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2020-11-20
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Björn Erling (M), Ordförande
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Marie Nordberg (-)
Anders Ekelöf (SD)
Ann-Sofi Borg (SD)
Thomas Moore (SD)
Erik Nylén (SD)
Carol Lundahl Moore (SD)
Zinaida Belonoshko (SD)
Tiina Fransson (SD)
Owe Fröjd (Båp)
Sjunne Green (Båp)
Peter Björkman (Båp)

Roger von Walden (M)
Björn Fredriksson (M)
Peter Kilger (M)
Bertil Brifors (M)
Susanna Kraftelid (M)
Inga Birath von Sydow (C)
Christer Staaf (C)
Roger Norin (L)
Helén Embretsén (KD)
Sven Rosendahl (KD)
Anna Larsson (S)
Antonio Lopez (S)
Shiva Samadi (S)
Jonny Ekblom (S)
Carolina Cranser (S)
Gabriel Tidestav (S)
Osman Yilmaz (V)
Leif Lindqvist (V)
Christian Nordberg (-)
Sabine Noresson (MP)
Linnéa Leinonen (SD)
Kristian Leinonen (SD)
Maria Andersson (SD)
Bo Nyman (SD)
Farid Chibout (Båp)
Cecilia Anna Rosrell (Båp)

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Tid

Måndagen den 30 november 2020, kl. 19:00
Förmöten från kl. 18:00

Plats

Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta

Justeringssammanträde: Torsdagen den 3 december 2020 kl. 16:00

KALLELSE
Datum

2020-11-20
Kommunfullmäktige

Ärenden
1.

Mötets öppnande
- Upprop
- Val av justerare
- Fastställande av dagordningen

2.

Exploateringsbudget för Dalängen, Väppeby 7:218, Bovieran och MacFreeze
Dnr 2020/00177

3.

Markanvisning Logistik Bålsta kvarter 5 och 6, del av fastigheten Lundby 2:1,
Björnbro
Dnr 2019/00340

4.

Detaljplan för Logistik Bålsta kvarter nr 5 och 6
Dnr 2016/00549

5.

Budget 2021, plan 2022-2023
Dnr 2020/00285

6.

Delårsrapport augusti 2020
Dnr 2020/00284

7.

Avfallstaxa
Dnr 2020/00380

8.

Organisationsförändring, centralt verksamhetsstöd
Dnr 2020/00389

9.

Revidering av reglementen för barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden
och kommunstyrelsen på grund av verksamhetsövergång
Dnr 2020/00390

10.

Exploateringsbudget för Entré Lillsjön
Dnr 2020/00283

11.

Fastställande av nytt verksamhetsområde för kommunalt dagvatten
Dnr 2020/00313

12.

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och simhall
Dnr 2020/00314

13.

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168, omplacering vid
hot och våld
Dnr 2020/00321
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14.

Biblioteksplan 2021-2024
Dnr 2020/00357

15.

Integrationsstrategi för Håbo kommun
Dnr 2020/00275

16.

Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län - för beslut
Dnr 2020/00343

17.

Uppdrag avseende redovisning av partistöd
Dnr 2019/00413

18.

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner
Dnr 2020/00369

19.

Svar på medborgarförslag: Arbeta mot ett fossilfritt Håbo 2050
Dnr 2019/00400

20.

Svar på medborgarförslag - Parkeringshus på scouttomten
Dnr 2020/00055

21.

Svar på medborgarförslag: Bullerdämpande åtgärder på Ekolsundsbroarna med
mera
Dnr 2019/00279

22.

Svar på medborgarförslag: Öppna en trafikplats för Krägga på E18
Dnr 2020/00056

23.

Svar på motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av
QR-koder
Dnr 2019/00436

24.

Svar på motion: Blomsteräng
Dnr 2019/00244

25.

Anmälan av motion: Återvinningsbart vid Västerskog ÅVC
Dnr 2020/00365

26.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS kvartal 2, år
2020
Dnr 2020/00364

27.

Entledigande från uppdrag som ersättare i stiftelsen Nordens Biskops Arnö,
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige samt
fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning
Dnr 2020/00360
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Datum
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28.

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, tekniska nämnden och valnämnden samt fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning
Dnr 2020/00413

29.

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval
Dnr 2020/00414

30.

Entledigande från uppdrag som revisor samt fyllnadsval
Dnr 2020/00419

Björn Erling
Ordförande

Sara Widströmer
Sekreterare

ANVISNING

1(1)

Datum

Vår beteckning

2016-03-16

KS nr 328

Kommunstyrelsens förvaltning

Ärende 1
Mötets öppnande KF

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

Vår beteckning

2020-11-16
Kommunstyrelsens förvaltning
Plan- och exploateringsavdelningen
Johan Hagland, Plan- och exploateringschef
0171-526 17
johan.hagland@habo.se

KS 2020/00177 nr 98344

Ärende 2

Exploateringsbudget för Dalängen, Väppeby 7:218 (Bovieran
och MacFreeze)
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Exploateringsbudgeten för
Dalängen.
Sammanfattning

Syftet med föreliggande exploateringsbudget är att beskriva de ekonomiska
händelser som omfattas av genomförandet av planområdet Dalängen. Inom
detaljplan del av Väppeby 7:218 ska kommunen sälja mark till Bovieran AB
och MacFreeze AB enligt Kommunstyrelsens beslut §74, 2019-04-18.
Planläggning av Dalängen pågår. Området har inte tidigare varit planlagd.
Detaljplanen bedöms antas av kommunfullmäktige under våren 2021.
Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat på två kategorier:
-Anläggningstillgångar ( infrastruktur inom allmän plats, t.ex. gator, gångoch cykelvägar, planteringar, belysning).
-Anläggningstillgångar VA (inkl. dagvatten)
Tidplan
Projektering av allmänna anläggningar påbörjades våren 2020 och ska
slutföras till sommaren 2021.
Enligt förslag till Exploateringsavtal med MacFreeze AB och Bovieran AB
ska området vara färdigutbyggt senast 5 år efter att detaljplan (dpl. 443)
vunnit laga kraft. Utbyggnad av huvudgatan från nuvarande
cirkulationsplats på Centrumleden till Bovierans tänkta fastighet har
påbörjats med stöd av det avtal som kommunen och MacFreeze tecknade i
juni 2020. Avsikten var att huvudgatan skulle vara färdigställd senast 202103-01 (godkänd besiktning).
Kommunen har önskat forcera utbyggnaden redan innan detaljplanen har
vunnit laga kraft för att möjliggöra uppförandet av Bovieran. På grund av
mycket svåra markförhållanden sker genomförandet av allmän plats och
kvartersmark samtidigt (odelbar entreprenad). Det innebär att hela
genomförandet kan påskyndas men också att ekonomiska risker uppstår.
Efter färdigställandet ska allmänna platser överlämnas till Håbo kommun
utan ersättning.

TJÄNSTESKRIVELSE
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2020-11-16

KS 2020/00177 nr 95427

Exploateringsbudget
Projektbudget
Hela projektet förväntas ge ett resultat på 7,1 Mkr.
Anläggningstillgångar
Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för upphandling,
projektering och utförande (vägar, cykelvägar, gångbanor, gatubelysning
och park). Den budgeterade kostnaden för anläggningarna är 12,0 Mkr.
Anläggningstillgångar - Vatten och avlopp
Huvudman för VA och dess dagvattenanläggningar inom området är VAenheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en
taxefinansierad verksamhet. Kostnader för utbyggnaden av VA inom
området bedöms till 10,0 Mkr. Intäkter enligt VA (taxa 2020) uppgår till 7,2
Mkr.
Försäljning mark
Markförsäljning kommer att ske till två Exploatörer, Bovieran AB samt
MacFreeze AB. Det sammanlagda värdet av omsättningstillgångar uppgår
till 14,5 Mkr. Det finns ingen bokfört värde på marken och
realisationsvinsten vid försäljning av marken blir därför 14,5 Mkr.
Finansiering och upplåningsbehov
Samtliga nya gator inom dpl 443 ska MacFreeze bekosta, inklusive
kostnaden för ombyggnad av cirkulationsplatsen. MacFreeze bekostar
således hela 11,9 Mkr i anläggningskostnader. Bovieran erlägger vanlig
VA-anslutningsavgift för sin andel av VA-anläggningarna.
Riskanalys/ Osäkerheter
Den största osäkerheten i kalkylen är VA. Kostnaden för utbyggnaden är
osäker eftersom området inte är detaljprojekterat och intäkterna är i
dagsläget svåra att exakt beräkna. En annan osäkerhetsfaktor är också
kostnaden för ombyggnad av cirkulationsplats.
Drift
När gator i området överlämnats till Gatuenheten för drift så innebär det
ökade driftskostnader med 483tkr per år (saknas i tabell).
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det ekonomiska resultatet blir positivt för projektet.
Uppföljning

Driftskostnader följs upp genom kommande budgetarbeten och
exploateringsbudgeten redovisas i kommunens årsredovisningar under
Exploateringsprojekt.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-16

Beslutsunderlag

– Exploateringsbudget bilaga.
__________

Beslut skickas till

Tekniska förvaltningen- Gatuenheten, VA-enheten.
Plan- och exploateringsavdelningen
Ekonomiavdelningen
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Vår beteckning

KS 2020/00177 nr 95427

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 180

Dnr 2020/00177

Exploateringsbudget för Dalängen, Väppeby 7:218,
Bovieran och MacFreeze
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Sammanfattning
Syftet med föreliggande exploateringsbudget är att beskriva de ekonomiska
händelser som omfattas av genomförandet av planområdet Dalängen. Inom
detaljplan del av Väppeby 7:218 ska kommunen sälja mark till Bovieran AB
och MacFreeze AB enligt Kommunstyrelsens beslut §74, 2019-04-18.
Planläggning av Dalängen pågår. Området har inte tidigare varit planlagd.
Detaljplanen bedöms antas av kommunfullmäktige under våren 2021.
Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat på två kategorier:
-Anläggningstillgångar ( infrastruktur inom allmän plats, t.ex. gator, gångoch cykelvägar, planteringar, belysning).
-Anläggningstillgångar VA (inkl. dagvatten)
Tidplan
Projektering av allmänna anläggningar påbörjades våren 2020 och ska
slutföras till sommaren 2021.
Enligt förslag till Exploateringsavtal med MacFreeze AB och Bovieran AB
ska området vara färdigutbyggt senast 5 år efter att detaljplan (dpl. 443)
vunnit laga kraft. Utbyggnad av huvudgatan från nuvarande
cirkulationsplats på Centrumleden till Bovierans tänkta fastighet har
påbörjats med stöd av det avtal som kommunen och MacFreeze avtal
tecknat i juni 2020. Avsikten var att huvudgatan skulle vara färdigställd
senast 2021-03-01 (godkänd besiktning).
Kommunen har önskat forcera utbyggnaden redan innan detaljplanen har
vunnit laga kraft för att möjliggöra uppförandet av Bovieran. På grund av
mycket svåra markförhållanden sker genomförandet av allmän plats och
delar av kvartersmarken samtidigt (odelbar entreprenad). Det innebär att
hela genomförandet kan påskyndas men också att ekonomiska risker
uppstår. Efter färdigställandet ska allmänna platser överlämnas till Håbo
kommun utan ersättning.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Exploateringsbudget
Projektbudget
Hela projektet förväntas ge ett resultat på 10,8 Mkr.
Anläggningstillgångar
Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för upphandling,
projektering och utförande (vägar, cykelvägar, gångbanor, gatubelysning
och park). Den budgeterade kostnaden för anläggningarna är 12,0 Mkr.
Anläggningstillgångar - Vatten och avlopp
Huvudman för VA och dess dagvattenanläggningar inom området är VAenheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en
taxefinansierad verksamhet. Kostnader för utbyggnaden av VA inom
området bedöms till 10,0 Mkr. Intäkter enligt VA (taxa 2020) uppgår till 8,2
Mkr.
Försäljning mark
Markförsäljning kommer att ske till två Exploatörer, Bovieran AB (del av
fastighets AB Balder) samt MacFreeze AB. Det finns ingen bokfört värde
på marken och realisationsvinsten vid försäljning av marken blir därför 17,5
Mkr.
Finansiering och upplåningsbehov
Samtliga nya gator inom dpl 443 ska MacFreeze bekosta, inklusive
kostnaden för ombyggnad av cirkulationsplatsen. MacFreeze bekostar
således hela 12,3 Mkr i anläggningskostnader. Bovieran erlägger vanlig
VA-anslutningsavgift för sin andel av VA-anläggningarna.
Riskanalys/ Osäkerheter
Den största osäkerheten i kalkylen är VA. Kostnaden för utbyggnaden är
osäker eftersom området inte detaljprojekterats och intäkterna är i dagsläget
svåra att exakt beräkna. En annan osäkerhetsfaktor är också kostnaden för
ombyggnad av cirkulationsplats. Den slutliga utformningen av parkmarken
har heller inte förhandlats.
Drift
När gator i området överlämnats till Gatuenheten för drift så innebär det
ökade driftskostnader med 483tkr per år.
Beslutsunderlag
KS 2020-09-14 § 170
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Exploateringsbudget 9140 Dalängen
Avtal Dalängen
Markanvisningsavtal Bovieran
Markanvisningsavtal MacFreeze
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Hägglund (S) yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
Agneta Hägglunds (S) yrkande och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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Datum

2020-10-26

Vår beteckning

KS 2020/00177 nr 95427

Kommunstyrelsens förvaltning
Plan- och exploateringsavdelningen
Johan Hagland, Plan- och exploateringschef
0171-526 17
johan.hagland@habo.se

Exploateringsbudget för Dalängen, Väppeby 7:218, Bovieran
och MacFreeze
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Exploateringsbudgeten för
Dalängen.
Sammanfattning

Syftet med föreliggande exploateringsbudget är att beskriva de ekonomiska
händelser som omfattas av genomförandet av planområdet Dalängen. Inom
detaljplan del av Väppeby 7:218 ska kommunen sälja mark till Bovieran AB
och MacFreeze AB enligt Kommunstyrelsens beslut §74, 2019-04-18.
Planläggning av Dalängen pågår. Området har inte tidigare varit planlagd.
Detaljplanen bedöms antas av kommunfullmäktige under våren 2021.
Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat på två kategorier:
-Anläggningstillgångar ( infrastruktur inom allmän plats, t.ex. gator, gångoch cykelvägar, planteringar, belysning).
-Anläggningstillgångar VA (inkl. dagvatten)
Tidplan
Projektering av allmänna anläggningar påbörjades våren 2020 och ska
slutföras till sommaren 2021.
Enligt förslag till Exploateringsavtal med MacFreeze AB och Bovieran AB
ska området vara färdigutbyggt senast 5 år efter att detaljplan (dpl. 443)
vunnit laga kraft. Utbyggnad av huvudgatan från nuvarande
cirkulationsplats på Centrumleden till Bovierans tänkta fastighet har
påbörjats med stöd av det avtal som kommunen och MacFreeze avtal
tecknat i juni 2020. Avsikten var att huvudgatan skulle vara färdigställd
senast 2021-03-01 (godkänd besiktning).
Kommunen har önskat forcera utbyggnaden redan innan detaljplanen har
vunnit laga kraft för att möjliggöra uppförandet av Bovieran. På grund av
mycket svåra markförhållanden sker genomförandet av allmän plats och
delar av kvartersmarken samtidigt (odelbar entreprenad). Det innebär att
hela genomförandet kan påskyndas men också att ekonomiska risker
uppstår. Efter färdigställandet ska allmänna platser överlämnas till Håbo
kommun utan ersättning.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

2020-10-26

KS 2020/00177 nr 95427

Exploateringsbudget
Projektbudget
Hela projektet förväntas ge ett resultat på 10,8 Mkr.
Anläggningstillgångar
Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för upphandling,
projektering och utförande (vägar, cykelvägar, gångbanor, gatubelysning
och park). Den budgeterade kostnaden för anläggningarna är 12,0 Mkr.
Anläggningstillgångar - Vatten och avlopp
Huvudman för VA och dess dagvattenanläggningar inom området är VAenheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en
taxefinansierad verksamhet. Kostnader för utbyggnaden av VA inom
området bedöms till 10,0 Mkr. Intäkter enligt VA (taxa 2020) uppgår till 8,2
Mkr.
Försäljning mark
Markförsäljning kommer att ske till två Exploatörer, Bovieran AB (del av
fastighets AB Balder) samt MacFreeze AB. Det finns ingen bokfört värde
på marken och realisationsvinsten vid försäljning av marken blir därför 17,5
Mkr.
Finansiering och upplåningsbehov
Samtliga nya gator inom dpl 443 ska MacFreeze bekosta, inklusive
kostnaden för ombyggnad av cirkulationsplatsen. MacFreeze bekostar
således hela 12,3 Mkr i anläggningskostnader. Bovieran erlägger vanlig
VA-anslutningsavgift för sin andel av VA-anläggningarna.
Riskanalys/ Osäkerheter
Den största osäkerheten i kalkylen är VA. Kostnaden för utbyggnaden är
osäker eftersom området inte detaljprojekterats och intäkterna är i dagsläget
svåra att exakt beräkna. En annan osäkerhetsfaktor är också kostnaden för
ombyggnad av cirkulationsplats. Den slutliga utformningen av parkmarken
har heller inte förhandlats.
Drift
När gator i området överlämnats till Gatuenheten för drift så innebär det
ökade driftskostnader med 483tkr per år.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det ekonomiska resultatet blir positivt för projektet.
Uppföljning

Driftskostnader följs upp genom kommande budgetarbeten och
exploateringsbudgeten redovisas i kommunens årsredovisningar under
Exploateringsprojekt.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-10-26

Beslutsunderlag

– Exploateringsbudget bilaga.

__________

Beslut skickas till

Tekniska förvaltningen- Gatuenheten, VA-enheten.
Plan- och exploateringsavdelningen
Ekonomiavdelningen
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EXPLOATERINGSBUDGET 9140 Dalängen

Tkr

PROJEKTET
Inkomster
Försäljning av mark
Ersättning från företag
Gåva mottagna anläggningar
Offentligt investeringsbidrag
VA-anslutningsavgifter
Gåva i form av VA-anläggningar
Summa inkomster
Utgifter
Utgifter för kvartersmark
Anläggningar egen regi
Anläggningar mottagna
VA-anläggningar egen regi
VA-anläggningar mottagna
Summa utgifter
Nettoexploatering

Total budget

År 2020

År 2021

14 552
7 280

0
0

6 252
7 280

8 300
0

0
0

7 272

0

7 272

0

0

29 104

0

20 804

8 300

0

0
-11 919

0
-5 894

0
-6 026

0
0

0
0

-10 042

-5 002

-5 039

0

0

-21 961
7 143

-10 896
-10 896

-11 065
9 739

0
8 300

0
0

-10 896

9 739

Finansieringsbehov
Driftkostnader gata/park
Kapitalkostnader gata/park
TILL RESULTATRÄKNING
Försäljning av mark
Ersättning från företag
Gåva mottagna anläggningar
Verksamhetens intäkter, summa
Bokfört värde försäljning mark
Exploateringskostnader (försäljn/nedvärd)
Verksamhetens kostnader, summa
Årets resultat
TILL BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar VA
Tillgångar, summa
Skuld/förutbetalda intäkter ej VA
Skuld/förutbetalda intäkter VA
Skulder, summa

Årliga driftkostnader
År 2022
efter
projektets
avslut

0

14 552
7 280
0
21 832
0
0
0
21 832

0
0

6 252
7 280

8 300
0

0
0

0
0

13 532
0

8 300
0

0
0

0
0

0
13 532

0
0

-11 919
-10 042
-21 961
0
7 272
7 272

-5 894
-5 002
-10 896
0
0
0

-6 026
-5 039
-11 065
0
7 272
7 272

0
8 300
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen

§ 170

Dnr 2020/00177

Exploateringsbudget för Dalängen, Väppeby 7:218,
Bovieran och MacFreeze
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att ta fram och fastställa de
saknade underlagen/avtalen, samt att budgeten korrigeras så den stämmer
med verkligheten.
Sammanfattning
Syftet med föreliggande exploateringsbudget är att beskriva de ekonomiska
händelser som omfattas av genomförandet av planområdet Dalängen. Inom
detaljplan del av Väppeby 7:218 ska kommunen sälja mark till Bovieran AB
och MacFreeze AB enligt Kommunstyrelsens beslut §74, 2019-04-18.
Planläggning av Dalängen pågår. Området har inte tidigare varit planlagd.
Detaljplanen bedöms antas av kommunfullmäktige under hösten 2020.
Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat på två kategorier:
-Anläggningstillgångar ( infrastruktur inom allmän plats, t.ex. gator, gångoch cykelvägar, planteringar, belysning).
-Anläggningstillgångar VA (inkl. dagvatten)
Tidplan
Projektering av allmänna anläggningar påbörjades våren 2020 och ska
slutföras till sommaren 2021.
Enligt förslag till Exploateringsavtal med MacFreeze AB och Bovieran AB
ska området vara färdigutbyggt senast 5 år efter att detaljplan (dpl. 443)
vunnit laga kraft. Utbyggnad av huvudgatan från nuvarande
cirkulationsplats på Centrumleden till Bovierans tänkta fastighet ska vara
färdigställd senast 2021-03-01 (godkänd besiktning).
MacFreeze önskar påbörja utbyggnaden redan innan detaljplanen har vunnit
laga kraft. Detta är tänkt att ske genom dels ett sk, förtida tillträde av
marken. På grund av mycket svåra markförhållanden sker genomförandet av
allmän plats och kvartersmark samtidigt (odelbar entreprenad). Det innebär
att hela genomförandet kan påskyndas men också att vissa ekonomiska
risker uppstår. Efter färdigställandet ska allmänna platser överlämnas till
Håbo kommun utan ersättning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen

Exploateringsbudget
Projektbudget
Hela projektet förväntas ge ett resultat på 10,8 Mkr.
Anläggningstillgångar
Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för upphandling,
projektering och utförande (vägar, cykelvägar, gångbanor, gatubelysning
och park). Den budgeterade kostnaden för anläggningarna är 12,0 Mkr.
Anläggningstillgångar - Vatten och avlopp
Huvudman för VA och dess dagvattenanläggningar inom området är VAenheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en
taxefinansierad verksamhet. Kostnader för utbyggnaden av VA inom
området bedöms till 10,0 Mkr. Intäkter enligt VA (taxa 2020) uppgår till 8,2
Mkr.
Försäljning mark
Markförsäljning kommer att ske till två Exploatörer, Bovieran AB samt
MacFreeze AB. Det finns ingen bokfört värde på marken och
realisationsvinsten vid försäljning av marken blir därför 17,5 Mkr.
Finansiering och upplåningsbehov
Samtliga nya gator inom dpl 443 ska MacFreeze bekosta, inklusive
kostnaden för ombyggnad av cirkulationsplatsen. MacFreeze bekostar
således hela 12,3 Mkr i anläggningskostnader. Bovieran erlägger vanlig
VA-anslutningsavgift för sin andel av VA-anläggningarna.
Riskanalys/ Osäkerheter
Den största osäkerheten i kalkylen är VA. Kostnaden för utbyggnaden är
osäker eftersom området inte är detaljprojekterat och intäkterna är i
dagsläget svåra att exakt beräkna. En annan osäkerhetsfaktor är också
kostnaden för ombyggnad av cirkulationsplats.
Drift
När gator i området överlämnats till Gatuenheten för drift så innebär det
ökade driftskostnader med 483tkr per år.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31§ 139
Tjänsteskrivelse
Exploateringsbudget bilaga.
JUSTERARE
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras för att ta fram och fastställa
de saknade underlagen/avtalen, samt att budgeten korrigeras så den stämmer
med verkligheten.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet eller behandla det idag och finner att det
återremitteras.
Protokollsanteckning
Fredrik Anderstedt (S) önskar få noterat i protokollet att ärendet ska
hanteras skyndsamt.

______________
Beslutet skickas till:

Plan- och exploateringsavdelningen
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EXPLOATERINGSBUDGET 9140 Dalängen
Tkr

PROJEKTET
Inkomster
Försäljning av mark
Ersättning från företag
Gåva mottagna anläggningar
Offentligt investeringsbidrag
VA-anslutningsavgifter
Gåva i form av VA-anläggningar
Summa inkomster
Utgifter
Utgifter för kvartersmark
Anläggningar egen regi
Anläggningar mottagna
VA-anläggningar egen regi
VA-anläggningar mottagna
Summa utgifter
Nettoexploatering

Total budget

År 2020

År 2021

17 492
7 280
0

0
0

9 192
7 280
0

8 300
0

0
0

8 215

0

7 272

943

0

32 987

0

23 744

9 243

0

0
-12 019

0
-5 944

0
-6 076

0
0

0
0

-10 102

-5 032

-5 069

0

0

-22 121
10 865

-10 976
-10 976

-11 145
12 599

0
9 243

0
0

-10 976

12 599

Finansieringsbehov
Driftkostnader gata/park
Kapitalkostnader gata/park
TILL RESULTATRÄKNING
Försäljning av mark
Ersättning från företag
Gåva mottagna anläggningar
Verksamhetens intäkter, summa
Bokfört värde försäljning mark
Exploateringskostnader (försäljn/nedvärd)
Verksamhetens kostnader, summa
Årets resultat
TILL BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar VA
Tillgångar, summa
Skuld/förutbetalda intäkter ej VA
Skuld/förutbetalda intäkter VA
Skulder, summa

Årliga driftkostnader
År 2022
efter
projektets
avslut

150
333

17 492
7 280
0
24 772
0
0
0
24 772

0
0
0
0
0

9 192
7 280
0
16 472
0

8 300
0
0
8 300
0

0
0
0
0
0

0
0

0
16 472

0
0

-12 019
-10 102
-22 121
0
8 215
8 215

-5 944
-5 032
-10 976
0
0
0

-6 076
-5 069
-11 145
0
7 272
7 272

0
8 300
0
0
0
0
0
0
943
943

0
0
0
0
0
0

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-19
Kommunstyrelsen

§ 216

Ärende 3

Dnr 2019/00340

Försäljning av mark inom kvarter 5 och 6, Logistik
Bålsta
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande avtal om försäljning
av del av fastigheten Lundby 2:1, till NSF IV Sweden Holding 12 AB (c/o
Nrep AB).
Sammanfattning
Håbo kommun tecknade september 2019 ett markanvisningsavtal för del av
område kv 5&6, Logistik Bålsta. Plan- och exploateringsavdelningen har
sedan arbetat med att ta fram detaljplan till kommunfullmäktige för
antagande för aktuellt område. Bifogade förslag till köpeavtal har tagits
fram efter förhandling med köparen. Köparen avser att uppföra en byggnad
som ska uthyras till ett större grossistföretag. Avtalet är villkorat av dels att
köparen träffar ett hyresavtal samt dels att kommunen antar detaljplanen
under 2020. Köparen har framfört önskemål om att processen med
detaljplan slutförs under 2020 enär den tilltänkta hyresgästen är tidsmässig
angelägen om att få tillgång till lokaler för sin verksamhet. Vid
gruppledarträffen den 29/9 gavs kommundirektören uppdraget att ta fram
förslag till köpeavtal villkorat kommunfullmäktiges slutgiltiga
godkännande. I förslaget till avtal är parterna ense om att, i den händelse ett
arrende skulle bli aktuellt, ska parterna så snart det är möjligt genomföra
försäljning till bolaget.
Beslutsunderlag
KSAU 2020-10-05 § 151
Tjänsteskrivelse Nrep
Köpeavtal Nrep, Del av fastigheten Lundby 2_1
Köpeavtal underskrivet
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
eller avslår arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservation
Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) reserverar sig mot
beslutet.
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-09-17
Kommunstyrelsens förvaltning
Plan- och exploateringsavdelningen
Jonas Orring
jonas.orring@habo.se

Försäljning av mark inom kv 5&6, Logistik Bålsta
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande avtal om försäljning
av del av fastigheten Lundby 2:1, till NSF IV Sweden Holding 12 AB (c/o
Nrep AB).
Sammanfattning

Håbo kommun tecknade september 2019 ett markanvisningsavtal för del av
område kv 5&6, Logistik Bålsta. Plan- och exploateringsavdelningen har
sedan arbetat med att ta fram detaljplan till kommunfullmäktige för
antagande för aktuellt område. Bifogade förslag till köpeavtal har tagits
fram efter förhandling med köparen. Köparen avser att uppföra en byggnad
som ska uthyras till ett större grossistföretag. Avtalet är villkorat av dels att
köparen träffar ett hyresavtal samt dels att kommunen antar detaljplanen
under 2020. Köparen har framfört önskemål om att processen med
detaljplan slutförs under 2020 enär den tilltänkta hyresgästen är tidsmässig
angelägen om att få tillgång till lokaler för sin verksamhet. Vid
gruppledarträffen den 29/9 gavs kommundirektören uppdraget att ta fram
förslag till köpeavtal villkorat kommunfullmäktiges slutgiltiga
godkännande. I förslaget till avtal är parterna ense om att, i den händelse ett
arrende skulle bli aktuellt, ska parterna så snart det är möjligt genomföra
försäljning till bolaget.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Köpeskilling är överenskommen till 123 000 000 för fastigheten.
Uppföljning

Uppföljning sker genom flera åtgärder både från köpare och säljare. Bland
annat ska fastighetsbildning, betalning, tillträde och bebyggelse ske.
Beslutsunderlag

– Avtal om försäljning av del av fastigheten Lundby 2:1.
– Markanvisningsavtal för aktuellt område.
__________

Beslut skickas till

Plan- och exploateringsavdelningen

1(1)
Vår beteckning

KS 2019/340

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 151

Dnr 2019/00340

Försäljning av mark inom kvarter 5 och 6, Logistik
Bålsta
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande avtal om försäljning
av del av fastigheten Lundby 2:1, till NSF IV Sweden Holding 12 AB (c/o
Nrep AB).
Sammanfattning
Håbo kommun tecknade september 2019 ett markanvisningsavtal för del av
område kv 5&6, Logistik Bålsta. Plan- och exploateringsavdelningen har
sedan arbetat med att ta fram detaljplan till kommunfullmäktige för
antagande för aktuellt område. Bifogade förslag till köpeavtal har tagits
fram efter förhandling med köparen. Köparen avser att uppföra en byggnad
som ska uthyras till ett större grossistföretag. Avtalet är villkorat av dels att
köparen träffar ett hyresavtal samt dels att kommunen antar detaljplanen
under 2020. Köparen har framfört önskemål om att processen med
detaljplan slutförs under 2020 enär den tilltänkta hyresgästen är tidsmässig
angelägen om att få tillgång till lokaler för sin verksamhet. Vid
gruppledarträffen den 29/9 gavs kommundirektören uppdraget att ta fram
förslag till köpeavtal villkorat kommunfullmäktiges slutgiltiga
godkännande. I förslaget till avtal är parterna ense om att, i den händelse ett
arrende skulle bli aktuellt, ska parterna så snart det är möjligt genomföra
försäljning till bolaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Nrep
Köpeavtal Nrep, Del av fastigheten Lundby 2_1
Köpeavtal underskrivet
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller eller
avslår förvaltningens förslag till beslut och finner att arbetsutskottet bifaller
förslaget.
Protokollsanteckning
Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet.
______________
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Håbo kommun och NSF IV Sweden Advisory AB träffade ett markanvisningsavtal den 27 september
2019 för del av fastigheten Lundby 2:1 inom detaljplan för område Logistik Bålsta kv 5 & 6, nr 438.
Mot bakgrund härav träffas följande,

KÖPEAVTAL

Säljare:

Håbo kommun (org. nr 212000-0241), med adress, Centrumleden 1, 746 32 Bålsta,
ägare av fastigheten Håbo Lundby 2:1, nedan kallad Säljaren, Kommunen.

Köpare:

NSF IV Sweden Holding 12 AB (org.nr 559220-0397) c/o NREP AB, 103 95 Stockholm
nedan kallad Köparen.

Säljaren och Köparen benämns nedan gemensamt som Parterna.

1. Detaljplan för Logistik Bålsta kv 5 och 6, fastigheten Lundby 2:1, plan nr 438
Kommunen arbetar med framtagande av detaljplan för Logistik Bålsta kv 5 och 6 med plan nummer
438, se bilaga 1 (”Detaljplanen”). Detaljplanen förväntas antas av kommunfullmäktige under 2020.
Säljaren (Håbo kommun) är beredd att, om de planmässiga förutsättningarna föreligger, anordna
extra sammanträden för kommunstyrelsen i syfte att anta detaljplanen så snart som möjligt. Säljaren
är medveten om behovet av skyndsam hantering av detaljplanen.
2. Överlåten egendom
Säljaren överlåter till Köparen på villkor som anges i detta avtal den del av fastigheten Håbo Lundby
2:1 som markerats med blå färg på bifogade karta i Bilaga 1. Överlåten egendom benämns nedan
”Fastigheten”.

3. Köpeskilling
Köpeskilling för Fastigheten är 123.000.000 ( etthundratjugotremillioner) kronor inom det
blåmarkerade området i Bilaga 1. Köpeskillingen är anpassad efter indextalet för maj månad 2019
(334,95) som bastal, enligt konsumentprisindex.
4. Fastighetsbildning
Säljaren ansöker om fastighetsbildning för Fastigheten som överlåts till Köparen. Genom
undertecknande av detta avtal förbinder sig Köparen att biträda Säljarens ansökan om
fastighetsbildning. Köparen svarar för fastighetsbildningskostnaden för Fastigheten.
1

Parterna är ense om att acceptera de mindre ändringarna av arealen utan att köpeskillingen justeras.
Om Fastighetens faktiska yta under- eller överstiger Fastighetens yta enligt Bilaga 1 med mer än 2,5%
ska dock Köpeskillingen justeras i motsvarande mån som Fastighetens faktiska yta under- eller
överstiger ytan enligt Bilaga 1.

5. Tillträdesdag
Tillträde av Fastigheten sker närmaste månadsskiftet efter det att lantmäteriförrättningen vunnit
laga kraft (”Tillträdesdagen”) under förutsättning att full betalning erläggs i enlighet med punkt 6
nedan. Fastighetsköpet skall regleras i köpebrev i samband med att fastighetsbildningsförrättningen
vinner laga kraft.
Köparen ska beviljas förtida tillträde till Fastigheten när Detaljplanen vunnit laga kraft för att påbörja
arbeten inom Fastigheten (d.v.s. innan fastighetsbildningen vunnit laga kraft).
För det fall Lantmäteriet fattat beslut om att fastighetsbildningen avseende Fastigheten inte kan
genomföras ska Parterna i god anda försöka komma överens om att anpassa utformningen av
Fastigheten i syfte att fastighetsbildningen ska kunna genomföras, dock utan att detta ska begränsa
Köparens möjligheter att utveckla Fastigheten. För det fall att Lantmäteriet konstaterar att
fastighetsbildningen trots sådana anpassningar inte går att genomföra äger Köparen härigenom rätt
att arrendera det markområde som Fastigheten omfattar från Säljaren till en marknadsmässig
arrendeavgift som ska fastställas så snart som möjligt efter att Lantmäterimyndigheten (som
hanterar fastighetsbildningen) eller högre instans konstaterat att fastighetsbildningen ej är
genomförbar trots genomförda anpassningar.
Parterna är ense om att arrendeavgiften skall beräknas som en skälig ränta på den överenskomna
Köpeskillingen med påslag för jämförbart riskpåslag. Parterna är ense om att uppta förhandlingar om
ett långsiktigt arrende för det fall att fastighetsbildningen inte bedöms möjlig att genomföra av
Fastighetsbildningsmyndigheten eller av högre instans.
För det fall att ett arrende blir aktuellt, ska arrendetiden vara 25 år och förlängas med 25 år i taget
om inte någon av Parterna senast 10 år före den aktuella arrendeperiodens utgång säger upp
arrendet.
6. Betalning
Mot bakgrund av tidplanen och behovet av att ha förtida tillträde i samband med att Detaljplanen
vinner laga kraft är Parterna ense om att betalning sker i två steg. Köparen erlägger 14.000.000
(fjortonmillioner)kronor av köpeskillingen i handpenning senast i samband med det förtida tillträdet.
Säljaren fakturerar handpenningen senast 15 vardagar före det förtida tillträdet.
Resterande Köpeskillingen erlägges senast på Tillträdesdagen. Säljaren fakturerar köpeskillingen
senast 15 vardagar före Tillträdesdagen.
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7. Fastighetens skick
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Köparen, som är informerad om Fastighetens tidigare
användning och som har beretts tillfälle att undersöka Fastigheten, förklarar sig härmed godtaga
Fastigheten skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk av vad slag det vara må.
Parterna är överens om att Säljaren ska tillse att offert inhämtas från välrenommerad entreprenör,
så snart som möjligt efter detta avtals undertecknande, för genomförande av markarbeten för att
avjämna Fastigheten till en med Köparen överenskommen plusnivå. Markarbetena innefattar
följande:
(a)
(b)
(c)
(d)

avverkning av befintliga träd inom Fastigheten;
borttagning av vegetationsmassor/jord;
sprängning samt krossning av berg; och
användande av krossmaterialet för uppfyllnad (avjämning) av Fastigheten.

Köparen äger rätt att påkalla att Säljaren ska tillse att markarbetena enligt inhämtad offert ska
genomföras innan tillträdesdagen på Säljarens bekostnad mot att Köparen, för det fall att Köparen
tillträder Fastigheten, ersätter Säljaren för dennes kostnad för de markarbeten som Köparen har
påkallat utförande av enligt denna punkt 7. Köparen ska därutöver, efter eget val och på egen
bekostnad, äga rätt att utföra markarbeten inom Fastigheten innan tillträdesdagen.

8. Servitut, nyttjanderätter mm
Säljaren förbinder sig att på Tillträdesdagen överlämna Fastigheten fri från penninginteckningar. I
samband med fastighetsbildningsförrättningen enligt punkt 3 kommer behovet av nyttjanderätter
och övriga rättigheter för Fastigheten/styckningslotten att prövas inom ramen för
fastighetsbildningsförrättningen. Inom Fastigheten finns behov av att uppföra transformatorstation
för el. Köparen accepterar att en transformatorstation får uppföras inom Fastigheten.
Säljaren ska, fram till Tillträdesdagen, vara Köparen behjälplig och i egenskap av ägare av Fastigheten
biträda Köparen vid ansökan om bygglov avseende Fastigheten och tecknande av avtal för
elanslutning och därmed liknande handlingar i syfte att genomföra den tilltänkta exploateringen av
Fastigheten. Köparen svarar för alla kostnader som genereras till Säljaren föranledda av denna
punkt 8.
Köparen är medveten om att en transformatorstation för strömförsörjning av blivande
bebyggelse kommer att behöva anläggas inom Fastighetens kvartersmark. Parterna ska gemensamt
tillsammans med rättighetsinnehavaren, komma överens om placeringen av transformatorstationen
och säkra denna rättighet genom ett servitut.
9. Utgifter, inkomster
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Skatter och övriga avgifter som belastar Fastigheten skall betalas av Säljaren i den mån de avser och
belöper på tiden intill Tillträdesdagen, och av Köparen i vad de belöper på tiden från och med
nämnda dag. Motsvarande skall gälla beträffande Fastighetens avkastning.
10. Bebyggelse
Köparen bekostar all exploatering inom Fastigheten såsom, projektering, bygg- och
anläggningsåtgärder, va- och bygglovsavgifter mm.

11. Dagvatten
Köparen av Fastigheten ordnar och bekostar nödvändig dagvattenhantering inom Fastigheten i
enlighet med Håbo kommuns tekniska handbok och gällande dagvattenpolicy. Säljaren är dock
medveten om att Köparen avser utveckla en logistikanläggning inom Fastigheten.
12. Arkeologi
Inom Fastigheten finns arkeologiska fornlämningar. Köparen är införstådd med detta och att ansökan
om borttagande av dessa söks hos Länsstyrelsen. Köparen förbinder sig därvidlag att svara för och
bekosta borttagande av varje fornlämning som Köparen anser kunna begränsa rådigheten över
Fastigheten.
Säljaren ska dock vara Köparen behjälplig och i egenskap av fastighetsägare biträda varje ansökan
om borttagande av fornlämningar så snart som möjligt efter att Köparen lämnat meddelande därom.

13. Byggnadsskyldighet
Köparen förbinder sig att påbörja nybebyggelse på Fastigheten inom 2 år från det att Detaljplanen
enligt pkt 1 har vunnit lagakraft och Länsstyrelsen fattat lagakraftvunnet beslut om borttagande av
fornlämningarna inom Fastigheten.

14. Anstånd
Parterna förbinder sig att uppta överläggningar om anstånd med byggnadsskyldighet, enligt punkt 13
för den händelse planenligt byggnadslov inte har lämnats inom skälig tid eller av annat likvärdigt skäl.

15. Vite
Köparen förbinder sig att tillse att byggnadsskyldighet enligt punkt 13 är påbörjad inom stipulerad
tidsperiod. Uppfylls inte detta villkor har Säljaren rätt att ta ut ett vite motsvarande
tvåmiljonerfemhundratusen (2 500 000) kronor.
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16. Köpebrev mm
Efter det att betalning skett kvitterar Säljaren köpeskillingen genom att överlämna ett undertecknat
köpebrev till Köparen. Köparen svarar för samtliga kostnader för lagfarts vinnande.

17. Vidareförsäljning
Fram till dess att byggnadsskyldigheten enligt punkt 13 ovan fullgjorts får Fastigheten inte
vidareförsäljas utan Säljarens skriftliga godkännande. Köparen äger dock rätt att överlåta detta avtal
till ett närstående svenskt aktiebolag som ingår i samma fond som Köparen (Nordic Strategies Fund
lV). Om detta sker skall Köparen skriftligen meddela Säljaren detta utan dröjsmål.

18. Anslutningsavgifter mm
Köparen svarar för samtliga anslutningsavgifter för vatten- och avlopp, dagvatten som vid var tid ska
erläggas enligt gällande taxa. Köparen svarar även för alla myndighetsavgifter av vad slag det vara
må. Vidare svarar Köparen för anslutningsavgifter för el mm.
19. Avtalets giltighet
Detta köpeavtal förutsätter för sin giltighet att dels
- att Håbo kommunfullmäktige senast under 2020 genom beslut, som senare
vinner laga kraft, antager Detaljplanen för Fastigheten huvudsakligen i
överensstämmelse med planförslaget.
- ett bindande och ovillkorat hyresavtal mellan Köparen och dennes hyresgästs avseende Fastigheten
föreligger senast den 22 januari 2021 och att hyresgästen inte innan denna tidpunkt har hävt
hyresavtalet. Köparen ska senast den 22 januari 2021 meddela Säljaren om villkoren har uppfyllts
eller ej. Om Köparen inte skickar något sådant meddelande till Säljaren senast den 22 januari 2021
ska detta villkor anses vara uppfyllt.
samt dels
- kommunfullmäktige i Håbo kommun godkänner detta avtal senast under 2020.
Parterna är ense om, att skulle ovanstående villkor inte uppfyllas, är ingendera av Parterna
berättigade till skadestånd.

16. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal skall prövas av svensk domstol där Kommunen har sitt säte.
------------------------------------------------------------------------------------------
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Detta köpeavtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt och ett ex
tillställs lantmäterimyndigheten.

Säljarens underskrift

Bålsta den
För Håbo kommun

…………………………………...
/

Bevittning säljare

…………………………………...
/

Ovanstående säljares namnteckning bevittnas

…………………………………...

…………………………………...

Köparens underskrift
Bålsta den
För NSF IV Sweden Holding 12 AB

…………………………………...

Bevittning köpare

…………………………………...

Ovanstående köpares namnteckning bevittnas

……………………………………….. …………………………………...
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Bilaga Försäljning av del av Lundby 2:1 (blåmarkerad del)

7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-19

Ärende 4

Kommunstyrelsen

§ 217

Dnr 2016/00549

Antagande: Detaljplan för Logistik Bålsta kvarter nr 5
och 6
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet.
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en lager- och
logistikanläggning väster om Bålsta tätort, i anslutning till Björnbro
verksamhetsområde. Planområdet är drygt 43 ha stort varav ca 22 ha utgörs
av verksamhetsmark och ca 21 ha av naturmark. Naturmarken utgör en
barriär mellan verksamhetsområdet och bostadsområdet Skörby. Förslaget
är i enlighet med fördjupad översiktsplan och detaljplaneprogram.
Etableringen kommer att generera arbetstillfällen och bidrar därför positivt
till Håbo kommuns långsiktiga utveckling.
Beslutsunderlag
KSAU 2020-10-05 § 152
Tjänsteskrivelse
Plankarta daterad 2020-10-02
Planbeskrivning daterad 2020-10-02
Granskningsutlåtande
Miljökonsekvensbeskrivning
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
eller avslår arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservation
Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) reserverar sig mot
beslutet.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

2020-09-25

Vår beteckning

KS 2016/00549 nr 97341

Kommunstyrelsens förvaltning
Plan- och exploateringsavdelningen
David Höijertz, Planarkitekt
017152835
david.hoijertz@habo.se

Detaljplan för Logistik Bålsta kvarter nr 5 och 6
Förslag till beslut

1. Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande
2. Granskningsutlåtandet godkänns
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en lager- och
logistikanläggning väster om Bålsta tätort, i anslutning till Björnbro
verksamhetsområde. Planområdet är drygt 43 ha stort varav ca 22 ha utgörs
av verksamhetsmark och ca 21 ha av naturmark. Naturmarken utgör en
barriär mellan verksamhetsområdet och bostadsområdet Skörby. Förslaget
är i enlighet med fördjupad översiktsplan och detaljplaneprogram.
Etableringen kommer att generera arbetstillfällen och bidrar därför positivt
till Håbo kommuns långsiktiga utveckling.
Ärendet

Beslut om planuppdrag togs under 2016. Detta förslag är i enlighet med
planprogram från 2013 som i sin tur bekräftar tidigare visioner för området.
Samråd
Förslaget var utsänt för samråd, till berörda sakägare, myndigheter och
berörda föreningar samt kommunala förvaltningar från december 2019 till
februari 2020. Ett antal synpunkter medförde revideringar efter samrådet.
De mest märkbara är att kvartersmarken minskat från ca 25 ha till ca 22,1 ha
och därmed har också byggrätten minskats med ca 6000 m BYA. Avståndet
till befintliga bostäder söder om planområdet har ökat och är numera som
minst 300 m. Byggnadshöjden har justerats ned i den sydligaste delen av
kvartersmarken, från 30 till 20 meter. Område för omhändertagande av
dagvatten har lagts till på plankartan i likhet med några ytterligare
bestämmelser.
Granskning
Förslaget var utsänt för granskning under juli och augusti 2020. Under
granskningstiden inkom 16 yttranden varav 10 med synpunkter. Efter
granskningen har plankartan förtydligats något med avseende på
kulturhistoriska lämningar. Planbeskrivningen har gjorts mer läsbar och
miljökonsekvensbeskrivningens slutsatser har arbetats in i förslaget på ett
mer omfattande sätt.

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)
Vår beteckning

Datum

2020-09-25

KS 2016/00549 nr 97341

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Planarbetet finansieras genom plan- och exploateringsavdelningen
driftsbudget. Detta genererar en stor intäkt till kommunen när marken säljs
till exploatören.
Uppföljning

Förutsatt att föreslagna beslut tas behövs ingen uppföljning.
Beslutsunderlag

–
–
–
–

Plankarta daterad 2020-10-02
Planbeskrivning daterad 2020-10-02
Granskningsutlåtande
Miljökonsekvensbeskrivning

__________

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 152

Dnr 2016/00549

Antagande: Detaljplan för Logistik Bålsta kvarter nr 5
och 6
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen.
2. Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet.
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en lager- och
logistikanläggning väster om Bålsta tätort, i anslutning till Björnbro
verksamhetsområde. Planområdet är drygt 43 ha stort varav ca 22 ha utgörs
av verksamhetsmark och ca 21 ha av naturmark. Naturmarken utgör en
barriär mellan verksamhetsområdet och bostadsområdet Skörby. Förslaget
är i enlighet med fördjupad översiktsplan och detaljplaneprogram.
Etableringen kommer att generera arbetstillfällen och bidrar därför positivt
till Håbo kommuns långsiktiga utveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Plankarta daterad 2020-10-02
Planbeskrivning daterad 2020-10-02
Granskningsutlåtande
Miljökonsekvensbeskrivning
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att
bifalla eller avslå förvaltningens förslag till beslut och finner att
arbetsutskottet bifaller förslaget.
Protokollsanteckning
Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Detaljplaneprocessen
Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson eller exploatör, men det
är Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Efter ett positivt
beslut kan arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan påbörjas. När förslaget anses vara
färdigt kan planen gå ut på samråd. Under tiden för samrådet har sakägare, myndigheter och
allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. De synpunkter som kommit in,
skriftligen (via brev eller e-post), sammanställs och besvaras av kommunen i en
samrådsredogörelse.
Förslaget bearbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning. Under tiden för
granskningen finns möjlighet att lämna synpunkter på det justerade planförslaget. De
synpunkter som, skriftligen, kommer in sammanställs och besvaras av kommunen i ett
utlåtande. Utifrån utlåtandet kan en del mindre ändringar göras i planen innan den lämnas
över till kommunfullmäktige för antagande. Efter att planen antagits löper en tre veckors
prövotid då planen kan överklagas. Om ingen överklagan kommit in, vinner planen laga kraft.
Vid överklagande prövas planen av Mark- och miljödomstolen.

Beslut om planläggning
Beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsen 2016-11-21 (§ 213). Eftersom beslutet togs
efter den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Till detaljplanen hör följande handlingar:






Plankarta med bestämmelser daterad 2020-10-02
Planbeskrivning daterad 2020-10-02
Granskningsutlåtande
Behovsbedömning
Miljökonsekvensbeskrivning daterad 2020-10-02

Övriga handlingar
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Geoteknisk undersökning - Bjerking AB – 2019
Bullerutredning - Norconsult AB - 2019
Arkeologisk utredning - Kulturmiljövård Mälardalen - 2011
Naturvärdesinventering - Calluna AB – 2012 (uppdaterad 2020 av Håbo kommun)
Dagvatten – Norconsult AB – 2020
PM Dagvatten – Norconsult AB – 2020
Fastighetsförteckning
Checklista för behovsbedömning

Medverkande
Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän inom Håbo kommun. För de utredningar som
ligger till grund till detaljplanen har Calluna AB, Norconsult AB, Projektengagemang,
Kulturmiljövård Mälardalen och Bjerking AB medverkat. För skisser och illustrationer har
även exploatörens arkitekter bidragit med underlag.
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1. PLANBESKRIVNING
En planbeskrivning ska redovisa planens syfte, dess innebörd och förutsättningar, hur planen
ska genomföras samt konsekvenserna av genomförandet. Planbeskrivningen ska endast vara
vägledande och är, till skillnad från Plankartan, inte juridiskt bindande.
Planbeskrivningen är uppdelad i fyra delar:
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En inledningsdel som beskriver planens syfte, innehåll och sammanfattning av
planbeskrivningen.
Platsens förutsättningar och planförslag. Innehåller en nulägesbeskrivning och
planens innehåll samt förtydligande av de planbestämmelser som finns med på
plankartan.
Genomförande. Beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och
tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av planen.
Konsekvenser av planens genomförande. Beskriver konsekvenser av ett
genomförande av planen och redovisar utfallet av behovsbedömningen.

1.1 Bakgrund

1.2 Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en lager- och logistikanläggning i strax väster
om Bålsta tätort, i anslutning till Björnbro verksamhetsområde. Förslaget är i enlighet med
fördjupad översiktsplan och detaljplaneprogram. Håbo kommuns bedömning är att det finns
stor efterfrågan från aktörer inom logistikbranschen på mark att etablera sig. Detta genererar
arbetstillfällen och bidrar därför positivt till Håbo kommuns långsiktiga utveckling.
Verksamhetsmarken begränsas till ca 22,1 ha och för att säkerställa en grön buffertzon mellan
de olika delarna i Björnbro verksamhetsområde / Logistik Bålsta och till bostäderna i Skörby
planläggs också ca 20,8 ha naturmark. Ca 0,4 ha planläggs som kommunal gatumark.
Byggnationen föreslås till ca 110 000 m2 vid ett maximalt utnyttjande av byggrätten.
Nockhöjden föreslås till 30 m i den norra delen och 20 m i den södra.
1.3 Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från och med den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess den ändras eller
upphävs.
1.4 Tidigare ställningstagande
En detaljplan måste förhålla sig till andra planer, policys och ställningstagande. En del planer
visar en övergripande riktning såsom visionen och översiktsplanen medan andra riktar in sig
på specifika områden såsom bostadsförsörjningsprogram. Gällande detaljplaner spelar också
in, i de fall sådana finns.
1.4.1

Kommunens vision – Vårt Håbo 2030

Håbo kommun antog våren 2014 en ny vision. Visionen ska vara vägledande för den
kommunala verksamheten gällande planering, produktion och bostadsutveckling. Visionens
ambition är att det år 2030 ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun. Visionen består utav fyra
olika delar:
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Håbo kommun ska vara en aktiv part av mälardalsregionen. Regionen växer och vi ska växa
med den som en attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. Utbud, varor,
tjänster, arbetsplatser, kultur och kompetens tillgängliggörs för kommunens invånare
samtidigt som det som Håbo kommun erbjuder tillgängliggörs för regionen.
Håbo kommun ska vara en Mälarkommun nära naturen. Tillgängligheten till vatten och
naturliv är en viktig del i Håbo kommuns identitet och ett stort ansvar. Kommunen ska
tillhandahålla både Mälar- och naturnära boendemiljöer utan att äventyra natur- och djurliv.
Håbo kommun ska ta vara på huvudorten och Bålsta ska vara en levande småstad där många
vill vistas och trivs. Bålsta ska vara en sammanhängande ort som är anpassad för alla
människor i alla åldrar.
Håbo kommun ska vara en hållbar kommun som skapar ett gott liv för alla. Kommunen ska ta
ett stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma, eller bättre, möjligheter att
förvalta och utveckla kommunens verksamheter. Tillväxten ska vara ekonomisk och
ekologisk hållbar, vår planering ska gå mot att minska behovet av biltrafik och kommunen ska
skapa en sammanhållen bebyggelse som inte tar nya naturområden i anspråk.
1.4.2

Översiktsplan/Fördjupad översiktsplan/Ny översiktsplan

Kommunens översiktsplan, både befintlig och förslag till ny översiktsplan, som varit utställd
under 2019, pekar ut området som lämpligt för verksamhetsmark. De goda
infrastrukturförutsättningarna som finns i området ihop med det tillskott av arbetsplatser som
området kommer att generera motiverar ianspråktagandet av naturmark.
Detaljplanen stämmer överens med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta
tätort (FÖP), antagen 2010-06-14. I denna är området Björnbro utpekat som ett
verksamhetsområde och en ny vägförbindelse från Björnängsvägen. Planeringsinriktningen i
den fördjupade översiktsplanen är att utveckla nya verksamhetsområden så att fler Bålstabor
kan få möjligheten att arbeta på hemmaplan genom att tillskapa verksamhetsområden med bra
skyltläge utmed E18 och goda logistikförutsättningar.
1.4.3

Miljöstrategi

Håbo kommun har sedan år 2015 en miljöstrategi, vilken identifierar utmaningar och krav för
att kommunens utveckling ska ske på ett hållbart sätt. Strategin är även kommunens sätt att ta
sig an de nationella miljökvalitetsmålen som fastställts av riskdagen. Inriktningen i Håbo är
fokuserad till tre huvudområden:




Att minska utsläppen från transportsektorn genom att stoppa ökningen av fossila
utsläpp och giftiga metaller och då sträva efter att bli en fossilbränslefri kommun till
år 2050.
Att minska den totala energianvändningen genom att stoppa ökningen av ämnen från
samhällets produktion till naturen samt minska utsläppen av övergödande ämnen och
miljögifter till luft, mark och vatten och därigenom bli en giftfri och resurseffektiv
kommun.
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Att sträva efter naturmiljöer med mångfald, genom att skydda, bevara och utveckla
naturmiljöer och den biologiska mångfalden och därigenom ge goda förutsättningar
för att kunna skapa, utveckla och stärka ekosystemtjänster.

1.4.4

Planprogram

Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som omfattar hela Björnbro
verksamhetsområde. Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 2013-04-08. Syftet
med programmet var att pröva möjligheten att utveckla området för verksamheter, logistik,
industri, hantverk och lager.

Utdrag ur Detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta.

Detta planförslag håller sig i stort till intentionerna i programmet. Björnängsvägen föreslås
dock inte längre dras mellan kvarteren utan går endast till verksamhetsmarkens östra gräns.
Verksamhetsmarken utgörs nu av ett enda kvarter som dessutom utökats något åt Öster och
Söder.
1.4.5

Gällande detaljplaner

Planområdet gränsar till fyra andra detaljplaner. I öst gränsar planområdet till andra delar av
verksamhetsområdet med snarlikt innehåll, kvartersmark för logistikändamål samt naturmark.
I sydöst gränsas till två detaljplaner för bostadsbebyggelse.
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Gällande detaljplaner i området. Logistik Bålsta kvarter 4 vann laga kraft 8 maj 2020

1.4.6

Kommunala beslut i övrigt

I samband med beslut att ge planuppdrag för denna detaljplan gavs också uppdrag att starta
planarbetet för Logistik Bålsta kvarter 2.
1.4.7

Vattenskyddsområde

Kommunen ansökte 2009 hos Länsstyrelsen om fastställande av vattenskyddsområde för
Prästfjärden. Vattenskyddsområdet syftar till att skydda intaget av färskvatten till
vattenverket, som försörjer större delen av södra Håbo med dricksvatten.
Skyddsområdet delas in i en primär (vattenområde och landområde närmast vattnet) och en
sekundär zon (avrinningsområde för Prästfjärden). I ansökan räknas ett antal kravställningar
upp för respektive zon. Fokus är att förhindra förorening, och därmed föreslås restriktioner för
förorenande verksamheter.
Innan skyddsområdet fastställts finns mer begränsade möjligheter för tillsynsmyndighet att
säkra och följa upp eventuell påverkan på dricksvattentäkten. Den fysiska planeringen ligger
samtidigt till stor del inom kommunens skyldighets- och ansvarsområde. Utgångspunkten är
därmed alltid att ny eller ändrad markanvändningen genom detaljplanering ska ta hänsyn till
skyddsbehovet och de restriktioner som föreslagits.
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG
Planbeskrivningen ska redogöra för de fysiska förutsättningar som står bakom motiven till
planens utformning. Förutom naturliga förutsättningar, som markförhållande, handlar det
bland annat om hur befintlig bebyggelse, tillgång till service och trafiksituationen ser ut. För
underrubriker, som berörs, redogörs även för planens förslag till framtida användande.
2.1 Bakgrund
Översiktsplaner för Håbo kommun från 1996 fram till och med det pågående arbetet med ny
översiktsplan har alla pekat ut området som lämpligt för verksamhetsområde. Den
fördjupande översiktsplanen från 2010 för Bålsta tätort visar att en viktig inriktning för
kommunens planering är att skapa verksamhetsområden med goda logistikförutsättningar.
Tanken med området Logistik Bålsta är att det ska vara en utbyggnad av Västerskogs
företagspark. Området anses attraktivt och lämpligt för lager- och logistikverksamheter utifrån
dess lokalisering nära Mälarbanan och dess industrispår och E18 vilket underlättar omlastning
mellan olika transportsätt och ger möjlighet till långsiktiga och hållbara transporter.
2.2 Plandata
Planområdet består av del av fastigheten Lundby 2:1 och ägs av Håbo kommun. Plangränsen
är inspirerad av godkänt planprogram för Logistik Bålsta samt det markanvisningsavtal som
tecknats mellan NREP Logicenters och Håbo kommun.

Planområdets lokalisering, i nordvästra utkanten av Bålsta tätort

2.2.1

Planområde

Planområdets areal är ca 43 ha.
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2.2.2

Riksintressen

Inget riksintresse berörs av planförslaget
2.2.3

Strandskydd

Inget strandskydd berörs av planförslaget
2.2.4

Fornlämningar

Riksantikvarieämbetet har utfört två fornminnesinventeringar i området åren 1951 och 1979.
Därefter har det utförts flera arkeologiska utredningar. Enligt detaljplaneprogrammet för
Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta utfördes arkeologiska utredningar typ 1, 2010
med komplettering 2012, på uppdrag av Håbo kommun, där ett antal kulturhistoriskt
intressanta och värdefulla områden identifierades. Utredningarna innefattade bland annat
okulär besiktning, kartstudie, sammanställning av kända lämningar enligt FMIS samt
fältinventering (Kulturmiljövård Mälardalen rapport 2010:56 och Kulturmiljövård Mälardalen
rapport 2012:74). Dessa utredningar har genomförts utan föregående beslut av Länsstyrelsen.
För en del kulturhistoriska lämningar är det inte bara lämningen i sig som är kulturhistoriskt
intressant utan också landskapet omkring.

Undersökningsområde, gränsmärke Övergran 384, strax norr om planområdet. 2010

Inom planområdet finns två betydelsefulla fornlämningar i form av hålvägar (Kulturmiljövård
Mälardalen rapport 2010:56) samt tre andra lämningar:
Yttergran 103 (L1930:5913): Hålväg/vägbank, 330 m l (i en båge från NNÖ till V), 1-2,5 m
br och intill 0,3 m dj. Vägbanken ligger i huvudsak i marknivå. Registrerad fram till
kraftledningskarta i ägogräns åt V. Övergår i Ö flack sträckning, nu traktorväg. Ställvis stenar
i kanterna och i botten.
Yttergran 102 (L1940:5912): Hålväg, 190 m l (i en båge från NÖ till V) , 1-2 m br och intill
0,5 m dj. Längden motsvarar endast den inom utredningsområdet kartlagda delen. Delvis är
färdvägen en vägbank, ca 2 m br och närmast i marknivå. Bitvis otydlig.
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Övergran 384. Övrig kulturhistorisk lämning, Gränsmärke, 1 m i diameter och 0,5 m hög, av
0,2−1 m stora stenar. I mitten är 1 hjärtsten, 0,3 m hög, 0,3 m bred (N−S) och 0,15 m tjock.
Övergran 385. Övrig kulturhistorisk lämning, Gränsmärke, 1,5x1 m (NNÖ−SSV), av 0,2−1
m stora stenar. I mitten är 2 visarstenar, 0,4 m hög, 0,5 m bred (VNV−ÖSÖ) och 0,4 m tjock
resp. 0,4 m hög, 0,5 m bred (NNV−SSÖ) och 0,15 m tjock.
Övergran 386. Övrig kulturhistorisk lämning, Gränsmärke, rest av, bestående av tre numera
något utspridda stenar, 0,3−0,45 m stora, vilka ursprungligen har legat samman. Nu spridda
utmed en ca 2,5x1 m lång sträcka (NV−SÖ) av berghällen. Stenarna har ursprungligen varit
koncentrerade till den NV delen.
Det kan finnas möjliga fornlämningar inom området (två boplatslägen), vilka noterades vid
den arkeologiska utredningen från 2010. Detta kommer undersökas i den kommande
utredningen.
Planförslag:
Yttergran 103 och Yttergran 102 ligger inom gränsen för verksamhetsområdet. Det är viktigt
att betona att även fornlämningar som kan komma att upptäckas i kommande utredning
och/eller vid annan verksamhet kommer kräva rapportering till Länsstyrelsen. Tillstånd för att
ta bort fornlämningarna måste sökas hos Länsstyrelsen. Detta gäller alla typer av markingrepp
inom fornlämningsområdena (buffertzon), som i detta fall bedöms vara 50 meter stort.
Tillstånd söks efter att detaljplanen vunnit laga kraft, innan bygglov ges.
Vid genomförandet kommer det undersökas om fornlämningarna i naturmark kan
tillgängliggöras på ett bättre sätt. Det övriga lämningarna som utgörs av bla gränsrösen kan bli
svåra att tillgängliggöra då kommunen inte kommer att vara markägare.
2.3 Natur
2.3.3

Naturvärden

En naturvärdesinventering av området Björnbro har utförts av Calluna AB. Utredningen har
innefattat hela planprogramområdet för Björnbro verksamhetsområde. Inom planområdet för
kvarter 5 och 6 finns ett antal områden (område nummer 24, 25, 26, 27, 30, 31 och 32) med
visst naturvärde (klass 3), se Figur 8 (Calluna AB, 2012, uppdaterad Håbo kommun, 2020).
Områden med visst naturvärde har betydelse för biologisk mångfald genom att det bidrar till
att upprätthålla och bevara variation av arter och ekosystem men inom dessa områden
påträffas inga signalarter.
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Planområdet utgörs av Område D enligt naturvärdesinventeringen. Område 28 har tappat sin klassning pga
avverkning.

Tabell med planområdets naturvärden. Det bör noteras att område 25 klassats ner (Håbo kommun 2020 / MKB –
Projektengagemang 2020)

Område 24 utgörs av sumpskog med glasbjörk och inslag av öppna partier. I området
förekommer sparsamt med död ved, särskilt i klenare dimensioner. Vissa delar är öppna med
ett sammansatt fältskikt. Gruppställda träd och öppen mark. I de öppna delarna förekommer
ältranunkel, kabbeleka, kärrsilja och vattenklöver i fältskiktet. I buskskiktet förekommer gran
och vide. Området är känsligt för avvattning. Området är även känsligt för avverkning och
körning med arbetsmaskiner och annat.
Område 25 utgörs av sumpskog med gran och al. Det är en sumpskog med alar på mossrika
socklar. Blåmossa förekommer i stora kuddar allmänt i området. Det är en signalart som visar
kontinuitet av en skyddad sumpskogsmiljö. I området förekommer även gran, särskilt i norra
delen. Vissa är senvuxna och uppskattas ha en ålder på över 120 år. Sumpskogen avvattnas
med ett dike i söder. Området är dock påtagligt påverkat av avverkningar i närområdet samt
av en vägdragning vilket gör att området klassas om 2020 till 3 visst naturvärde. Kantzonerna
mot sumpskogen är öppna med påtaglig risk för påverkan på områdets hydrologi. I den norra
delen av området går en väg rakt över området är fragmenterat och blivit mindre. En bit av
sumpskogen är kvar norr om vägen och avvattnas söderut genom en trumma under vägen.
Området är känsligt för avvattning, den får inte bli kraftigare än idag. Området är även
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känsligt för avverkning, och körning med arbetsmaskiner och annat. (Calluna AB, 2012,
uppdaterad Håbo kommun, 2020).
Område 26 består av sumpskog med alar på mossrika socklar och ett öppet kärr. I området
förekommer sparsamt med död ved, särskilt i klenare dimensioner. En del av området är
öppen myr (fattigkärr). Området domineras av al i den västra delen och är öppet i öster. I de
öppna delarna domineras fältskiktet av hundstarr. Ältranunkel, kärrsilja och vattenklöver
förekommer också. Avverkningar angränsar mot området vilket kan påverka områdets
hydrologi. Området är känsligt för avvattning. Området är även känsligt för avverkning och
körning med arbetsmaskiner och annat.
Område 27 består av sumpskog med gran och alar på mossrika socklar. Blåmossa
förekommer i stora kuddar allmänt i området. Det är en signalart som visar kontinuitet av en
skyddad sumpskogsmiljö. I området förekommer måttligt till rikligt med död ved, särskilt i
klenare dimensioner. Sumpskogen avvattnas med ett dike i ena kanten. Området domineras av
al även om björk förekommer. I buskskiktet förekommer små granar. Hydrologin kan ha
påverkats negativt på grund av avverkningar norr och söder om området. Området är känsligt
för avvattning, den får inte bli kraftigare än idag. Området är även känsligt för avverkning,
och körning med arbetsmaskiner och annat.
Område 30 består av sumpskog. I området förekommer allmänt med död ved, särskilt i
klenare dimensioner och utgör en del av naturvärdet. Vissa delar är öppna med ett sammansatt
fältskikt och bidrar till naturvärdet. Sumpskogen består av tall, björk och al. Träden är ojämnt
spridda och öppen mark förekommer. I de öppna delarna förekommer ältranunkel, kalla,
kråkklöver, kärrsilja och vattenklöver. Områdets hydrologi kan möjligen påverkas negativt av
avverkningar i närområdet. Området är känsligt för avvattning. Området är även känsligt för
avverkning och körning med arbetsmaskiner och annat.
Område 31 består av bryn som vetter mot söder med asp varav vissa aspar är grova.
Förekomst av död ved utgör naturvärdet här. En ek med en diameter på ca 5 dm och som är
spärrgrenig utgör ett framtidsvärde. Kant mot energiskogsodling men med en korridor av
öppen mark närmast så att brynet exponeras mot söder. I brynet växer asp, björk, gran och
tall. I området är asparna delvis grova och en död asp förekommer. I brynet ﬁnns få bärande
buskar eller träd, buskskiktet består istället av de förekommande trädslagen, främst
uppkommande asp. Området är känsligt för avverkning och borttagande av död ved. Värden
som utvecklas i brynet är även känsliga för beskuggning
Område 32 består av öppen hällmark med spridda tallar varav en del är gamla. Både grova
och senvuxna träd förekommer. I kanterna förekommer asp och gran och även en del
enbuskar. Hällen är täckt av lavar samt lingon och ljung. Förekomst av död ved i form av
torrakor och lågor ﬁnns spritt i objektet. Knappnålslavar förekommer på ett par av de barklösa
torrakorna. Bland knappnålslavar ﬁnns många naturvårdsintressanta arter, oklart vilken art det
är frågan om här. Området är känsligt för avverkning av grova och gamla träd och
borttagande av död ved.
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Flygbild över planområdet 2015 (vä) och 2019 (hö). Det framgår att avverkning skett inom område 26 och 28
som tidigare ansågs ha visst naturvärde

Planförslag:
Förslaget är utformat med utgångspunkt i att respektera naturvärdena i området. Området
mellan områdena som avses exploateras ska utgöra en grön kil och planläggs således som
NATUR. Genomförande av detaljplanen innebär att en stor del barrblandskog med inslag av
sumpskog och myrar kommer att exploateras. Större delen av området är kuperat vilket
innebär stora ingrepp i naturen för att plana ut terrängen eftersom verksamheten kräver en
jämn och plan yta. Detta innebär en stor förändring av områdets karaktär, från område med
produktionsskog innehållande en del naturvärden till verksamhetsområde med en stor del
hårdgjorda ytor. Områden som klassats ha ett visst naturvärde (24, 26 och 27) planeras att
omvandlas till område för lager och logistik och vilket ger en förlust av den särskilda
biotopen. Områdena 30, 31 och 32 planeras i huvudsak planläggas som naturområde.
Område 25 blir delvis planlagd som naturområde i södra delen, som gata i centrala delen och
oförändrad markanvändning i norr.
Under arbetet med planförslaget har anpassningar utförts i syfte att mildra eller skydda från
negativ påverkan på de naturvärden som identifierats. Även skogsmark som inte innehåller
några särskilda naturvärden kan vara värdefull att bevara, inte minst för rekreation och
friluftslivet. Detaljplanen innehåller av dessa skäl ett större område märkt natur i planen.
Detta medför bland annat att naturvärdesobjekten 30, 31 och 32 inryms inom området för den
nya markanvändningen. Markanvändningen innebär allmän mark med kommunalt
huvudmannaskap som skapar möjligheter för kommunen att förvalta och bevara de
naturvärden som identifierats. Skogsmarken inom planområdet ska skötas med hyggesfria
metoder med syfte att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster som exempelvis
klimatreglering och rekreationsvärden. Detta bidrar positivt till att upprätthålla, bevara och
utveckla den biologiska mångfalden i området jämfört med nuläget. För att återta förlorade
värden inom området bör ekologiska kompensationsåtgärder beaktas. Detta kan exempelvis
vara genom restaurering av skadade miljöer och/eller skapande av nya livsmiljöer och
rekreationsmiljöer i form av exempelvis dagvattenmagasin som kan gestaltas som dammar.
15

Trädplantering och anläggande av gångstråk är ytterligare alternativ som aktivt diskuteras
inom Håbo kommun. I angränsande detaljplan för Logistik Bålsta kv 4 anläggs en våtmark
som LONA-projekt samt att gångstråk har anlagts. Det finns liknande planer för naturmarken
i denna plan som tex anläggning av gångstråk för att knyta ihop området väster om
kraftledningen med Skörby och österut.

2.3.4

Geotekniska förhållanden

Utdrag från SGUs jordartskarta. Röd: Berg. Gul: Glacial lera. Grå: Sandig morän. Ljusgul: Glacial finlera

Bjerking AB har på uppdrag av Håbo Kommun under 2019 utfört en geoteknisk undersökning
inom detaljplaneområdet. Det undersökta området följer i stort SGUs mycket grovt
uppskattade jordartskarta. Områden med berg, morän och lera konstateras. Någon förhöjd risk
för ras föreligger inte, däremot kan det konstateras att risk för sättningar föreligger i området
som utgörs av lera. Leran varierar i djup och dess vattenhalt varierar troligtvis kraftigt mellan
årstiderna. Markvatten förekom vid undersökningen men varierar också troligtvis med
årstiderna samt vilken verksamhet som pågår.
2.3.5

Risk för skred/höga vattenstånd

Planförslag:
Området har vissa höjdskillnader som kommer jämnas ut vid exploatering. Någon risk för ras
och skred föreligger inte. Då området exploateras måste också stor hänsyn tas till
markavrinningen. Området får ej exploateras på ett sätt som skapar risker för höga
vattenstånd.
2.3.6

Grund- och ytvatten

Grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd inom hela området. Grundvattnets
strömningsriktning bedöms följa i huvudsak områdets topografi, dvs, att grundvattnet rinner
från höjdpartierna mot lågpartierna.
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Ytvattnets avrinning (Dagvattenutredning, Norconsult 2020)

2.3.7

Recipient

Hela planområdet har avrinning mot Kalmarviken och i förlängningen till MälarenPrästfjärden. Recipienten har god ekologisk status, men uppnår inte god kemisk status. För
detaljplanen för Logistik Bålsta kv.3 tog man fram en kompletterande bedömning av
dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren. Den slog fast att om dagvatten
hanteras inom respektive område finns det goda möjligheter att minska utsläppen av
föroreningar till Mälaren.
Planförslag:
Föreslagen markanvändning inom planområdet ska inte bidra till att försämra recipientens
ekologiska status och ska därmed inte äventyra miljökvalitetsnormen för vattenkvalitén. För
att säkerställa att normen upprätthålls ska dagvatten från hårdgjorda ytor tas omhand lokalt,
inom kvartersmarken. Om vattenflöden inte kan tas omhand inom kvartersmarken ska flödet
fördröjas. Ytterligare beskrivning av planförslagets hantering av dagvatten återfinns under
rubriken med samma namn.
2.4 Bebyggelse
Den bebyggelse som föreslås är en modern lager och logistikanläggning, som högst 30 meter
nockhöjd.
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Skiss på hur anläggningen kan komma att se ut i ett första skede.

Planförslag:
Planområdet ingår i ett större område där processen med att omvandla naturmark till ett
verksamhetsområde pågår. Planområdets främsta markanvändning kommer att vara lager och
logistik [J]. Detaljplanen anger ett exploateringstal på 0.5 [e1] vilket innebär att det kan
uppföras byggnader om totalt cirka 110,000 m2. Detaljplanen medger en högsta
byggnadshöjd på 30 meter respektive 20 meter. Det kommer därför krävas att en
flyghindersanalys görs i samband med bygglovsansökan. Exploatör ansvarar för att ansöka
och bekostar en flyghindersanalys.

Preliminär situationsplan över hur verksamhetsmarken kan exploateras, fullt utbyggd
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2.4.3

Placering och utformning

Planförslag:
Byggnader ska placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns [p1]. Mot kraftledningen (precis
väster om planområdet) får inga byggnader uppföras (prickmark) för att skydd mot risker med
elektromagnetisk strålning i enlighet med gällande riktlinjer (130 m avstånd). Dock får det
inom all kvartersmark uppföras byggnader för tekniska anläggningar som exempelvis
transformatorstationer
2.4.4

Landskapsbild

Landskapsbilden beskriver hur vi uppfattar den omgivande miljön. Denna faktor är av stor
betydelse för oss och vittnar om vår historia och utveckling. Planområdet består i dagsläget
till största delen av skogsmark. Det finns värdefulla natur- och kulturmiljöer i området i form
av sumpskog och kulturhistoriska lämningar. Landskapsbilden är ganska småskalig och utgörs
av ett större sammanhängande skogsområde som avgränsas i söder av bostadsområdet Skörby
och verksamhetsområden i öster. En del av skogen i området blev nyligen avverkad då
tidigare markägare innehaft den rätten så landskapsbilden har således redan genomgått
förändringar.
Planförslag:
En stor del av området har kuperad terräng och exploateringen innebär att terrängen planas ut
för att rymma verksamhetsmark med nya byggnader. Områdets karaktär förändras således
drastiskt, från skogsmark till verksamhetsområde med hårdgjorda ytor. Den planerade
verksamheten kommer att dominera synintrycket från omgivningen. Den förändrade
landskapsbilden blir påtaglig för boende i bostadsområdet Skörby, där omkringliggande
skogsmark kommer att försvinna. För att minska negativ påverkan på landskapsbilden i
området bör det undersökas möjliga sätt att stärka intrycket av landskapet. Med hjälp av
anläggande/bevarande av träd, stråk och planteringar kan de storskaliga intryck som den
förändrade landskapsbilden ger upphov till mildras. Välvuxna träd och sammanhängande
natur bör om möjligt sparas. En 300 meter bred remsa av naturmark mellan
verksamhetsområdet och bostadsområdet Skörby kommer att bevaras [NATUR]. En större
del naturmark bevaras mellan kv.4 och kv.5–6, vilket bidrar till upplevelsen av en grön kil.
Håbo kommun uppmuntrar även till stora gröna delar inom verksamhetsområdet för att stärka
bilden mot omgivningen samt för rekreativa värden för de som arbetar inom verksamheterna.
Naturmarken ska, sett att från de boendes perspektiv i Skörby, minska den negativa påverkan
på landskapsbilden och behålla känslan av ett skogslandskap.
2.4.5

Tillgänglighet

Området består idag av skog i kuperad mark, den är tillgänglig för människor som kan
använda skogen för rekreation.
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Planförslag:
Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet till byggnaders entréer, gångoch cykelvägar samt friytor enligt gällande lagstiftning. Det kommer anläggas en ång- och
cykelväg i område betecknat NATUR. Denna kommer sig sträcka sig från Skörby till
Björnängsvägen.

2.5 Det offentliga rummet
2.5.1

Gatustruktur

Västerskogs företagspark och det planerade verksamhetsområdet angörs från E18 via
Kraftleden. Kraftleden är utformad som en industrigata utan trottoarer och övergångställen.
Nyligen har en cirkulationsplats anlagts där Björnängsvägen möter Kraftleden och det finns
planer på att anlägga gång- och cykelväg längs Björnängsvägen. Björnängsvägen har en
hastighet på 50 hm/h och Kraftleden har en hastighet på 70km/h.
Planförslag:
I planförslaget förlängs Björnängsvägen för att kunna serva verksamhetsområdet. Området är
tillräckligt brett för att området ska kunna möjliggöra separat gc-trafik. En vändplan läggs
också ut precis vid verksamhetsområdet. Denna kan vid senare tillfälle utnyttjas som
exempelvis busshållplats.

2.5.2

Mötesplatser, lek och rekreation

Planområdet består idag av skogsmark som med tydligt upptrampade stigar visar att området
är välanvänt. Skogen och naturen ses som en mötesplats och är välanvänd utifrån
rekreationssynpunkt och av Skörby förskola som använder skogen i sin verksamhet.
Planförslag:
Planområdet innehåller ca 20,8 ha naturmark som kan används för lek och rekreation och
förskolan kommer att kunna fortsätta använda skogen. Enligt planprogrammet för Björnbro
verksamhetsområde/Logistik Bålsta så ska ett större sammanhängande naturområde med
befintliga stigar genomkorsa verksamhetsområdet i nordsydlig riktning. Naturområdet
kommer att utgöra rekreationsområde för närboende och arbetstagare i området samt för
förskolan.

2.5 Trafikfrågor
2.5.3

Trafikflöden och prognos

Uppmätt trafik i korsningen Björnängsvägen/Kraftleden har 2015 mätts till ett
medelvärde/vardag på 3400 fordon, varav 560 av dessa är tung trafik. Påverkan på
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Mälarbanan och E18 bedöms som ringa då tillskottet är så pass litet jämfört med dagens
transportmängder. Med fler arbetstillfällen i Bålsta kan också utpendlingen minska vilket kan
bidra till att minska personbilstrafiken på E18.
Planförslag:
I samband med att Björnbro utvecklas till ett större verksamhet- och logistikområde så
kommer trafikmängderna att öka. Korsningen Kraftleden/Björnängsvägen förväntas bli högt
belastad då tillkommande bil- och lastbilstrafik behöver ta sig till det nya verksamhetsområdet
men den nyanlagda (2017) cirkulationsplatsen beräknas, enligt Swecos trafikanalys över
Björnängsvägen/Kraftleden, klara av de trafikflöden som kan tillkomma.
Det beräknas att den verksamhet som etablerar sig inom detta verksamhetsområde (kv 5&6)
kommer generera ett ca 250 lastbilsrörelser per dygn vid tiden för etablering och ca 325
rörelser år 2026. Dessa estimat är naturligtvis väldigt preliminära.
2.5.4

Kollektivtrafik

Buss 310 trafikerar planområdet med ca 8 turer om dagen och 2 under helgen. Med en mindre
promenadsträcka kan man även nå flera busslinjer.
Planförslag:
I samband med att hela verksamhetsområdet byggs ut finns underlag för kraftig utökning av
kollektivtrafiken. Målet ska vara att förse Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta med
en så god kollektivtrafik (hög turtäthet och nära till busshållplats) så att de som arbetar i
området väljer att åka kollektivt istället för att ta bil till arbetet. Planförslaget möjliggör en
potentiell busslinje som kan vända precis öster om verksamhetsmarken. Denna vändplan
dimensioneras för att kunna rymma en hållplats för busslinje.
2.5.5

Angöring

Planförslag:
Området angörs från Björnängsvägen. Hinder kommer finnas för obehörig trafik.
2.5.6

Parkering

Planförslag:
Parkering för arbetare, besökare och lastbilar ska ske inom kvartersmark. Tillräcklig yta finns
för detta ändamål.

2.6 Tekniska frågor
2.6.1

Vatten- och avlopp

Planförslag:
21

Området ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. VA-huvudmannen anvisar
anslutningspunkt för respektive fastighet och avgifter följer de av kommunen beslutade taxa.
Förslagsvis dras nätet i/vid Björnängsvägens förlängning och anslutningspunkten placeras
precis utanför verksamhetsområdet.
2.6.2

Dagvatten

Planområdet utgörs av ett avrinningsområde. Dagvatten från den största delen av området
avrinner söderut. Eftersom det inte finns några hårdgjorda ytor inom planområdet tas mycket
av dagvattnet upp av växter eller infiltreras ner i marken och det uppkommer därför inga stora
flöden vid normala regn. Det finns även två huvudstråk som går igenom planområdet där
dagvatten avrinner söderut. Dagvattnet avrinner till ett dike som är beläget söder om
planområdet och som leder vattnet vidare till Mälaren-Prästfjärden.

Dagvattnets avrinning före exploatering(Dagvattenutredning, Norconsult 2020)

Planförslag:
Exploatering av planområdet innebär att marken hårdgörs och därmed att flödena samt
föroreningshalterna inom planområdet ökar. I enlighet med Håbo kommuns dagvattenpolicy
föreslås framtida dagvattenhantering efterlikna den befintliga i största möjliga mån.
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Karta illustrerar områdets avrinning mot recipienten.

En genomsläpplig beläggning kan fånga upp en del partiklar och partikelbundna föroreningar.
Materialet i beläggningen har en stor betydelse på reningseffekten. Ett grövre material har en
större infiltrationsförmåga men däremot en mindre reningseffekt än hos ett finare material.

Skiss över hur dagvattensituationen föreslås att lösas. Dagvattendammen ska ha kapacitet och de tekniska
lösningar som krävs för att rena vattnet från föroreningar.

23

En dagvattenutredning har tagits fram av Norconsult AB och har utgått från olika alternativ på
hårdgöringsgrader (70%, 80%, 90%) för att få en bild av vad som krävs för att uppnå de
kraven som ställs. Utredningen får betraktas som en överslagsuträkning då området som avses
exploateras (kvartersmark, ”delområde 1” i utredningen) krympt med ca 30000 m2 sedan
utredningen togs fram. Ett kompletterande PM till dagvattenutredningen togs sedan fram av
samma konsult. Syftet med denna var att mera i detalj studera hur man med hjälp av
regnbäddar o dyl kan säkerställa en mer robust lösning samt att absolut säkerställa att
föroreningar kan renas på plats och inte spridas från området.
Delområde 1, kvartersmark
En damm föreslås att anläggas i delområdets västra del. Dagvatten från logistikområdet
föreslås avledas till dammen via dagvattenledningar samt ett öppet dike. Dammen föreslås
inkludera ett eller flera våtmarkspartier för att uppnå en ökad reningseffekt. Då
planbestämmelserna reglerar andel hårdgjord yta till maximalt 80% behöver dammen hålla ett
medeldjup av 1,5 m. Dammens area behöver vara minst 4000 m2. Dagvattenutredningen slår
fast att fördröjningskravet uppnås men att svårigheter att nå godkänd
föroreningskoncentration för fosfor föreligger. Då andel verksamhetsmark minskat sedan
utredningen togs fram är kommunens bedömning att kraven nu kommer uppnås. MKN för
recepienten kommer därför inte att påverkas negativt. Denna bedömning får även stöd i
Miljökonsekvensbeskrivningen (s 3).
En exakt dagvattenlösning tas fram i samband med projektering av området men ska följa
plankartan, dagvattenutredningen för detaljplanen samt kommunens dagvattenpolicy.
Dessutom krävs vid projekteringen att oljeavskiljare och andra åtgärder för att skydda mot
utsläpp vid olyckor utplaceras strategiskt. Inga utsläpp får riskera att föroreningar sprids
utanför kvartersmark. Transporter av farligt gods skall inte förekomma inom planområdet.
Delområde 2, naturmark
Inom naturmarken föreslås ingen förändring, dagens situation kvarstår förutom att ett dike
anläggs från kvartersmarkens dagvattendamm till kopplingspunkt söder om planområdet.
2.6.3

Markavvattning

I Uppsala län råder markavvattningsförbud. Anläggande av diken kräver dispens och tillstånd
som söks hos Länsstyrelsen.
2.6.4

Översvämningsrisk

Området riskerar inte att översvämmas.
2.6.5

El-, tele- och datanät

Området är i dagsläget inte försörjt med el. Elnätet inom hela det planerade
verksamhetsområdet kommer troligen att byggas ut från öster. Telekablar och bredbandsnät
kommer att dras fram i området, placering för dessa kommer i ett senare skede när
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verksamhet är känd.
2.6.6

El- och värmeenergi

För val av uppvärmningssätt ger Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri
kommun 2050 riktlinjer. I första hand ska fjärrvärmenätet nyttjas, men där det inte är möjligt
eller kostnadseffektivt att ansluta ska förnybara energikällor nyttjas. Alternativa
uppvärmningssätt kan vara med jord-, berg- eller sjövärmepump.

2.6.7

Avfallshantering

Håbo kommun strävar ständigt efter en allt mer miljömässigt hållbar avfallshantering. Fem
långsiktiga mål är uppsatta att:






Reducera mängden skadliga ämnen i avfallet
Öka materialåteranvändning och materialåtervinning
Utnyttja energiinnehållet i osorterat brännbart hushållsavfall
Minimera mängden deponerat avfall från kommunen
Öka informationen till kommuninvånarna

Planförslag:
Verksamheterna ska ta hand om sitt avfall enligt Håbo kommuns mål. Precis intill
planområdet, i det befintliga verksamhetsområdet, finns en större återvinningscentral. På
Håbo kommuns hemsida under habo.se/avfall där tekniska krav och anvisningar framgår som
reglerar avfallshanteringen i Håbo kommun.
2.7 Störningar, hälsa och säkerhet
2.7.1

Radon

Kontroll av gammastrålning från berghällar och mark inom området har utförts inom ramen
för den geotekniska utredningen. De utförda mätningarna visar att marken inom
undersökningsområdet innehåller låga till normala radonhalter. Marken klassificeras således
generellt som normalradonmark. Inför framtida byggnationer inom området bör dock
radonhalten undersökas för respektive objekt eftersom stora lokala variationer kan
förekomma. Ny byggelse ska utföras radonsäkert i de fall det visar sig vara aktuellt efter
genomförd radonundersökning.
2.7.2

Förorenad mark

Någon förorenad mark finns ej inom planområdet
2.7.3

Buller och vibrationer

Planområdet har goda förutsättningar för att kunna bedriva Logistikändamål ur ett
bullerperspektiv då inga bostäder ligger inom en 300-meterszon samt närheten till motorväg
och järnväg. En bullerutredning har under 2019 tagits fram av Norconsult AB som bekräftar
den bilden.
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Planförslag:
Den bullergenererande verksamheten förväntas bestå av transporter till och från området samt
en viss ökning av trafiken på Björnängsvägen som anknyter till området. Detta har i
bullerutredningen resulterats i en modell där man utgår från ett ”worst-case scenario”. Där har
angivits två typer av bullerkällor; en linjekälla för 500 lastbilstransporter per dag med en
transporttid på 2x2 minuter till och från en avlastningsplats placerad så nära närliggande
bostäder som möjligt och en källa där olika antal hjullastare testats vara aktiva samtidigt över
ett specifikt område.

Industribuller i enlighet med scenariot i bullerutredningen
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Buller genererat av den ökning av antalet fordonsrörelser som planförslaget medför

2.7.4

Luftkvalitet

Befintligt verksamhetsområde öster om planområdet innehåller både större och mindre
verksamheter som kan påverka luftkvaliteten lokalt i perioder. Uppmätta värden på
luftföroreningar (partiklar och kväveoxid) som SLB-analys tagit fram på uppdrag av Östra
Sveriges Luftvårdsförbund visar inte på några överskridande av miljökvalitetsnormer för luft
(SLB, 2019).
Planförslag:
Luftkvaliteten kommer försämras i området pga ökade transporter. Ökningen bedöms inte
som så kraftig att det medför några större konsekvenser. Utsläppen från den ökade trafiken till
och från området bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormerna för luft. För att överskrida
miljökvalitetsnormer för luft krävs det generellt stora mängder trafik och slutna gaturum,
vilket inte är någon risk här. Bedömning baseras även på att verksamheter samlas på samma
ställe i utkanten av samhället. Detta bidrar till att luftföroreningar koncentreras till en plats
och samlas utanför tätorten där många människor lever och rör sig. Att betyget begränsas till
”små” är på grund av att verksamheten kommer vara i närheten av bostäder och en stor
förskola (Miljökonsekvensbeskrivning s 19). Det ska dock påpekas att detta planförslag är
beläget längre bort från bostäderoch nämnda förskola än det befintliga verksamhetsområdet
samt det framtida kv 4. Då kv 4 är större, närmare samt tillåter industriell verksamhet bör
detta planförslag vara av betydligt mindre risk vad beträffar eventuella luftföroreningar.
2.7.5

Kraftledning

Planförslag:
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Precis väster om planområdet finns en kraftledning för starkström tillhörande det nationella
stomnätet. Enligt gällande riktlinjer skall 130 m från närmaste ledning hållas bebyggelsefritt.
Planförslaget är utformat med hänsyn till detta. Elkraft till området föreslås läggas i
Björnängsvägen.
2.7.6

Trygghet

Planförslag:
En utbyggd infrastruktur av gång- och cykelvägar inom planerat verksamhetsområde samt i
angränsande områden bidrar till att skapa en trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Med
förlängningen av Björnängsvägen som sker inom kv.3 är det viktigt att säkerställa att det blir
en trygg och säker övergång över järnvägen. Som nämnts anläggs också gång- och cykelväg i
nord-sydlig riktning från Skörby.
2.7.7

Skydd mot olyckor

Planförslag:
Generellt sker en översyn av den föreslagna byggnationens skyddssituation vid
projekteringsskedet. En fråga som uppstått under planeringen är hur vattenkvaliteten
nedströms området kan säkerställas vid olyckor. Som tidigare nämnts kommer allt dagvatten
avledas mot damm med reningssteg. Vid strategiska platser installeras oljeavskiljare.
Exploatör uppger att man ska använda en lösning med sk Lamellavskiljare.
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3. GENOMFÖRANDE

3.1 Planförfarande
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan och bygglagen (2010:900)
3.1.2 Tidplan
Tidplanen är preliminär.
Samråd: December 2019- Januari 2020
Granskning: Juli-Augusti 2020
Antagande: November 2020
3.1.3 Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år.
Genomförandet av detaljplanen börjar när planen vunnit laga kraft. Planområdet beräknas
vara helt färdigställt inom tio år. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att
gälla tills den ändras eller upphävs.

3.2 Ansvarsfördelning
Planbeskrivningens redovisning av hur planen är avsedd att genomföras ska bland annat
innehålla de ekonomiska, tekniska och organisatoriska åtgärder som måste till för att
genomföra detaljplanen på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel handla
om ansvarsfördelningen mellan kommun och exploatör samt övriga iblandade i detaljplanens
genomförande. Det ska även framgå om kommunen avser att ingå i exploateringsavtal eller
genomföra markanvisningar.
Håbo kommun ansvarar för utbyggnad av allmänna platser och vatten- och avloppsledningar.
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten inom
kvartersmark.
E-on ansvarar för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät.
Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina ledningar inom planområdet.
3.2.2 Huvudmannaskap
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det innebär att kommunen
ansvarar för utbyggnad, drift och skötsel av allmänna platser som exempelvis gator och
naturmark (i den mån skötsel krävs) samt vatten- och avloppsledningar.
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3.3 AVTAL
3.3.2 Markanvisningsavtal

Markanvisningsavtal är skrivet med NSF IV Advisory partners AB, dotterbolag till NREP
Logicenters. Markanvisning innebär en ensamrätt för exploatören att slutförhandla med
kommunen om exploatering och förvärv av området. Området gäller 24,3 ha och exploatören
betalar 200 000 kr till kommunen för markanvisningen. Köpeskilling är 639 kr/kvm enligt
index maj 2019. Avtalet är giltigt i 36 mån och kan förlängas 12 mån i taget.
Anslutningsavgifter betalas av köpare. Exploatören förbinder sig att hålla sig till Håbo
kommuns miljöpolicy. Avtalet godkändes i Kommunstyrelsen 2019-10-21 §218.
3.3.3 Konsekvenser av organisatoriska åtgärder

Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige. Detta förutsätter att Exploateringsavtalen mellan
kommun och fastighetsägare är påskrivna.

3.4 Fastighetsrättsliga frågor

Det område som i detaljplanen utgörs av [J1] Lager och logistik skall primärt utgöras av en
fastighet. Skulle det i framtiden finnas önskemål om att dela denna skall bestämmelse om
minsta fastighetsstorlek respekteras.

Blått område avyttras i enlighet med markanvisningsavtal och gult och rött område fortsätter tillhöra Håbo
kommun.
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Fastighet
Lundby 2:1
Lundby 2:1

Ändamål
Kvartersmark J1
Allmän plats GATA

Lundby 2:1

Allmän plats NATUR

Åtgärd
Ny fastighet bildas
Mark överförs till
Brunna 1:9
Ingen

Antal m2 (ca)
221000
4000

Kartmarkering
Blå
Röd

204000

Gul

Gatumarken överförs till Brunna 1:9 som är den kommunala fastigheten för gatumark i
området.
3.4.1 Markägoförhållanden

Planområdet omfattar endast del av fastigheten Lundby 2:1 som ägs av Håbo kommun
3.5.2

Rättigheter

Några rättigheter finns ej noterade för den mark som avses exploateras. Rättigheter finns och
fler kommer uppstå i allmän platsmark.
3.5.3

Fastighetsbildning

Kommunen ansöker om fastighetsbildning efter att planen vunnit laga kraft och köpekontrakt
ingåtts. Exploatören bekostar samtliga förrättningskostnader.
3.6 Ekonomiska frågor
I huvudsak bekostas detaljplanearbetet med samtliga utredningar och MKB av kommunen.
Intäkterna består dels i avgiften för markanvisning samt till största del när kvartersmarken
avyttras. Överenskommet pris för denna är 639 kr / kvm.
3.6.1

Utbyggnad av allmänna platser

Björnängsvägens förlängning [GATA] genomförs och bekostas av kommunen. I område
betecknat [NATUR] kommer en gång- och cykelväg anläggas. Den bekostas delvis av Håbo
kommun samt av Benders AB i enlighet med ett tidigare genomförandeavtal. Detta i samband
med att ett befintligt stråk hamnar inom område som Benders har för avsikt att exploatera.
3.6.2

Kostnader fastighetsbildning

Förrättningskostnader bekostas av exploatör.
3.6.3

Gatukostnadsavgifter

Kommunen bekostar utbyggnad av Björnängsvägen inom planområdet. Denna skall vara
färdigställd senast 10 månader efter planen vunnit laga kraft.
3.6.4

Anslutningar

Samtliga anslutningsavgifter bekostas av exploatör. Det preliminära förslaget för tekniska
anslutningar är att det sker via Björnängsvägens anslutning.
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3.6.5

Bygglovavgifter

Samtliga bygglovavgifter och liknande bekostas av exploatör.
3.6.6

Kostnader för framtida drift

Underhåll av de allmänna platserna ryms inom kommunens budget.
3.7 Tekniska frågor
3.7.3

Tekniska utredningar

Eventuella kompletterande tekniska undersökningar skall ombesörjas och bekostas av
byggherren.
3.7.4

Prövningar och tillstånd

Ingrepp/borttagande av fornlämning kräver tillstånd av Länsstyrelsen.
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4. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG
4.1 Behovsbedömning
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas i en
miljökonsekvensbeskrivning när de kan leda till betydande påverkan på miljön (4 kap 34 §
plan- och bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetsbild av den
påverkan en detaljplan kan få på miljön, människors hälsa och hushållningen av resurser.
En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en detaljplan ska
miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En behovsbedömning av
detaljplanen har gjorts av Håbo kommun 2019. Slutsatsen av denna är att en
miljökonsekvensbeskrivning ska göras.
Ett samråd om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsningar hölls i augusti 2020.
Länsstyrelsen ansåg att frågan om alternativ lokalisering och utformning var bristfälligt
belysta samt att planens kumulativa effekter borde studeras närmare. Vidare ansåg de att en
ny naturvärdesinventering bör göras.
En uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning färdigställdes i oktober 2020 och ingår som
handling i det detaljplaneförslag som antas av Kommunfullmäktige.
4.2 Alternativ
Nollalternativet beskriver detaljplaneområdets sannolika utveckling om detaljplanen inte
genomförs. Antagandet som görs är att nuvarande markanvändning fortsätter. Området består
av produktionsskog och avverkas i enlighet med gällande skogsvårdslagstiftning. Pågående
verksamhet med uttag av grus och masshantering i planområdets nordöstra del fortsätter att
bedrivas tills tillståndet löper ut och området efterbehandlas. Erforderliga väganslutningar och
trafikering för pågående markanvändning fortsätter. Övriga områden av Björnbro
verksamhetsområde antas genomföras i enlighet med planprogrammet.
Planerad verksamhet vid Bålsta kvarter 5 och 6 är i enlighet med kommunens intentioner
(FÖP 2010 för Bålsta tätort) att skapa verksamhetsområden med goda logistikförutsättningar i
goda lägen. I samma avsnitt framgår också att ett planprogram för Björnbro
verksamhetsområde ligger till grund för vald lokalisering av lager och logistikverksamheten
vid kvarter 5 och 6. Området pekas ut som attraktivt och lämpligt för lager- och
logistikverksamheter med tanke på dess lokalisering och närhet till Mälarbanans industrispår
och E18 vilket underlättar omlastning mellan olika transportsätt. Det möjliggör även en
utökad användning av industrispåret, vilket är ett miljövänligt alternativ till lastbilstransporter.
En direkt spåranslutning till området för kvarter 5 och 6 är inte planerad i dagsläget men är en
möjlig lösning i framtiden. Närheten till befintlig järnväg möjliggör även korta vägtransporter
om omlastningspunkter realiseras i direkt anslutning till befintligt industrispår. Genom att
kvarter 5 och 6 är lokaliserad och planerad som en integrerad del av Bålsta tätort så medför
läget inga hinder för skapandet av goda och attraktiva kommunikationer med kollektivtrafiken
till och från arbetsplatserna.
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4.3 Kumulativa effekter
Detaljplanen ingår som tidigare redovisats i ett större planprogram där det ingår ett flertal
detaljplaner som kan komma att påverka varandra vad gäller miljöpåverkan. I många fall kan
positiva miljöeffekter uppnås både under anläggnings och driftskedet t.ex genom
materialåteranvändning i anläggningsskedet och förutsättningarna för en miljöeffektiv
kollektivtrafik ökar under driftskedet. Ackumulerade negativa miljöeffekter från flera
detaljplaner kan också uppkomma som sammantaget kan vara större än de som kunnat
förutses.
Kumulativa effekter kommer att uppstå på områdets natur och rekreationsvärden som helhet
när fler detaljplaner genomförs i området. Hur stor effekterna blir beror av utfallet av vidtagna
kompensationsåtgärder. När det gäller utsläpp till luft så föreligger en del osäkerheter i
bedömningen av planförslaget. Det går i dagsläget inte att bedöma om planerade
verksamheter kommer att ge upphov till utsläpp till luft. Det är även svårt att uppskatta den
ökade trafikmängden och hur trafikens utsläpp kommer att påverka luftkvaliteten i området.
4.4 Miljökonsekvenser
Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kapitel som gäller lämplig
användning av mark och vattenområden samt 5 kapitel som gäller miljökvalitetsnormer för
utomhusluft, omgivningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 kapitel
berörs inte.
En av de viktigaste slutsatserna är att genomförandet av planen inte bedöms innebära någon
försämring av någon av de miljökvalitetsnormer som miljökonsekvensbeskrivningen
undersökt.
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Sammanställning av detaljplanens konsekvenser (MKB – Projektengagemang 2020).

Den samlade bedömningen är att genomförande av detaljplanen på given lokalisering kan
genomföras med relativt små negativa miljökonsekvenser förutsatt att planbestämmelser
efterlevs och att riktvärden vad gäller miljö och hälsa följs upp. För en närmare jämförelse
med ett alternativ bör miljökonsekvensbeskrivningen läsas i sin helhet.
Detaljplaneområdet gränsar till bostadsområdet Skörby. Mellan bostadsområdet och
verksamhetsområdet för lager och logistik planläggs ett cirka 300 meter brett område med
naturmark (avstånd utökat maj 2020). Syftet med naturområdet är att bibehålla och utveckla
områdets befintliga förutsättningar och biologisk mångfald för ekosystemtjänster som
exempelvis klimatreglering och rekreationsvärden. Naturområdet kommer därmed exempelvis
att fungera som ett störningsskydd mellan verksamhetsområdet och bostäder samt som en
resurs för rekreation och friluftslivet samt växter och djur.
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Närheten till befintlig järnväg möjliggör även korta vägtransporter om omlastningspunkter
realiseras i direkt anslutning till befintligt industrispår. Genom att kvarter 5 och 6 är
lokaliserad och planerad som en integrerad del av Bålsta tätort så medför läget inga hinder för
skapandet av goda och attraktiva kommunikationer med kollektivtrafiken till och från
arbetsplatserna.
Detaljplanen utgör en del av ett större verksamhetsområde, vilket är positivt då trafik, buller
och andra effekter av exploateringen samlas på ett ställe. Med en samlad företagspark skapas
även möjlighet för effektivisering och optimering av verksamheterna, gällande dess avfall,
uppvärmning, energi- och resursanvändning. Det förväntas även ge övergripande positiva
konsekvenser på trafik och luftkvalitet. Luftföroreningar koncentreras till en plats och samlas
utanför tätorten där många människor lever och rör sig.
För att säkerställa att detaljplanens negativa aspekter minimeras listar
miljökonsekvensbeskrivningen en rad förslag till uppföljning. Planområdets naturvärden och
rekreationsvärden som avses bibehållas och utvecklas genom hyggesfri skogsskötsel inom
detaljplanen naturområde bör följas upp. Detta för att bland annat erhålla kunskap till framtida
planer avseende åtgärdens effektivitet i förhållande till syftet med åtgärden. Åtgärden kan
delvis betraktas som en kompensationsåtgärd (förebygger avverkning) för de natur- och
rekreationsvärden som går förlorade genom etablering av lager och logistikverksamheten.
Skadelindringshierarkin bör följas för att i största möjliga mån undvika eller begränsa skada
på natur och landskap vid genomförandet av ytterligare detaljplaner i området. Detta för att
begränsa negativa kumulativa effekter. När naturvärden och rekreativa värden ändå behöver
tas bort är det viktigt att kompensation utförs. Kompensation kan göras genom att beakta
ekologiska kompensationsåtgärder eller att utforma nya typer av rekreationsmöjligheter.
Det bör utvärderas och följas upp hur masshanteringen under anläggningsskedena hanterats i
och mellan detaljplanerna. Området är kuperat och massbalans bör eftersträvas. Lokal
återanvändning, minskar behovet av transporter samt risk för onödig deponering och
skapandet av avfall.
Det rekommenderas att undersöka hur verksamheterna som kommer att ingå i Björnbro kan
samverka gällande energi, uppvärmning, avfall och resurser. En effektiv resurshantering och
att se helheten i verksamhetsområdet är viktigt för att minimera onödig miljö- och
klimatbelastning och att främja en hållbar utveckling. Det kan följas upp hur områdets
hydrologi utvecklas, särskilt när det gäller påverkan på hydrologin genom
avvattningsåtgärder. De naturvärden som särskilt utpekas i området är i hög grad kopplade till
sumpskogar vilka tillika är känslig för påverkan på grund av avverkning och körning med
arbetsmaskiner. Den ackumulerande påverkan av luftföroreningar när hela Björnbro
verksamhetsområde byggs ut bör följas upp. Särskilt då det förekommer en del bostäder och
en förskola i området som kan påverkas negativt av ökade luftföroreningar.
För att säkerställa att dagvattnet från planområdet inte uppnår några höga halter av
föroreningar bör mätningar göras.
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Kommunstyrelsens förvaltning
Plan- och exploateringsavdelningen

Förslag till detaljplan för Logistik Bålsta kvarter 5&6, DPL 438, Håbo kommun,
Uppsala län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Hur samrådet har bedrivits

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd, enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen, till berörda sakägare, myndigheter och berörda föreningar samt kommunala förvaltningar från och med
den 13 december 2019 till den 7 februari 2020. Ett samrådsmöte ägde rum 23 januari 2020, i
kommunhuset.
Hur granskningen har bedrivits

Förslag till detaljplan har enligt underrättelse varit utsänt för granskning mellan den 6 juni och
den 23 augusti 2020. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i kommunhuset, biblioteket
och på kommunens hemsida.
Under granskningstiden inkom 16 yttranden varav 10 med synpunkter. Följande remissinstanser
tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget: Trafikverket, EON Energidistribution, E.ON
Värme Sverige AB, Svenska Kraftnät, Skanova, Räddningstjänsten,
Inkomna yttranden under granskningen

Nedan sammanfattas och kommenteras de yttranden som innehållit synpunkter på planförslaget
under granskningsskedet. Inkomna yttranden går att begära ut i sin helhet i originaltext.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget följer de översiktliga planernas intentioner för området. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget medför betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför tagits fram. Ett samråd om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning
och omfattning hölls den 4 sep 2020.
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen gör bedömningen att dagvattenhanteringen som beskrivs i dagvattenplanen är tillräcklig för
att följa miljökvalitetsnormen. Åtgärder behöver genomföras i tillräckliga dimensioner för att uppnå önskad reningseffekt. I det fall åtgärder i dagvattenutredningen prioriteras bort behöver föroreningsberäkningarna och bedömd miljöpåverkan i dagvattenutredningen göras om för att spegla de nya förutsättningarna. Länsstyrelsen anser att fler av de föreslagna åtgärderna för rening bör finnas med på plankartan.
Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen anser att planens kumulativa miljöpåverkan inte har beskrivits utifrån någon aspekt och anser att de kumulativa effekterna är extra viktiga att beskriva då området Logistik Bålsta är en stor exploatering som görs i flera etapper och där ytterligare detaljplaner väntas tas fram. Vidare anser Länsstyrelsen
att frågan om alternativ lokalisering och utformning är bristfälligt belysta. Länsstyrelsen anser att frågan
om alternativ lokalisering och utformning behöver utredas ytterligare, detta då bland annat förutsättningarna förändrats, exempelvis stickspårets dragning samt skogsavverkning i närområdet.
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De åtgärder som föreslås för att minska planens miljöpåverkan behöver inarbetas i planbeskrivning och
plankartan, exempelvis behöver det förtydligas i plankartan att det område som fått användningsbestämmelse natur också har som syfte att utgöra ett skydd mot buller vilket gör det lämpligt att förena den bestämmelsen med en bestämmelse om marklov för trädfällning.
Länsstyrelsen anser att den naturvärdesinventering som ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen inte längre är aktuell utan bör göras om för att miljökonsekvensbeskrivningen ska kunna vara korrekt.
Övriga synpunkter
Tillstånd enligt kulturmiljölagen krävs inför planerade markingrepp inom fornlämningsområden. Arkeologisk för- och slutundersökning kommer sannolikt att aktualiseras för dessa. Åtgärder för ökad tillgänglighet kan övervägas för de forn- och kulturlämningar som eventuellt kommer att ligga kvar i naturmark.
En konsekvens av planens genomförande som miljökonsekvensbeskrivningen belyser är att kulturhistoriska lämningar kommer att tas bort. Länsstyrelsen menar också att plankartan bör tydliggöra vilka lämningar som utgör fornlämningar och vilka som bedöms som övrig kulturhistorisk lämning. Hålvägarna
utgör fornlämning, skåren/jaktvärnet bedöms som en övrig kulturhistorisk lämning.
Länsstyrelsen konstaterar att tidigare synpunkter rörande behovet av en ny naturvärdesinventering inte
har beaktats. Länsstyrelsen anser att kommunen bör överväga att göra en andra granskning för detaljplan
för logistik Bålsta kvarter 5 & 6 för att Länsstyrelsens synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen ska
kunna inarbetas i plankarta och planbeskrivning.
Länsstyrelsen upplyser slutligen om att avverka skog för omläggning till annat ändamål innan en detaljplan har vunnit laga kraft kräver anmälan om samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken.
Svar
Det är positivt att Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning om att dagvattnet kan renas på ett
adekvat sätt. Dagvattnets rening kommer bla säkerställas i nämnda damm men också genom att Håbo
kommuns tekniska handbok skall följas.
Miljökonsekvensbeskrivning
Håbo kommun tog under avgränsningssamrådet del av Länsstyrelsens synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och har därefter omarbetat delar av den. Stort fokus har lagts på naturvärden, kumulativa effekter samt lokaliseringsalternativ och utformning. Länsstyrelsen har rätt i att stora förändringar skett, och
fortfarande sker, i närområdet. Dessa relaterar dels till övriga etapper i Logistik Bålsta men har också
andra orsaker. Därför bedömde Håbo kommun att en ny naturvärdesinventering inte skulle tillföra mycket
till planförslaget. Under september 2020 har dock Håbo kommuns ekolog inventerat delar av området och
uppdaterat naturvärdesinventeringen från 2012. Denna uppdatering har utgjort underlag för miljökonsekvensbeskrivningens revidering.
Slutsatserna från miljökonsekvensbeskrivningen finns nu med i planförslaget. Håbo kommun gör dock
bedömningen att en bestämmelse om marklov för trädfällning vore olämplig att införa efter granskningsskedet. Naturmarken ska naturligtvis fortsätta ha skogskaraktär men exakt hur exempelvis diken kommer
anläggas är inte helt klarlagt. För att gynna biologisk mångfald, bullerdämpning, klimatreglering och rekreationsvärden införs bestämmelse om att naturmark inom planområdet ska skötas med hyggesfria metoder. Det ska också noteras att detaljplanen för kvarter 4 inte har någon sådan bestämmelse trots kortare
avstånd mellan bostäder och verksamheter.
Övriga synpunkter
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Plankartan har genomgått en redaktionell förtydning med avseende på fornlämningar och upplyser om att
tillstånd enligt kulturmiljölagen krävs inför planerade markingrepp inom fornlämningsområden.
Håbo kommun har noga övervägt om de ändringar som gjorts efter granskningen föranleder ett behov att
genomföra ny granskning. Det kan dock inte anses att förslaget förändrats väsentligt och det har därför
inte bedömts som nödvändigt.
Länsstyrelsens övriga synpunkter noteras.

Lantmäteriet
Lantmäteriet anser att detaljplanen bör förtydligas med avseende på planbestämmelserna. Planbestämmelsen d1 reglerar att minsta tillåtna fastighetsstorlek får vara 10 000 m2. Det står sedan att planbestämmelsen gäller för hela användningsområdet. Plankartan visar däremot något annat eftersom d1 inte återfinns
inom området som är prickmark. För att undvika olika tolkningar av planen bör d1 läggas in även på det
prickmarkerade området. Skrivelsen om att planbestämmelsen gäller för hela användningsområdet kan då
tas bort. Samma sak gäller för samtliga planbestämmelser som är formulerade på samma sätt.
Svar
Plankartans utformning har redaktionellt reviderats till antagandeskedet för att inte oklarheter inte ska
uppstå vid genomförandet.

Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden konstaterar att förslaget har minskat något i omfattning sedan samrådet i avseende på naturmark, verksamhetsmark och byggrätt. Ett antal planbestämmelser har lagts till.
Nämnden påpekar att man tidigare föreslagit att god utformning av bebyggelsen bör säkerställas men att
granskningsförslaget fortfarande inte innehåller någon bestämmelse som reglerar detta.
Svar
Det har tidigare inte bedömts som lika viktigt att säkerställa utformning och gestaltning i denna plan då
bebyggelsen ligger i utkanten av området. Med detta sagt hade det inte heller varit en nackdel att införa en
sådan bestämmelse. Då det inte är önskvärt att införa nya bestämmelser efter granskning har plan- och
exploateringsavdelningen stort förtroende för att bygg- och miljönämnden i samarbete med exploatören
trots detta kan verka för god gestaltning av området.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inte något att erinra så länge deras samrådsyttrande beaktas.
Svar
Noteras
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E.ON Värme Sverige AB
E.ON Värme Sverige AB upplyser om att de har befintlig fjärrvärme i Västerskog. De undersöker möjligheten att ansluta de aktuella fastigheterna till fjärrvärmenätet, eller bistå med andra eventuella energilösningar.
Svar
Svaret noteras. Håbo kommun tolkar yttrandet som att E.ON Värme Sverige AB inte har något att erinra
mot förslaget.

Privatperson 1
Svaranden menar att det är förvånande att området växt till det dubbla, saknar konsekvensanalys och demokratisk och politisk förankring. Syftet och innehållet har ändrats sedan den fördjupade översiktsplanen
och är marken är inte längre avsett för lokala företagare.
Svaranden är inte nöjda med illustrationerna som de anser är missvisande, de uttrycker oro för buller,
starka ljus och att skogen försvinner. Frågan lyfts ifall provtagning tagits vid gamla tippen i Västerskog,
ifall tillstånd finns för krossverksamhet och om det finns någon nyare trafikanalys. De vill se en MKB
som behandlar hela Logistik Bålsta. De menar att kommunen varit oaktsam i avtalsskrivningar och att naturvärden på så sätt försvunnit.
Svaranden menar att Håbo kommun i sin vision 2030 ska sträva mot att tillväxt ska vara ekonomisk och
ekologiskt hållbar och planeringen ska gå mot att minska behovet av fordonstrafik. Kommunen ska skapa
en sammanhållen bebyggelse som inte tar nya naturområden i anspråk. Detta planförslag går emot detta.
Svaranden menar att kultur- och naturvärden försvinner för all framtid och att planförslaget går emot den
fördjupade översiktsplanen och Agenda 2030.
Svar
Om svaranden menar att verksamhetsmarken fördubblats utifrån planprogrammet så är det en felaktig uträkning. Planförslaget kan i sig anses innehålla en konsekvensanalys. Det är också oklart vad svarande
baserar sin utsaga angående planens avsaknad av demokratisk och politisk förankring på då den följt alla
krav på politiska beslut enligt plan- och bygglagen.
Mycket riktigt kommer skog att försvinna inom området. Buller och ljudalstring kommer inte övergå acceptabla nivåer. Svaranden bör vända sig till tillsynsmyndigheten miljökontoret för frågan om krossverksamhet och provtagning. En miljökonsekvensbeskrivning för hela Logistik Bålsta vore ett felaktigt sätt att
behandla frågan. En trafikanalys har tagits fram under 2020 som bla beräknar den samlade trafiken från
ett fullt utbyggt Logistik Bålsta. Den analyserar vad detta får för konsekvenser både för Bålsta tätort och
kopplingen till E18. Resultatet av denna kommer att presenteras internt under hösten 2020.
Håbo kommun är mån om en god samhällsutveckling. I detta innebär att ekologisk och ekonomisk hållbarhet måste gå hand i hand. Logistik Bålsta syftar främst till att främja ekonomiska värden. Frågan om
kompensationsområden för natur bör hållas levande då förädlingen av mark inom Logistik Bålsta leder
till ett ekonomiskt överskott för kommunen. På så sätt kan exploateringen bidra till ekonomisk och ekologiskt hållbar tillväxt.
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Skörbyskogens samfällighetsförening, Privatperson 2, Privatperson 3, Privatperson 6
och 7, Privatperson 8
En flertal identiska yttranden har inkommit från olika svarande och sammanfattas nedan:
Svaranden anser att det är direkt olämpligt att placera ett verksamhetsområde som kommer att föra in
tung trafik och medföra bullerstörningar så nära tätbebyggt område. De anser att de kommer bo i ett industriområde om denna detaljplan genomförs som den är utformad idag. Den skog som kommer förvinna
anses vara oersättlig för bla rekreationsändamål. De förstår behovet av att skapa fler arbetstillfällen i
Bålsta men att det inte får ske på bekostnad av de som bor där.
Miljökonsekvensbeskrivningen
De anser att miljökonsekvensbeskrivningen är otydligt utformad med avseende på vilka arealer som
anges. De anser att i det fall området blir mindre så ökar de negativa konsekvenserna. Det begärs en miljökonsekvensbeskrivning som istället tittar på hela Logistik Bålsta.
Det konstateras att miljökonsekvensbeskrivningen motiverar lokaliseringen med närheten till järnvägsspår
vilket anses som mer miljövänligt än lastbilstransporter. Då ingen järnvägsanslutning blir av och alla
transporter kommer ske på väg. De anser att detta går emot kommunens mål som fossilbränslefri kommun. Miljökonsekvensbeskrivningen menar att planförslaget bidrar till en positiv måluppfyllelse då transporterna flyttas och samlas på ett ställe. Detta resonemang underkänns då planförslaget inte flyttar någon
verksamhet utan snarare bidrar med ny trafik.
Vidare påpekas att miljökonsekvensbeskrivningen visar att måluppfyllelsen för målet god bebyggd miljö
blir negativ pga. buller och intrång i naturmark. De anser att den ackumulerade påverkan för luftföroreningar av hela verksamhetsområdet ska utredas separat.
De anser även att flödena vid samfällighetens trumma precis söder om planområdet också ska utredas.
Kvarvarande synpunkter
De anser fortfarande att avvikelsen från fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort är för stor. Det område som pekas ut i FÖP som verksamhetsområde är beläget längre åt öster än detta planförslag. De anser
även att det som står i FÖPen: ”stor hänsyn kommer tas till befintlig bebyggelse i Skörby” inte speglar
verkligheten. Ett liknande samma resonemang förs beträffande Detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområde, Håbo kommun går ut med ett förslag som möjliggör betydligt större yta och som dessutom kommer närmare befintlig bebyggelse i Skörby. Det anses att då naturvärdesområde 26, vars naturvärden förstörts genom avverkning, borde avståndet till Skörby kunna öka.
Enligt tidigare dialog har Håbo kommun uppgett att syftet med detta planarbete har varit att erbjuda verksamhetsmark för mindre aktörer som endast har verksamhet på dagtid vilket inte längre är aktuellt.
De anser att avståndet mellan verksamhetsmark och bostäder måste vara minst 400 meter.
De anser att 30 meters byggnadshöjd är för högt och medför alldeles för negativ påverkan på landskapsbilden.
Bullerutredningen som tagits fram utgår från ett ”worst case scenario” och anger att ljudnivåerna tangerar
riktvärdena för ljudnivåer från industri nattetid vid samtliga bostäder. Det anses att en ny bullerutredning
ska tas fram då den befintliga inte utgår från byggplanerna. Det uttrycks oro för att den befintliga utredningen har brister då den inte tar höjd för bullrande aggregat o dyl. uppförda på byggnadens tak. Vidare
anser man att kommunen ska ställa krav på mängden ljus som alstras av verksamheten.
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Invändningarna mot detaljplaneförslaget presenteras även i punktform:
•
råde.

Det ska tas fram en samlad miljökonsekvensbeskrivning för hela Björnbro verksamhetsom-

•
Det ska tas fram en utredning som visar om kapaciteten på den befintliga trumman på samfällighetens mark klarar belastningen från planområdet och övrig mark (detaljplaneprogramområdet).
•

Detaljplanen ogillas på grund av den stora avvikelsen från detaljplaneprogrammet.

•

Detaljplanen ska utformas med mindre industritomter med verksamhet endast på dagtid.

•

Avståndet mellan verksamhetsområdet och bostäderna ska ökas till minst 400 meter.

•
En ny bullerutredning utförs med hänsyn till de fakta som finns idag. Den ska också beakta
bullret från all ny verksamhet i Björnbro, inte bara det som kommer att bullra från kv 5 och 6.
•

Ingen bullerstörande verksamhet tillåts mellan 18.00 och 06.00.

•

De bulleralstrande verksamheterna ska bedrivas så långt bort från Skörby skog som möjligt.

•
Om en bullervall likt den som byggts för kvarter 4 skulle minska bullerpåverkan vid våra
fastigheter från kvarter 5 och 6 anser vi att en sådan ska anläggas.
•

Detaljplanen i fösta hand inte ska tillåta byggnader som är 30 meter höga.


I andra hand ska en utredning som visar hur landskapsbilden påverkas av denna avverkning
och en så pass hög byggnad utföras

Svar
Håbo kommun anser inledningsvis att svarandens uppfattning om de olägenheter som anses uppstå vid
genomförandet till största del inte delas av Håbo kommun. Den egentligen enda synpunkt som Håbo
kommun kan instämma i är den om att naturmark kommer tas i anspråk och inte längre vara tillgänglig
för allmänheten. I övrigt visar planförslaget att oron för tung trafik och kraftiga bullerstörningar för bostadsområdet Skörby inte är befogad.
Miljökonsekvensbeskrivningen
Det ska noteras att miljökonsekvensbeskrivningen delvis har omarbetats efter granskningen utifrån de
synpunkter som Länsstyrelsen fört fram. Det är oklart vad svaranden menar med att de negativa konsekvenserna ökar när området minskat i storlek. Håbo kommun menar att sambandet är det motsatta. En
miljökonsekvensbeskrivning skall fokusera på det planförslag som nu gäller, dock måste det påpekas att
den har reviderats vad beträffar kumulativa effekter. Håbo kommun anser att miljökonsekvensbeskrivningen behandlar de frågor och det geografiska område som är av intresse.
Håbo kommun inser också att frågan om transporter på järnväg måste redas ut då en missuppfattning har
skett, detta till största delen pga. en otydlig formulering från kommunen. I samrådsredogörelsen besvaras
frågan ifall en direkt spåranslutning till denna detaljplan är planerad. Direkt spåranslutning är fortfarande
inte planerad men tanken på en anslutning i framtiden är inte helt avfärdad och skulle kunna ske på två
sätt. Då det som i samrådsversionen ingick i planen som NATUR, öster om verksamhetsmarken men norr
om gatan, inte längre planläggs i denna detaljplan skulle en järnvägsanslutning kunna anordnas i detta
område. Detta under förutsättning att stickspåret faktiskt genomförs inom detaljplan för kvarter 3 och leds
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vidare mot kvarter 5-6. Det andra alternativet är ett stickspår från Mälarbanan västerifrån. Detta vore dock
ett mycket kostsamt alternativ då avståndet är långt. Det är inte ett troligt alternativ men kan inte heller
avfärdas helt.
Det andra sättet som järnvägstransporter i framtiden kan anordnas på är att transportera gods till annan
omlastningspunkt inom Logistik Bålsta. En sådan spåranslutning existerar redan idag jämte befintligt
stickspår vid Benders. Det finns dock ingen terminal och ingen överenskommelse med markägaren om
detta men det är säkert något som kan lösas om önskan finns. Genomförs spåranslutningen på kvarter 3
skulle detta också kunna utgöra en sådan omlastningspunkt. Det finns alltså ett flertal sätt som järnvägstransporter kan bli en realitet för gods till och från kvarter 5 & 6 i framtiden.
Vad beträffar övriga synpunkter få det också anses att miljökonsekvensbeskrivningen behandlar de frågor
som är relevanta. Vattenflödena söderut kommer fortsatt att studeras under genomförandet. Från dagvattenutredningens kompletterande PM: ”Belastningen på trumman från planområdet kan dock förväntas
minska något eftersom dagvatten inom logistikområdet kommer omhändertas i en damm.” Planförslaget
kan därmed inte hävdas vara olämpligt även om vissa detaljfrågor kvarstår.
Kvarvarande synpunkter
Som tidigare konstaterats är de tidigare strategiska plandokumenten och detaljplaneprogrammet mer av
en vägledande karaktär. Naturligtvis bör det inte ske för stora avvikelser mot dessa. Håbo kommun anser
att avvikelsen är liten och har dessutom minskat ytterligare sedan samrådsskedet. Beträffande frågan om
mindre verksamheter kontra stor har svaranden rätt i att Håbo kommun tidigare kommunicerat att kommunens intention har varit att mindre verksamhetsutövare i framtiden ska hänvisas till kvarter 5 & 6. Då
detta område nu bedöms som mer lämpligt för en större etablering kommer de mindre verksamheterna i
framtiden troligen att hänvisas till kvarter 2. Under vilken tid verksamheterna bedrivs är inte något som
ska regleras genom detaljplan. Håbo kommun kan inte heller se att en ökning till 400 meter mellan verksamhetsområdet och bostadsområdet är motiverad då inget pekar på att några större olägenheter för bostadsområdet uppstår genom etableringen.
Beträffande landskapsbilden har Håbo kommun sedan samrådsskedet minskat tillåten nockhöjd i de södra
delarna till 20 meter. Ett resultat av detta är också att naturmarken ökar mellan Skörby och verksamhetsområdet. Möjligtvis är bedömningen att det blir en ”påtaglig förändring” något tillspetsad då det är svårt
att objektivt bedöma detta. Klart är dock att planförslaget medför exploatering av en stor yta som i dagsläget till stor del är oexploaterad.
Någon ny bullerutredning avses inte tas fram. Det är viktigt att skilja på vad en detaljplan ska reglera i
detta avseende. Den bullerutredning som tagits fram visar tydligt att planförslaget inte riskerar att skapa
olämpliga bullernivåer, vilket baseras på dess lokalisering och den verksamhet som avses bedrivas. När
bygglov lämnas in måste exploatören kunna visa att verksamheten inte kommer överträda de lagstadgade
bullervärdena. Det är alltså i det skedet som eventuellt högt belägna ventilationsanläggningar o dyl ska
analyseras. En vall kan komma att uppföras men i sådant fall kanske främst för att förstärka skogsupplevelsen och rekreationsvärdena i naturmarken.

Privatperson 4 och 5
Svaranden instämmer i det yttrande som lämnats av Skörbyskogens samfällighetsförening där de också är
medlemmar. De anser att det är olämpligt att placera ett verksamhetsområde så nära ett bostadsområde.
Avståndet måste, anser de, vara minst 400 m till befintliga bostäder. De anser även att avvikelsen från
planprogrammet är för stor. Skogen som de idag nyttjar för rekreation blir för fragmenterat och kommer
endast utgöra ”artificiella stråk”.
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KS 2016/549

Dessutom anser de att kommunen har fel i ett tidigare svar (se samrådsredogörelse) där kommunen argumenterar för att etableringen av Logistik Bålsta inte kommer innebära någon värdeminskning av fastigheterna i Skörby utan snarare tvärtom. Svaranden anser i korthet att det inte är troligt att de arbetstillfällen
som skapas i Logistik Bålsta är av den karaktären som utgör marknaden för bostäder på Kiselvägen och
Flintavägen. Resonemanget de för är alltså något förenklat att bostäderna på nämnda gator antas vara för
dyra för de som antas jobba i Logistik Bålsta.
Svar
Håbo kommun delar inte uppfattningen att etableringen av verksamhetsområdet är att betrakta som ”för
nära” befintliga bostäder. Dessutom har avståndet till bostäderna ökat sedan samrådsförslaget. Avvikelsen
i areal i jämförelse med planprogrammet är nu betydligt mindre.
Håbo kommun anser att svaranden har en något förenklad bild av vilka arbetstillfällen som kommer tillskapas. Slutsatser om de ekonomiska möjligheterna arbetarna vid Logistik Bålsta har för att förvärva fastigheter på Kiselvägen och Flintavägen saknar grund. De arbetstillfällen som tillskapas kommer finnas
inom ett stort spann av kategorier exempelvis lastbilschaufförer, ingenjörer, logistikplanerare etc. Inom de
delar som i detta nu befinner sig i byggskedet (Kvarter 3) finns det en stor mängd kontor. Håbo kommun
anser fortfarande att det inte föreligger någon risk för värdeminskning till följd av etapperna i Logistik
Bålsta.
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SAMMANFATTNING AV REVIDERINGAR UNDER PROCESSEN
Ändringar gjorda efter samrådet

Ett antal synpunkter medförde revideringar efter samrådet. De mest märkbara är att kvartersmarken minskat från ca 25 ha till ca 22,1 ha och därmed har också byggrätten minskats med ca 6000
m BYA. Avståndet till befintliga bostäder söder om planområdet har ökat och är numera som
minst 300 m. Naturmark i nordost lyftes ur planförslaget. Den tillåtna nockhöjden har justerats
ned i den sydligaste delen av kvartersmarken, från 30 till 20 meter. Område för omhändertagande av dagvatten har lagts till på plankartan i likhet med några ytterligare bestämmelser.
Ändringar gjorda efter granskningen

Efter granskningen har plankartan förtydligats något med avseende på kulturhistoriska lämningar
och naturmarkens skötsel. Planbeskrivningen har gjorts mer läsbar och miljökonsekvensbeskrivningens slutsatser har arbetats in i förslaget på ett mer omfattande sätt.
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Datum

2020-09-17

Vår beteckning

KS 2016/549

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:
Privatperson 3
Privatperson 7
Skörbyskogens samfällighetsförening

Synpunkt inkom under samrådet (pp9) och granskningen
Synpunkt inkom under samrådet (pp6) och granskningen
Synpunkt inkom under samråd och granskningen

Naturskyddsföreningen
Privatperson 4
Privatperson 8
Privatperson 10
Privatperson 14
Privatperson 15
Privatperson 16

Synpunkt inkom under samrådet
Synpunkt inkom under samrådet
Synpunkt inkom under samrådet
Synpunkt inkom under samrådet
Synpunkt inkom under samrådet
Synpunkt inkom under samrådet
Synpunkt inkom under samrådet

Privatperson 17

Synpunkt inkom under samrådet

Svaranden utan besvärsrätt:
Privatperson 1
Privatperson 2
Privatperson 4,5
Privatperson 1
Privatperson 2
Privatperson 5
Privatperson 12
Privatperson 13
BRF Marmorn

Synpunkt inkom under granskningen
Synpunkt inkom under samrådet (pp7) och granskningen
Synpunkt inkom under granskningen
Synpunkt inkom under samrådet
Synpunkt inkom under samrådet
Synpunkt inkom under samrådet
Synpunkt inkom under samrådet
Synpunkt inkom under samrådet
Synpunkt inkom under samrådet

Det bör noteras att siffran efter privatperson anknyter till den ordning som yttrandet ankommit
till kommunen. Därmed kan samma svaranden ha olika nummer i samråd och granskning.
Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen (2010:900).
Bålsta september 2020
Johan Hagland
Plan- och utvecklingschef
David Höijertz
Planarkitekt
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Icke-teknisk sammanfattning
Håbo kommun har tagit fram ett planprogram för Björnbro som ligger i utkanten av Bålsta.
Programmet innefattar ett flertal detaljplaner med samma syfte, att skapa förutsättning för lageroch logistikverksamheter. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) omfattar detaljplanen för
kvarter 5 & 6. Syftet med MKB:n är att integrera miljöaspekter i detaljplanearbetet och att belysa
de miljökonsekvenser som finns kopplade till planen. Syftet med detaljplanen är att inom delar
av fastigheten planlägga för utveckling av verksamheter inom logistik, industri, hantverk och
lager. Detaljplanen säkerställer även att tillfartsväg till och från området planläggs.
Detaljplaneområdet som totalt är på 43 ha består huvudsakligen av skogsmark och gränsar till
bostadsområdet Skörby. Mellan bostadsområdet och verksamhetsområdet för lager och
logistik planläggs ett cirka 300 meter brett område med naturmark. Syftet med naturområdet är
att bibehålla och utveckla områdets befintliga förutsättningar och biologisk mångfald för
ekosystemtjänster som exempelvis klimatreglering och rekreationsvärden. Naturområdet
kommer därmed exempelvis att fungera som ett störningsskydd mellan verksamhetsområdet
och bostäder samt som en resurs för rekreation och friluftslivet samt växter och djur.
Eftersom området är kuperat kommer omfattande anläggningsarbeten och masshantering
behöva utföras för att möjliggöra etableringen av verksamheter för lager och logistik samt ny
trafikled.
Detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Håbo kommun har vid
avgränsningssamråd med länsstyrelsen bedömt att följande miljöaspekter är särskilt relevanta
att behandla i MKB:n: geologiska förhållanden, grund- och ytvatten, dagvatten, luft, naturmiljö
& rekreationsmiljö, kulturmiljö och buller. Samtliga miljökonsekvenser beskrivs under avsnitt 6
och en samlad bedömning ges under avsnitt 9.
Med hänseende till de geologiska och geotekniska förutsättningarna som föreligger inom
detaljplanerområdet så har en viss risk för sättningar identifierats i samband med grundläggning
på lera. Förändring av dagens markanvändning och avverkningen av skog bedöms också
påverka vattennivåer och hydrologin inom området.
Inga grund eller ytvatten bedöms påverkas negativt av föreslagna åtgärder. Ej heller
naturområdets vattenkrävande miljöer som sumpskogar med rätt utformat dagvattensystem
och avrinning till och från området. Grundvattnet bedöms inte påverkas negativt.
Utsläppen från trafiken till och från området bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormerna för
luft. Bedömningen baseras på att logistikverksamheter koncentreras till samma plats i utkanten
av samhället. Detta medför att luftföroreningar flyttas från tätorten där många människor lever
och rör sig.
Sammantaget bedöms planen ge måttligt negativa konsekvenser på naturmiljön och
möjligheter till rekreationen i området för detaljplanen. Detta baseras på att det kommer att ske
stora förändringar på naturmiljön, då det avverkas en hel del skog som ersätts med verksamhet
och plana ytor. Bedömningen inbegriper planlagda anpassningsåtgärder omfattande området
planlagt som naturområde samt att identifierade naturvärden som berörs är relativt låga.
Planförslaget kommer även innebära att kulturhistoriska lämningar tas bort inom planområdet.
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De ökade trafikmängderna till och från logistikområdet ger upphov till ökade bullernivåer. Inga
riktvärden för buller överskrids.
Genomförandet av planen bedöms inte försvåra uppfyllandet av någon miljökvalitetsnorm.
Av de miljökvalitetsmål som beaktats i denna MKB är det tre mål som förväntas få ett negativt
bidrag till arbetet med måluppfyllelsen. Det är målen God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv
och Levande skogar. De mål som bedöms få ett positivt bidrag till måluppfyllelsearbetet är
Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. Detta redovisas närmare under avsnitt 8.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund till projektet
Den fördjupande översiktsplanen (FÖP) från 2010 för Bålsta tätort visar att inriktningen för
kommunens översiktsplanering är att skapa verksamhetsområden med goda
logistikförutsättningar i goda lägen. Tanken med området Björnbro är att det ska vara en
utbyggnad av Västerskogs företagspark. Detta område anses attraktivt och lämpligt för lageroch logistikverksamheter utifrån dess lokalisering nära industrispår och E18 vilket underlättar
omlastning mellan olika transportsätt. Förslaget i översiktsplanen ska även underlätta en
utökad användning av industrispåret och det finns planer på en ny vägförbindelse från Björnbro
till Kraftleden som ligger i anslutning till området (Håbo kommun, 2010). (Figur 1 och 2).
Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort har gett upphov till ett planprogram för Björnbro
verksamhetsområde (Håbo kommun, 2013). Detta planprogram togs fram av Håbo kommun år
2013. Planprogrammet är uppdelat i flera etapper och nu är det aktuellt med detaljplanen för
kvarter 5 & 6 (del av fastigheten Lundby 2:1 m.fl.), i områdets sydvästra del. Syftet med
detaljplanen är att inom delar av fastigheten, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen,
planlägga för utveckling av verksamheter inom logistik, industri, hantverk och lager. Området
för genomförande av detaljplanen omfattar totalt ca 43 ha och utgörs idag av skogs- och
ängsmark. Detaljplanen säkerställer även att tillfartsväg till och från området planläggs. (Figur
1 och 2).

1.2 Behovsbedömning
I plan- och bygglagen anges att en MKB ska upprättas om detaljplanen medger en användning
av mark, byggnader eller andra anläggningar som kan innebära en betydande påverkan på
miljö och hälsa eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. För att bedöma om en
detaljplan medför betydande miljöpåverkan tas en behovsbedömning fram.
Håbo kommun har gjort bedömningen att detaljplanen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken och i förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) samt 4 kap. 34§ plan- och bygglagen (PBL
2010:900). Detta innebär att en miljöbedömning ska genomföras och att en MKB ska upprättas.
De miljöaspekter som då bedömdes som relevanta att ta upp i MKB:n är geologiska
förhållanden, grund- och ytvatten, dagvatten, luft, naturmiljö & rekreationsmiljö, kulturmiljö och
buller (Håbo kommun, 2019 a; Länsstyrelsen Uppsala län, 2019).

1.3 Framtagande av MKB
Syftet med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är att integrera miljöaspekter
i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. MKB:n kommer således att
utgöra ett av beslutsunderlagen under detaljplanearbetet.
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MKB:n ska vidare innehålla en beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som
identifierats för genomförandet av detaljplanen och som ska tillhandahållas samtidigt med
planförslaget under samråd, remissförfarande och granskning av planförslaget. Identifierade
miljöeffekter till följd av detaljplanens genomförande ska även jämföras med en situation om
inte detaljplanen kommer till stånd, ett så kallat nollalternativ. Föreslagna skadeförebyggande
åtgärder och kompensationsåtgärder som syftar till att mildra identifierade negativa
miljöeffekter vägs in i konsekvensbedömningen. MKB:n ska slutligen innehålla förslag till
uppföljning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan antas medföra.
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2 Avgränsning
2.1 Geografisk avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen har begränsats till det berörda detaljplaneområdet för kvarter 5
och 6. Området ligger strax utanför Bålsta tätort, cirka 3,5 km nordväst om Bålsta centrum och
utgörs huvudsakligen av skogsmark (Figur 1). Då det finns planer för fler detaljplaner i
närområdet till det aktuella detaljplaneområdet kommer även eventuella kumulativa effekter
från dessa områden att belysas i denna MKB (Figur 2).

Figur 1. Översiktskarta där ungefärlig lokalisering av verksamhetsområdet för lager och logistik för kvarter 5
och 6 markerad med röd linje. (Håbo Kommun, 2019 a).

2.2 Avgränsning av miljöaspekter
Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen i Uppsala län (Håbo kommun, 2020b). Vid
samrådet framkom att de miljöaspekter som identifierats som betydande vid
behovsbedömningen ska beskrivas i MKB.n. Det är geologiska förhållanden, grund- och
ytvatten, dagvatten, luft, naturmiljö och rekreationsmiljö, kulturmiljö och buller som är mest
relevanta att behandla i MKB.
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3 Metod och bedömning
MKB:n tar upp miljökonsekvenser för detaljplanen som jämförs med nollalternativet.
Skadeförebyggande åtgärder och kompensationsåtgärder för att minska påverkan av
detaljplanen behandlas också och vägs in i konsekvensbedömningen. Konsekvenserna
bedöms utifrån planens inverkan på olika miljövärden. Till grund för bedömningen av
miljökonsekvenser används främst relevanta miljömål, miljökvalitetsnormer, skyddsvärden och
riktvärden. Konsekvenserna delas in i positiva och negativa, små, måttliga, stora och mycket
stora konsekvenser baserad på dess omfattning. En samlad bedömning av samtliga
miljökonsekvenser finns i slutet av MKB:n.
+/- Små konsekvenser
Konsekvenser av mindre eller lokal betydelse.
+/- Måttliga konsekvenser
Konsekvenser av kommunal betydelse.
+/- Stora konsekvenser
Konsekvenser på riksintressen eller värden av regional eller kommunal betydelse.
+/- Mycket stora konsekvenser
Konsekvenser på riksintressen eller andra intressen som gäller på EU-nivå (till exempel
Natura 2000-områden, överskridande av miljökvalitetsnormer).

3.1 Osäkerhetsanalys
I detta avsnitt anges vilka sakområden som främst orsakat svårigheter vid upprättandet av
miljökonsekvensbeskrivningen.
I denna MKB har kumulativa effekter (avsnitt 7) från andra planerade projekt inom området
Björnbro uppskattats (avsnitt 7). Osäkerhet finns bland annat för framtida användning av de
detaljplanerade verksamhetsområdena och osäkerhet följer då i bedömningen av kumulativa
effekter.
I avsnitt 6.4 luft föreligger en del osäkerheter i bedömningen av luftföroreningar vid
planförslaget. Det går i dagsläget inte att bedöma om planerade verksamheter kommer att ge
upphov till utsläpp till luft. Det är även svårt att uppskatta den ökade trafikmängden och hur
trafikens utsläpp kommer att påverka luftkvaliteten i området.
Nollalternativet (avsnitt 5.2) har förändrats under miljöbedömningsprocessens gång. För denna
detaljplan har skog avverkats och en grustäkt etablerats inom planområdet. Detta gör att
utredningar som ligger till grund för MKB har behövt uppdateras. Konsekvensbedömningen av
genomförandet av detaljplanen har i sin tur uppdaterats och möjligen behövt mildras på grund
av att skyddsvärden degraderats eller utgått.
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4 Områdesbeskrivning
Detaljplaneområdet för Bålsta kvarter 5 och 6 omfattar totalt ca 43 ha. Marken inom området
ägs av Håbo kommun. Inom området finns ingen befintlig bebyggelse. I den södra delen av
detaljplanområdet lämnas ett område med ca 300 m bredd kvar som naturmark. Naturmarken
fortsätter norrut i ett stråk öster om planerad kvartersmark, som innehåller ytor som är värdefulla
ur naturvärdessynpunkt och som bör undantas från exploatering (Håbo kommun, 2013).
(Figur 2 och 4).

Figur 2. Kvartersindelning över planprogramområdet (Håbo kommun, 2013).

Hela planprogramområdet för Björnbro verksamhetsområde har en total area på ca 200 ha,
och har delats in i tre delar: A, B och C. Större delen av planprogramområdet består av skog
och en mindre del av åker. Topografiskt kan området delas in i tre olika delar. Sydvästra delen
är kuperad och består av skogsmark. Öster om denna och fram till järnvägen består marken av
flackare jordbruksmark. Dessa marker utgör delområde A. Områdena B och C är belägna norr
om järnvägen och består av kuperad skogsmark. Mälarbanan går diagonalt genom området
och utgör en gräns mellan område A och B. Anslutande industrispår till Mälarbanan utgör
områdets östra gräns. E18 går norr om området, längs med delområde B och C:s yttre gräns
(Håbo kommun, 2013). (Figur 3 och 4).
Det aktuella detaljplaneområdet är beläget i den västra delen av delområde A. Marken består
främst av skogsmark som brukas. Skogsmarken består mestadels av barrblandskog med inslag
av sumpskog och myrar (Calluna AB, 2012). Söder om område A ligger bebyggelseområdet
Skörby med ett stort antal bostadshus samt en större förskola. Strax väster om planområdet
går en kraftledningsgata som är av riksintresse för energidistribution. I öster ansluter en
vägbyggnation och en grustäkt är etablerad inom planområdet. (Figur 3 och 4).
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Figur 3. Områdesindelning A, B och C (Håbo kommun, 2013).

Figur 4. Pågående markanvändning i och i anslutning till detaljplaneområdet. Ur figuren framgår tydligt att
extensivt skogsbruk/avverkning bedrivs inom och omkring detaljplaneområdet. Underlagskarta Lantmäteriet
2020.
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5 Alternativredogörelse
5.1 Genomförande av detaljplanen
Planprogrammet för Björnbro syftar till att utveckla planprogramområdet (Figur 2 och 3) för
verksamheter inom industri, logistik, hantverk och lager. Det utgör grunden för kommande och
befintliga detaljplaner i området. Tillgången till industrispåret och E18 i öster skapar goda
förutsättningar för etablering av olika verksamheter i området och är en bidragande faktor till
att området byggs ut. Det planeras en ny trafikled genom område A i öst-västlig riktning (mellan
kvarter 3 och 4) då det endast finns ett fåtal befintliga vägar inom området idag vilka även är
av dålig standard. Det ska byggas ut ett trafikstråk i nord-sydlig riktning med läge nära
Björnängsvägen. På sikt ska det tillkomma ett gatunät, ett välförsörjt kollektivtrafiknät samt
gång- och cykeltrafik till området (Håbo kommun, 2013).
Kvarter 5 och 6 ligger i den västra delen av delområde A och har en areal på cirka 14 ha. Den
totala arealen för genomförande av detaljplanen är ca 43 ha och består av delarealer enligt
Figur 4 plankarta, gata (0,4 ha), natur (20,4 ha) och lager och logistik (22 ha). Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra utveckling av området för verksamheter inom lager och logistik.

Figur 5. Urklipp från plankartan för detaljplanen. Det blå området är verksamhetsområde J1 lager och logistik.
Det gröna området bevaras som naturmark NATUR. Det grå området märkta GATA blir del av trafikled genom
området. (Håbo Kommun, 2019 b, rev maj 2020).

Detaljplaneområdet består idag av skogsmark. Eftersom området är kuperat kommer
omfattande anläggningsarbeten och masshantering behöva utföras för att möjliggöra
etableringen av verksamheter för lager och logistik samt ny trafikled. Avsikten med området
planlagt som naturområde är att bevara detta. (Figur 5).
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Detaljplaneområdet gränsar till bostadsområdet Skörby. Mellan bostadsområdet och
verksamhetsområdet för lager och logistik planläggs ett cirka 300 meter brett område med
naturmark. Syftet med naturområdet är att bibehålla och utveckla områdets befintliga
förutsättningar och biologisk mångfald för ekosystemtjänster som exempelvis klimatreglering
och rekreationsvärden. Naturområdet kommer därmed exempelvis att fungera som ett
störningsskydd mellan verksamhetsområdet och bostäder samt som en resurs för rekreation
och friluftslivet samt växter och djur.

5.2 Nollalternativ
Nollalternativet beskriver detaljplaneområdets sannolika utveckling om detaljplanen inte
genomförs. Antagandet som görs är att nuvarande markanvändning fortsätter. Området består
av produktionsskog och avverkas i enlighet med gällande skogsvårdslagstiftning. Pågående
verksamhet med uttag av grus och masshantering i planområdets nordöstra del fortsätter att
bedrivas tills tillståndet löper ut och området efterbehandlas. Erforderliga väganslutningar och
trafikering för pågående markanvändning fortsätter (Figur 4). Övriga områden av Björnbro
verksamhetsområde antas genomföras i enlighet med planprogrammet (Håbo kommun, 2013).

5.3 Alternativ och utformningar
Som framgår under avsnitt 1.1 är planerad verksamhet vid Bålsta kvarter 5 och 6 i enlighet med
kommunens intentioner (FÖP 2010 för Bålsta tätort) att skapa verksamhetsområden med goda
logistikförutsättningar i goda lägen. I samma avsnitt framgår också att ett planprogram för
Björnbro verksamhetsområde (Håbo kommun, 2013) ligger till grund för vald lokalisering av
lager och logistikverksamheten vid kvarter 5 och 6. Området pekas ut som attraktivt och lämpligt
för lager- och logistikverksamheter med tanke på dess lokalisering och närhet till mälarbanans
industrispår och E18 vilket underlättar omlastning mellan olika transportsätt. Det möjliggör även
en utökad användning av industrispåret, vilket är ett miljövänligt alternativ till lastbilstransporter.
En direkt spåranslutning till området för kvarter 5 och 6 är inte planerad i dagsläget men är en
möjlig lösning i framtiden. Närheten till befintlig järnväg möjliggör även korta vägtransporter om
omlastningspunkter realiseras i direkt anslutning till befintligt industrispår. Genom att kvarter 5
och 6 är lokaliserad och planerad som en integrerad del av Bålsta tätort så medför läget inga
hinder för skapandet av goda och attraktiva kommunikationer med kollektivtrafiken till och från
arbetsplatserna.
Inom planområdet finns det skog med socialt värde enligt den fördjupade översiktsplanen
(Håbo kommun, 2010). Vid utveckling av området vid Björnbro är det viktigt att stor hänsyn tas
till bebyggelsen i Skörby. Under arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har detaljplanens
område avsatt som naturområde utökats dels för att bibehålla och utveckla den biologiska
mångfalden, dels för att främja naturområdets ekosystemtjänster. Se också avsnitt 5.1 ovan.
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6 Miljökonsekvenser
6.1 Geologiska aspekter
Befintliga förhållanden
En geoteknisk undersökning har utförts inom planområdet med syfte att översiktligt klarlägga
geotekniska förhållanden och förutsättningar inför detaljplaneläggning av området (Bjerking
AB, 2019).
En jordartskarta över planområdet visar en varierad fördelning av jordarter. Inom området ses
urberg, sandig morän, glacial lera, postglacial finsand och postglacial finlera (Figur 5).
Genomsläppligheten på planområdet är mestadels låg till medelhög (SGU , 2019).

Figur 6. Jordartskarta med ungefärlig placering av planområdet markerad med svart streckad linje. Modifierad
från (SGU, 2019).

Utförd kartering av marken inom område 5 och 6 visar att hela den aktuella ytan generellt utgörs
av större och mindre partier med berg och morän omgivna av lägre belägna partier med
lermark. Vid underökningen återfanns ett mindre kalhygge i det sydöstra hörnet av kvarter 6,
samt ett större kalhygge i nordöstra delen av kvarter 5 (Bjerking AB, 2019).
Partier med lera förekommer inom hela området men är något mer frekvent i den östra delen
samt i sydväst och nordväst. Sondering visar på ett lerdjup mellan 0,5 - 6,0 meter, med störst
lerdjup i den östra och nordvästra delen av området. Leran är i samtliga punkter av
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torrskorpekaraktär ner till ca 2-2,5 meters djup för att djupare ner övergå till att i huvudsak
utgöras av lera med låg skjuvhållfasthet (Bjerking AB, 2019).
De låglänta delarna av undersökningsområdet var vid tid för undersökningen (mars 2019)
mycket vattensjuka. Grundvattnet stod vid undersökningstillfället mycket högt, sannolikt i
markytan, inom delar av de låglänta partierna, d.v.s. grund- och ytvatten sammanfaller.
Eftersom torrskorpeleran återfinns ner till 2 och 2,5 meter under markytan, tyder det på att
vattnet i området periodvis står betydligt lägre. Sannolikt är variationen över året stor. Utförda
radonmätningar visar att marken inom undersökningsområdet innehåller låga till normala
radonhalter. (Bjerking AB, 2019).
Konsekvenser vid nollalternativet
Skogsbruket med avverkningar kan påverka grundvattennivåer och hydrologin i området.
Konsekvenser vid genomförande av planförslaget
Den primära undergrunden av berg och morän är inte känslig för belastningstillskott. Däremot
kan besvärande sättningar utbildas i förekommande partier med lera. Inom ytor med berg och
morän kan både mindre, medelstora och större byggnader med både stora utbredda laster och
stora punktlaster grundläggas direkt i mark utan några geotekniska förstärkningsåtgärder. Även
inom ytor där lerdjupet är begränsat till 1-2 meter bedöms såväl mindre, medelstora och större
byggnader kunna grundläggas direkt i mark. Där lerdjupet överstiger 2 meter bedöms lättare
och medeltunga byggnader kunna grundläggas direkt i mark. Beslut om grundläggningsmetod
skall dock föregås av en geoteknisk undersökning. Tyngre byggnader samt större punktlaster
bedöms erfordra en pålad grundläggning (Bjerking AB, 2019).
Marken ska enligt planförslaget hårdgöras vilket innebär att växtlighet som magasinerar vatten
tas bort. Inom området förekommer idag enligt utförd geoteknisk undersökning stora mängder
vatten i låglänta samt avverkade områden. Påverkan från grund- och ytvattnets läge och
flödesmönster är något som behöver adresseras vid framtida markarbeten.
Övriga anpassningsåtgärder
Generellt inom planområdet bedöms inga geotekniska förstärkningsåtgärder krävas vid
grundläggning då marken i huvudsak består av morän alternativt berg i dagen. I områden där
lerans mäktighet överstiger 2 meter kan en pålad grundläggning dock krävas för att minska
risken för sättningar (Bjerking AB, 2019).
I samband med projekteringen bör stor vikt läggas på att hantera dagvattnet på rätt sätt genom
t.ex. infiltration och/eller avledning från området på ett sådant sätt att anläggningar och
byggnader inte påverkas.
Låga till normala radonhalter har återfunnits inom planområdet. Inför framtida byggnationer
inom området bör dock radonhalten undersökas för respektive objekt då stora lokala variationer
kan förekomma.
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6.2 Grund- och ytvatten
Befintliga förhållanden
Vid undersökningstillfället för utförd geoteknisk undersökning (Bjerking AB, 2019) stod
grundvattnet i marknivån vid de låglänta partierna inom planområdet, vilket resulterade i
sammanfallande grund- och ytvattennivå. Eftersom torrskorpeleran återfinns ner till 2 och 2,5
meter under markytan, tyder det på att vattnet i området periodvis står betydligt lägre. Sannolikt
är variationen över året stor.
Enligt uppgift ska bostadsområdet i Skörby idag har problem med mindre översvämningar på
vårkanten (Håbo Kommun, 2019 a).
Hela planområdet ligger inom ett avrinningsområde som rinner till Mälaren-Prästfjärden (VISS,
2019). Prästfjärden är en av kommunens dricksvattentäkter. Prästfjärdens miljökvalitetsnorm
är god ekologisk status medan den kemiska statusklassningen uppnår ej god kemisk status.
Detta är på grund av förekommande miljögifter (kvicksilver, bromerad difenyleter och
tributyltenn). Miljökonsekvensnormen anger att Prästfjärden ska uppnå god kemisk status till
2027 (VISS, 2019).
Konsekvenser vid nollalternativet
Nollalternativet kommer sannolikt även att medföra något ökade ytvattenflöden i framtiden till
följd av de förväntade ökande nederbördsmängderna i och med klimatförändringar.
Avverkningar inom planområdet samt eventuellt exploatering av övriga delar av Björnbro
verksamhetsområde kan komma att påverka grund- och ytvattnet inom aktuellt planområde.
Konsekvenser vid genomförande av detaljplanen
Avverkning av skog inför byggnation, samt etablering av hårdgjorda ytor inom planområdet
kommer att påverka vattensituationen i området. Låglänta områden kan komma att fyllas upp i
de områden där verksamheter planeras. Detta kan påverka markavvattningen i området.
Planförslaget bedöms inte påverka de befintliga problemen med översvämningar på vårkanten
inom bostadsområdet i Skörby, då ca 300 m skog bevaras och fungerar som buffert mellan
verksamhetsområdet och bostadsområdet.
Det nya verksamhetsområdet förutsätts anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Dagvattnet som uppkommer planeras att tas om hand på tillfredsställande sätt. Läs mer om
dagvattenhanteringen i kapitel 6.3 nedan.
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6.3 Dagvatten
Befintliga förhållanden
Planområdet är ca 43 ha stort och består främst av skogsmark, områdets höjd varierar mellan
31 m ö.h. och 41 m ö.h. I Figur 7 redovisas flödesvägarna översiktligt. Dagvatten från den
största delen av området avrinner söderut. Eftersom det inte finns några hårdgjorda ytor inom
planområdet tas mycket av dagvattnet upp av växter eller infiltreras ner i marken och det
uppkommer därför inga stora flöden vid normala regn. I den geotekniska utredningen framtagen
av Bjerking beskrivs det dock att marken på vissa platser var vattensjuk och att
grundvattennivån kan vara hög på flertalet ställen. Detta tyder på att en del vatten ansamlas
eller ytavrinner. Det finns även två huvudstråk som går igenom planområdet där dagvatten
avrinner söderut. Dagvattnet avrinner till ett dike som är beläget söder om planområdet och
som leder vattnet vidare till Mälaren-Prästfjärden. (Norconsult 2020).

Figur7. Bild över planområdet, de vita pilarna motsvarar dagvattnets flödesvägar (Eniro, 2019)

Konsekvenser vid nollalternativet
Nollalternativet kommer även att medföra något ökade ytvattenflöden i framtiden till följd av de
förväntade ökande nederbördsmängderna i och med klimatförändringar. Exploatering av övriga
delar av Björnbro verksamhetsområde kan komma att påverka grund- och ytvattnet inom
aktuellt planområde liksom avverkningar inom planområdet.
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Konsekvenser vid genomförande av detaljplanen
Genomförandet av detaljplanen innebär en stor förändring av områdets karaktär, från
skogsmark till ett verksamhetsområde med en stor andel hårdgjorda ytor. Detta leder även till
att en större mängd dagvatten som måste tas om hand samt förändrat föroreningsinnehåll i
dagvattnet. Allt detta bör beaktas vid dimensionering av framtida dagvattensystem.
Föroreningsbelastningen samt dagvattenflödena förväntas öka efter exploateringen och
dagvattnet föreslås därför renas och fördröjas i öppna diken samt i en dagvattendamm.
Dagvatten från logistikområdet bedöms ha en högre föroreningsbelastning än övriga områden
och föreslås därför renas i en damm. Diken föreslås anläggas för att avleda dagvatten till
dammen och sedan vidare till det befintliga diket söder om planområdet. Dagvatten från
naturmarken bedöms som mindre förorenat och föreslås därför omhändertas i det naturliga
rinnstråket samt ytavrinna till det befintliga diket söder om planområdet. Växtbäddar föreslås
anläggas för att omhänderta takdagvatten inom logistikområdet.
Dagvattenutredning har resulterat i följande slutsatser:


Med den föreslagna dagvattenhanteringen kommer fördröjningskravet uppnås utan
svårigheter.



Föroreningsbelastningen i dagvattnet beräknas öka efter exploateringen eftersom ett
logistikområde byggs på skogsmark



För samtliga hårdgörningsgrader beräknas föroreningskoncentrationen med föreslagen
rening öka för endast fosfor.



För samtliga hårdgörningsgrader beräknas föroreningsmängderna med föreslagen rening
öka för fosfor, kväve, koppar och zink.



Bedömningen görs att det är svårt att undgå att föroreningsbelastningen inte ska öka för
något ämne efter exploateringen eftersom skogsmark ersätts med mer förorenad mark.



Trots att föroreningskoncentrationen och föroreningsmängden ökar för några ämnen
bedöms föroreningsbelastningen som låg. För att säkerställa att dagvattnet inte uppnår
några höga halter av föroreningar föreslås att mätningar genomförs.



Inom planområdet finns två huvudstråk och en lågpunkt. Det är därför viktigt att det finns
fria rinnvägar mellan husen inom logistikområdet för att motverka översvämningar. Marken
vid lågpunkten kommer i framtiden bestå av naturmark samt en gata och risken att
byggnader skadas bedöms därför som låg.
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6.4 Luft
Befintliga förhållanden
Håbo kommun har i sin miljöstrategi beslutat att utsläppen från transportsektorn ska minska
genom att reducera utsläpp från fossila bränslen och giftiga ämnen och strävar därmed mot att
bli en fossilbränslefri kommun till år 2050 (Håbo kommun, Miljöstrategi för ekologiskt hållbar
utveckling i Håbo kommun, 2014).
Inom planområdet bedrivs skogsbruk och verksamhet med grustäkt. Utsläppen till luft från
fordon och trafikering bedöms som små från området i nuläget. Däremot förekommer trafik i
närhet till planområdet (närmast inom Skörby bostadsområde). Befintligt verksamhetsområde
öster om planområdet innehåller både större och mindre verksamheter som kan påverka
luftkvaliteten lokalt i perioder (Håbo kommun, Detaljplaneprogram för Björnbro
verksamhetsområde/Logistik Bålsta, 2013). Uppmätta värden på luftföroreningar (partiklar och
kväveoxid) som SLB-analys tagit fram på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund visar
inte på några överskridande av miljökvalitetsnormer för luft (SLB, 2019).
Konsekvenser vid nollalternativet
Nollalternativet bedöms ge likvärdiga låga utsläpp till luft från området som idag.
Konsekvenser vid genomförande av detaljplanen
I samband med att detaljplaneområdet utvecklas till ett verksamhet- och logistikområde
kommer trafikmängderna att öka. Detta ger upphov till ökade luftföroreningar lokalt i området.
Många personer kommer troligtvis att ta bilen till arbetet och det kommer tillkomma ytterligare
verksamhetstransporter. I samband med exploatering och anläggandet av verksamheter och
infrastruktur i området kan negativ påverkan på luftkvaliteten ske lokalt under vissa perioder.
Om den planerade verksamheten i sig ger upphov till utsläpp går inte att bedöma i dagsläget
på grund av avsaknad av uppgifter. Det går heller inte att bedöma om övriga intilliggande
verksamheter kommer att ge upphov till luftföroreningar.
Utsläppen från den ökade trafiken till och från området bedöms inte överskrida
miljökvalitetsnormerna för luft. För att överskrida miljökvalitetsnormer för luft krävs det generellt
stora mängder trafik och slutna gaturum (Naturvårdsverket, Miljökvalitetsnormer för
utomhusluft, 2019 a), vilket inte är någon risk här. Bedömning baseras även på att
verksamheter samlas på samma ställe i utkanten av samhället. Detta bidrar till att
luftföroreningar koncentreras till en plats och samlas utanför tätorten där många människor
lever och rör sig. Konsekvenserna för hälsa bedöms som små positiva på grund av att
verksamheten kommer vara i närheten av bostäder och en stor förskola (Håbo kommun,
Detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta, 2013). Utsläppen lokalt
vid det nya logistikområdet bedöms öka jämfört med nollalternativet även om skillnaden på
luftkvaliteten bedöms som liten.
Övriga anpassningsåtgärder
Den ackumulerande påverkan av luftföroreningar när hela Björnbro verksamhetsområde byggs
ut bör följas upp av kommunen. Särskilt då det förekommer en del bostäder och en förskola i
området som kan påverkas negativt av ökade luftföroreningar.
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6.5 Naturmiljö och rekreation
Befintliga förhållanden
En naturvärdesinventering av området Björnbro har utförts av Calluna AB. Utredningen har
innefattat hela planprogramområdet för Björnbro verksamhetsområde. Inom planområdet för
kvarter 5 och 6 finns ett antal områden (område nummer 24, 25, 26, 27, 30, 31 och 32) med
visst naturvärde (klass 3), se Figur 8 (Calluna AB, 2012, uppdaterad Håbo kommun, 2020).
Klass 3 innebär att ett område med ett visst naturvärde har betydelse för biologisk mångfald
genom att det bidrar till att upprätthålla och bevara variation av arter och ekosystem. I
normalfallet ﬁnns vissa ekologiska förutsättningar för biologisk mångfald i biotopen men många
av de komponenter och strukturer som kan förväntas för biotoptypen saknas. I normalfallet
hittas få eller inga signalarter.

Figur 8. Karta över naturvärden. Ungefärlig placering av planområdet är markerad med svart streckad linje.
Angivna naturvärden i figuren är från ursprunglig inventering av Calluna AB, 2012.Ur den uppdaterade
rapporten framgår att områdena inom planområdet med nummer 24, 25, 26, 27, 30, 31 och 32 innehar ett visst
naturvärde (klass 3). Noteras att område 25 är omklassad till klass 3. Område 22 och 28 har utgått eller faller
utanför den 3 gradiga skalan för klassningen på grund av att området avverkats av tidigare markägare.
(Calluna AB, 2012, uppdaterad Håbo kommun, 2020).

De naturvärdesklassade områdena inom detaljplaneområdet redovisas i Tabell 1.
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Tabell 1. Klassade naturvärden 2020 inom detaljplaneområdet Bålsta kvarter 5 och 6 samt huvudsaklig
planerad markanvändning av områdena vid genomförande av detaljplanen.
Områdesnummer

Vegetationstyp

Naturvärdes- Planerad markanvändning
klass

24
25

Sumpskog
Sumpskog, gran och al (påtagligt påverkad)

3
3

26
27
30
31
32

Sumpskog och öppet kärr (delvis påverkad)
Sumpskog, gran och al (delvis påverkad)
Sumpskog
Aspbryn mot öppen mark/energiskog
Hällmark

3
3
3
3
3

Lager och logistik
Delvis planlagd som
Naturområde, Gata
Lager och logistik
Lager och logistik
Naturområde
Naturområde
Naturområde

Område 24 utgörs av sumpskog med glasbjörk och inslag av öppna partier. I området
förekommer sparsamt med död ved, särskilt i klenare dimensioner. Vissa delar är öppna med
ett sammansatt fältskikt. Gruppställda träd och öppen mark. I de öppna delarna förekommer
ältranunkel, kabbeleka, kärrsilja och vattenklöver i fältskiktet. I buskskiktet förekommer gran
och vide. Området är känsligt för avvattning. Området är även känsligt för avverkning och
körning med arbetsmaskiner och annat.
Område 25 utgörs av sumpskog med gran och al. Det är en sumpskog med alar på mossrika
socklar. Blåmossa förekommer i stora kuddar allmänt i området. Det är en signalart som visar
kontinuitet av en skyddad sumpskogsmiljö. I området förekommer även gran, särskilt i norra
delen. Vissa är senvuxna och uppskattas ha en ålder på över 120 år. Sumpskogen avvattnas
med ett dike i söder. Området är dock påtagligt påverkat av avverkningar i närområdet samt av
en vägdragning vilket gör att området klassas om 2020 till 3 visst naturvärde. Kantzonerna mot
sumpskogen är öppna med påtaglig risk för påverkan på områdets hydrologi. I den norra delen
av området går en väg rakt över området är fragmenterat och blivit mindre. En bit av
sumpskogen är kvar norr om vägen och avvattnas söderut genom en trumma under vägen.
Området är känsligt för avvattning, den får inte bli kraftigare än idag. Området är även känsligt
för avverkning, och körning med arbetsmaskiner och annat. (Calluna AB, 2012, uppdaterad
Håbo kommun, 2020).
Område 26 består av sumpskog med alar på mossrika socklar och ett öppet kärr. I området
förekommer sparsamt med död ved, särskilt i klenare dimensioner. En del av området är öppen
myr (fattigkärr). Området domineras av al i den västra delen och är öppet i öster. I de öppna
delarna domineras fältskiktet av hundstarr. Ältranunkel, kärrsilja och vattenklöver förekommer
också. Avverkningar angränsar mot området vilket kan påverka områdets hydrologi. Området
är känsligt för avvattning. Området är även känsligt för avverkning och körning med
arbetsmaskiner och annat.
Område 27 består av sumpskog med gran och alar på mossrika socklar. Blåmossa förekommer
i stora kuddar allmänt i området. Det är en signalart som visar kontinuitet av en skyddad
sumpskogsmiljö. I området förekommer måttligt till rikligt med död ved, särskilt i klenare
dimensioner. Sumpskogen avvattnas med ett dike i ena kanten. Området domineras av al även
om björk förekommer. I buskskiktet förekommer små granar. Hydrologin kan ha påverkats
negativt på grund av avverkningar norr och söder om området. Området är känsligt för
avvattning, den får inte bli kraftigare än idag. Området är även känsligt för avverkning, och
körning med arbetsmaskiner och annat.
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Område 30 består av sumpskog. I området förekommer allmänt med död ved, särskilt i klenare
dimensioner och utgör en del av naturvärdet. Vissa delar är öppna med ett sammansatt fältskikt
och bidrar till naturvärdet. Sumpskogen består av tall, björk och al. Träden är ojämnt spridda
och öppen mark förekommer. I de öppna delarna förekommer ältranunkel, kalla, kråkklöver,
kärrsilja och vattenklöver. Områdets hydrologi kan möjligen påverkas negativt av avverkningar
i närområdet. Området är känsligt för avvattning. Området är även känsligt för avverkning och
körning med arbetsmaskiner och annat.
Område 31 består av bryn som vetter mot söder med asp varav vissa aspar är grova.
Förekomst av död ved utgör naturvärdet här. En ek med en diameter på ca 5 dm och som är
spärrgrenig utgör ett framtidsvärde. Kant mot energiskogsodling men med en korridor av öppen
mark närmast så att brynet exponeras mot söder. I brynet växer asp, björk, gran och tall. I
området är asparna delvis grova och en död asp förekommer. I brynet ﬁnns få bärande buskar
eller träd, buskskiktet består istället av de förekommande trädslagen, främst uppkommande
asp. Området är känsligt för avverkning och borttagande av död ved. Värden som utvecklas i
brynet är även känsliga för beskuggning
Område 32 består av öppen hällmark med spridda tallar varav en del är gamla. Både grova och
senvuxna träd förekommer. I kanterna förekommer asp och gran och även en del enbuskar.
Hällen är täckt av lavar samt lingon och ljung. Förekomst av död ved i form av torrakor och
lågor ﬁnns spritt i objektet. Knappnålslavar förekommer på ett par av de barklösa torrakorna.
Bland knappnålslavar ﬁnns många naturvårdsintressanta arter, oklart vilken art det är frågan
om här. Området är känsligt för avverkning av grova och gamla träd och borttagande av död
ved.
Enligt Naturvårdsplanen för Håbo kommun från 2010 är det av vikt att skydda biotoper som
ängs- och hagmark, ädellövskog, våtmarker, strandängar, lövskogar, äldre barrskog,
sumpskog och skyddsvärda vattendrag (Håbo Kommun, 2010). Inom kvarter 5 och 6 finns det
främst barrblandskog med inslag av sumpskog och myrar (Calluna AB, 2012, uppdaterad Håbo
kommun, 2020).
Strax väster om planområdet går en kraftledningsgata som är av riksintresse för
energidistribution. Inom området förekommer vildsvin och uppbökad mark vilket påverkar
fältskiktet. (Calluna AB, 2012, uppdaterad Håbo kommun, 2020).
Konsekvenser vid nollalternativet
Nuvarande markanvändning fortsätter. Området består skogsmark (produktionsskog) utan
särskilt skydd. De nuvarande naturvärdena inom området för detaljplanen bedöms delvis kunna
bevaras med nuvarande status. Risk finns för att naturvärdena i området degraderas ytterligare
av ovarsam avverkning eller att närliggande områden avverkas ovarsamt som idag utgörs av
produktionsskog. Området bedöms för nollalternativet kunna nyttjas för rekreation och
friluftslivet på samma sätt som idag.
Konsekvenser vid genomförande av detaljplanen
Genomförande av detaljplanen innebär att en stor del barrblandskog med inslag av sumpskog
och myrar kommer att exploateras. Större delen av området är kuperat vilket innebär stora
ingrepp i naturen för att plana ut terrängen eftersom verksamheten kräver en jämn och plan
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yta. Detta innebär en stor förändring av områdets karaktär, från område med produktionsskog
innehållande en del naturvärden till verksamhetsområde med en stor del hårdgjorda ytor.
Områden som klassats ha ett visst naturvärde (24, 26 och 27) planeras att omvandlas till
område för lager och logistik och vilket ger en förlust av den särskilda biotopen. Områdena 30,
31 och 32 planeras i huvudsak planläggas som naturområde. Område 25 blir delvis planlagd
som naturområde i södra delen, som gata i centrala delen och oförändrad markanvändning i
norr. (Tabell 1 och Figur 9).

Figur 9. Sammanslagen av karta över aktuella naturvärden inom planområdet och planerad markanvändning
enligt plankarta (J1 Lager och logistik, GATA och NATUR). Noteras att område 25 är omklassad till klass 3.
(Calluna AB, 2012, uppdaterad Håbo kommun, 2020; Plankarta Håbo kommun, maj 2020).

Planområdet gränsar till bostadsområdet Skörby i söder. Närmast bostadsområdet
detaljplaneras ny markanvändning märkt naturområde på plankartan. Avståndet från
bostadsområdet till planerad lager och logistikverksamhet blir cirka 300 meter. (Figur 4).
Under arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har anpassningar av planförslaget utförts i
syfte att mildra eller skydda från negativ påverkan på de naturvärden som identifierats. Även
skogsmark som inte innehåller några särskilda naturvärden kan vara värdefull att bevara, inte
minst för rekreation och friluftslivet. Detaljplanen innehåller av dessa skäl ett större område
märkt natur i planen. Detta medför bland annat att naturvärdesobjekten 30, 31 och 32 inryms
inom området för den nya markanvändningen. Markanvändningen innebär allmän mark med
kommunalt huvudmannaskap som skapar möjligheter för kommunen att förvalta och bevara de
naturvärden som identifierats. Skogsmarken inom planområdet ska skötas med hyggesfria
metoder med syfte att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster som exempelvis
klimatreglering och rekreationsvärden. Detta bidrar positivt till att upprätthålla, bevara och
utveckla den biologiska mångfalden i området jämfört med nuläget. Detta gäller även
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opåverkade delar av område 25. En avsevärd del av planområdets befintliga produktionsskog
kommer därmed att bevaras vid genomförandet av planen.
Även om planen anpassats så medför genomförandet att flera naturvärdesobjekt påverkas
direkt och utgår (24, 26 och 27) eller riskerar att försvagas (30 och 25) på grund av kanteffekter.
Sammantaget bedöms planen ge måttligt negativa konsekvenser på naturmiljön och
möjligheter till rekreationen i området för detaljplanen. Detta baseras på att det kommer att ske
stora förändringar på naturmiljön, då det avverkas en hel del skog som ersätts med verksamhet
och plana ytor. Bedömningen inbegriper planlagda anpassningsåtgärder omfattande området
planlagt som naturområde samt att identifierade naturvärden som berörs är relativt låga.
Övriga anpassningsåtgärder
För att minska negativ påverkan på naturmiljön bör hanteringen av värdefull natur följas upp i
samband med genomförandet av ytterligare detaljplaner i området. Särskilt gäller det påverkan
på hydrologin genom avvattningsåtgärder. De naturvärden som särskilt utpekas i området är i
hög grad kopplade till sumpskogar vilka tillika är känslig för påverkan på grund av avverkning
och körning med arbetsmaskiner.
Värden för friluftsliv samt bostadsnära rekreation och skolnära natur bör värderas högt.
Kompensation bör ske för att ersätta värdefull rekreativ natur som påverkas negativt av
planförslaget.
För att återta förlorade värden inom området bör ekologiska kompensationsåtgärder beaktas.
Detta kan exempelvis vara genom restaurering av skadade miljöer och/eller skapande av nya
livsmiljöer och rekreationsmiljöer i form av exempelvis dagvattenmagasin som kan gestaltas
som dammar. Trädplantering och anläggande av gångstråk är ytterligare alternativ
(Naturvårdsverket, Ekologisk kompensation, 2019 b).
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6.6 Kulturmiljö
Kulturmiljön är en del av kulturarvet och definieras som den miljö som har påverkats och
präglats av mänskliga aktiviteter och verksamheter. Det kan vara en enskild lämning, bygd,
region, påverkade skogs- eller fjällandskap med mera. Det omfattar även immateriella värden
som ortnamn eller folkliga historier knutna till en specifik plats.
Fornlämningar skyddas genom Kulturmiljölagen (KML). Enligt kulturmiljlagen är fornlämningar
lämningar efter människors verksamhet från tidigare historiska tider. Alla historiska lämningar
innefattas av ett skydd, vilket även gäller oupptäckta och oregistrerade lämningar. Lämningarna
delas in i två kategorier dels fasta fornlämningar och dels övriga kulturhistoriska lämningar. Det
är förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fast fornlämning enligt
kulturminneslagen, däremot kan Länsstyrelsen ge tillstånd som medger dispens från förbudet.
Dispensen är oftast förenad med åtgärdskrav.
Kulturhistoriska lämningar som inte utgör fast fornlämning men som anses ha ett antikvariskt
värde, benämns Övrig kulturhistorisk lämning. Dessa har inget automatiskt skydd enligt KML
men får ändå inte tas bort utan samråd med länsstyrelsen. Registret över fasta fornlämningar
administreras av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) (Riksantikvarieämbetet, 2019).
Befintliga förhållanden
Enligt detaljplaneprogrammet för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta utfördes
arkeologiska utredningar typ 1 år 2010 med komplettering år 2012 på uppdrag av Håbo
kommun, där ett antal kulturhistoriskt intressanta och värdefulla områden identifierades.
Utredningarna innefattade bland annat okulär besiktning, kartstudie, sammanställning av kända
lämningar enligt FMIS samt fältinventering (Kulturmiljövård Mälardalen, 2010; Kulturmiljövård,
2012). För en del kulturhistoriska lämningar är det inte bara lämningen i sig som är
kulturhistoriskt intressant utan också landskapet omkring.
Totalt har 31 nya lokaler påträffats inom hela Björnbro verksamhetsområde och omfattar
hålvägssystem, enstaka belägna hålvägar, gränsmärken, bebyggelselämningar etc. De
fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar som har påträffats inom eller i nära
anslutning till planområdet är; Färdvägarna Yttergran 102 och Yttergran 103 samt
gränsmärkena Övergran 384, Övergran 385, Övergran 386 och Övergran 490 (Kulturmiljövård
Mälardalen, 2010) se Figur 8 och Figur 9. Fler potentiella fornlämningar har återfunnits inom
planområdet och presenteras i en tilläggsinventering av Stiftelsen Kulturmiljövård, 2012
(Stiftelsen Kulturmiljövård , 2012), se KM 1-4 i Figur 10
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Figur 10 Karta över fornlämningar på västra delen av planområdet (Kulturmiljövård Mälardalen, 2010).

26 (38)
PE Teknik & Arkitektur AB | Box 110 Stationsgatan 23 | 751 03 Uppsala | Tel 010-516 00 00 | Org.nr. 556896-8308 | pe.se

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING – STATUS GRANSKNINGSHANDLING

DETALJPLAN FÖR LOGISTIK BÅLSTA KVARTER 5 OCH 6, HÅBO KOMMUN
11005288
UPPRÄTTAD AV: LISA SJÖHOLM, ANDERS VIDENORD

Figur 11. Karta över fornlämningar på östra delen av planområdet (Stiftelsen Kulturmiljövård , 2012).

Nedan följer en beskrivning av de identifierade kulturhistoriska lämningarna inom
detaljplanområdet (Kulturmiljövård Mälardalen, 2010; Stiftelsen Kulturmiljövård, 2012).
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Yttergran 102. Hålväg, 190 m lång (i en båge från NÖ till V), 1−2 m bred och intill 0,5 m djup.
Längden motsvarar endast den inom utredningsområdet kartlagda delen. Delvis är färdvägen
en vägbank, ca 2 m bred och närmast i marknivå. Bitvis otydlig. Sammanfaller med väg
markerad på 1849 års karta över Lundby.
Yttergran 103. Hålväg/vägbank, 330 m lång (i en båge från NNÖ till V), 1−2,5 m bred och intill
0,3 m djup. Vägbanken ligger i huvudsak i marknivå. Registrerad fram till kraftledningskarta i
ägogräns åt V. Övergår åt Ö i flack sträckning, nu traktorväg. Ställvis stenar i kanterna och i
botten. Följer delvis vägar markerade på 1752 och 1849 års kartor över Lundby.
Övergran 384. Övrig kulturhistorisk lämning, Gränsmärke, 1 m i diameter och 0,5 m hög, av
0,2−1 m stora stenar. I mitten är 1 hjärtsten, 0,3 m hög, 0,3 m bred (N−S) och 0,15 m tjock.
Övergran 385. Övrig kulturhistorisk lämning, Gränsmärke, 1,5x1 m (NNÖ−SSV), av 0,2−1 m
stora stenar. I mitten är 2 visarstenar, 0,4 m hög, 0,5 m bred (VNV−ÖSÖ) och 0,4 m tjock resp.
0,4 m hög, 0,5 m bred (NNV−SSÖ) och 0,15 m tjock.
Övergran 386. Övrig kulturhistorisk lämning, Gränsmärke, rest av, bestående av tre numera
något utspridda stenar, 0,3−0,45 m stora, vilka ursprungligen har legat samman. Nu spridda
utmed en ca 2,5x1 m lång sträcka (NV−SÖ) av berghällen. Stenarna har ursprungligen varit
koncentrerade till den NV delen.
Färdvägarna Yttergran 103, samt delar av Yttergran 102 ligger inom gränsen för
verksamhetsområdet. Färdvägarna är fasta lämningar och är skyddade enligt kulturmiljölagen
(1988:950) om kulturminnen m.m. och tillstånd krävs från Länsstyrelsen för att ta bort eller täcka
över fornlämningar.
De 4 gränsmärkena Övergran 384, Övergran 385, Övergran 386 och Övergran 490 klassas
som Övrig kulturhistorisk lämning. Enligt 1 Kap 1 § kulturmiljölagen (1988:950) skall den som
planerar eller utför ett arbete se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks och
begränsas.
I den tilläggsinventering som gjordes 2012 hittades förutom de ovan nämnda lämningar även
fyra nya objekt (Stiftelsen Kulturmiljövård , 2012). Dessa nämns som KM 1, KM 2, KM 3 och
KM 4 i Figur 11. KM 1 är en skåre/jaktvärn som klassas som fast fornlämning. KM 2 och KM 3
är boplatslägen och klassas som potentiella fornlämningar. KM 4 är ett gränsmärke och klassas
som Övrig kulturhistorisk lämning.
Konsekvenser vid nollalternativet
Kulturmiljön i området skulle inte påverkas om exploateringen inte kommer till stånd inom
planområdet.
Konsekvenser vid genomförande av detaljplanen
Planprogrammet i Björnbro och den aktuella detaljplanen medför att dagens kulturlandskap
med största sannolikhet drastiskt kommer att förändras. Området som hittills har dominerats av
skogsmark och jordbruksmark har varit i stort sett oexploaterat och kommer nu istället att
präglas av verksamheter och en stor andel hårdgjord yta.
Bedömningen är att konsekvenserna blir måttligt negativa med avseende på den kulturmiljö
som påverkas av exploateringen. Bedömningen baseras på att de lämningar som finns inom
detta delområde med största sannolikhet kommer att behöva tas bort vid exploatering
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(Yttergran 102 och 103). Färdvägarna är fasta lämningar och är skyddade enligt
kulturmiljölagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och tillstånd krävs från Länsstyrelsen för att
ta bort eller täcka över fornlämningar.
De 4 gränsmärkena Övergran 384, Övergran 385, Övergran 386 och Övergran 490 klassas
som Övrig kulturhistorisk lämning och ligger på gränsen till planområdet. Enligt 1 Kap 1 §
kulturmiljölagen (1988:950) skall den som planerar eller utför ett arbete se till att skador på
kulturmiljön såvitt möjligt undviks och begränsas.
I den tilläggsinventering som gjordes 2012 hittades även lämningarna KM 1, KM 2, KM 3 och
KM 4. KM 1 är en skåre/jaktvärn som klassas som fast fornlämning. KM 2 och KM 3 är
boplatslägen och klassas som potentiella fornlämningar. KM 4 är ett gränsmärke och klassas
som Övrig kulturhistorisk lämning.
KM 1-3 ligger i det område av planområdet som skall bevaras som naturmark och kommer
därmed inte påverkas. KM 4 ligger däremot inom planerad kvartersmark och behöver därmed
tas bort.
Övriga anpassningsåtgärder
En ytterligare arkeologisk utredning kan behövas, för att ta reda på om det finns idag inte kända
fornlämningar som berörs av arbetsföretaget (Länsstyrelsen Uppsala län, 2019).
Inför exploateringen behöver det beslutas hur de berörda kulturminnena ska hanteras. Detta
görs i samråd med länsstyrelsen. Det bör göras en ny utvärdering av konsekvenserna efter en
ev. ny arkeologisk utredningen. Detta för att fastställa fornlämningsstatus, omfattningen på
konsekvenserna och eventuella skyddsåtgärder.
När detaljplanen vunnit laga kraft kan det komma att krävas arkeologiska för- och
slutundersökningar av de fornlämningarna som inte kan bevaras på ett meningsfullt sätt
(Länsstyrelsen Uppsala län, 2019).
För att bevara det kulturella arvet i området bör en informationsinsats kring platsens historia
utformas vilket kan ske exempelvis genom skyltning. Inför byggskedet bör en plan för hantering
av oförutsedda fynd upprättas.
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6.7 Buller
Befintliga förhållanden
Planerade verksamheter inom planområdet förväntas öka bullernivån i närområdet. De som
kan tänkas påverkas av bullret inom planområdet är främst boende i Skörby bostadsområde.
För att minska eventuella bullerstörningar i bostadsområdet kommer 300 m naturmark bevaras
mellan planerat verksamhetsområde och bostadsområdet Skörby se Figur 5.
Norconsult har på uppdrag av Håbo kommun utrett industribuller samt vägtrafikbuller för
prognosår 2040. Syftet med utredningen var att redovisa buller från såväl planerade
verksamheter inom planområdet som trafik till och från området och hur det påverkar befintliga
och eventuella framtida bostäder (Norconsult, 2019).
Vid utredning av buller från industriområden modelleras och beräknas alla ljudkällor inom
fastigheten enligt industribullermodellen. Fordonsrörelse inom området hanteras och relateras
som industribuller. Fordonsrörelser utanför industriområdet hanteras och beräknas däremot
som vägtrafikbuller och relateras till motsvarande riktvärden.
När bullerutredningen utfördes var det inte klarlagt vilka företag som skulle etableras inom
planområdet. Enligt Håbo kommun ska det i huvudsak bedrivas lager- och logistikverksamhet
där den huvudsakliga bullerkällan förmodligen kommer att vara transporter.
Logistikverksamheten ska i huvudsak ske inomhus. Verksamheten kan komma att utövas
dygnet runt. I utförd utredning antogs att viss verksamhet kommer att ske utomhus så som t.ex.
förflyttning av containers. Det kortaste avståndet mellan industritransporterna och närmaste
bostadsfasad är ca 250 m (Norconsult, 2019).
Utredningen utformades som ett ”worst case scenario” där verksamheten antogs så nära
bostäder som möjligt, utan bullerskydd och med 3 hjullastare aktiva samtidigt. För trafikbuller
uppskattades trafikflödet till 500 fordon per årsmedeldygn år 2040 på nya Björnängsvägen,
med kötid inräknad återigen för att få till ett ´worst case’ (Norconsult, 2019).
Tabell 2 visar gällande riktvärden enligt Naturvårdsverkets föreskrift för ljudnivåer från
verksamheter, frifältsvärde (Naturvårdsverket, Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller, 2015).
Tabell 2. Gällande riktvärden enligt Naturvårdsverket.
LAeq

Leq kväll (18-22)

Leq natt

dag (06-18)

samt lör-, sön- och

(22-06)

LAFmax natt (22-06)

helgdag (06-18)
Utgångspunkt för
olägenhetsbedömning

55 dBA
50 dBA

45 dBA

vid bostäder, skolor,

40 dBA

(bör inte förekomma
annat än vid

förskolor och vårdlokaler

enstaka tillfällen)

Visar gällande riktvärden enligt Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller från vägoch spårtrafik vid befintliga bostäder” (Naturvårdsverket, Riktvärden för buller från väg och
spårtrafik vid befintliga, 2016).
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Tabell 3. Ljudnivå från trafikbuller, frifältsvärde.
Bostads

Bostads

Bostads

fasad LAeq

Uteplats LAeq

Uteplats LAFmax

55 dBA

55 dBA

70 dBA*

60 dBA

55 dBA

70 dBA*

Buller från väg
Buller från spår

* Nivån får inte överskridas mer än 5 ggr per genomsnittlig maxtimme kl. 06-22.

Konsekvenser vid nollalternativet
Bullernivåerna inom samt kring planområdet kommer troligen vid nollalternativet att öka något
på grund av utbyggnad av verksamhetsområden i närheten samt ökad trafik till och från dessa
Konsekvenser vid genomförande av detaljplanen
Industribuller
Ljudnivåerna tangerar eller ligger under riktvärdena för ljudnivåer från industri nattetid vid
samtliga bostadsfasader då 3 hjullastare är aktiva samtidigt. Detta betyder att transporter kan
ske samtidigt som upp till 3 hjullastare är aktiva på området dygnet runt utan att riktvärden
överskrids. Dagtid och kvällstid finns det utrymme för mer bullergenererande verksamhet på
området, men detta kräver ytterligare utredning (Norconsult, 2019).
I utförd utredning har ett ’worst case’-scenario estimerats för att säkerställa att riktvärden hålls
(Norconsult, 2019). Enligt planförslaget kommer verksamheterna i planområdet befinna sig
längre från de närmaste bostäderna än som antagits i bullerutredningen. Dessutom kommer
industriområdet bebyggas på ett sådant sätt att delar av bullret skärmas av.
Buller från vägtrafik
Ljudnivåerna överskrider inte riktvärdena för befintliga bostäder vid någon fasad som vetter mot
Nya Björnängsvägen. Skillnaden som blir som en följd av trafikökningen med 500
fordon/årsmedeldygn är under 1 dBA. Denna skillnad är försumbar i det ljudintervallet vi
befinner oss inom, kring 50 dBA.
Planen bedöms ge små negativa konsekvenser gällande bulleraspekten på grund av att det
tillkommer ytterligare buller från de planerade verksamheterna i närområdet samt från trafiken.
Däremot bedöms inga riktvärde överskridas av planerade verksamheter.
Sammantaget: För att minimera bullerpåverkan på omgivningarna kommer verksamheterna i
planområdet befinna sig längre från de närmaste bostäderna än som antagits i
bullerutredningen. Dessutom kommer logistikområdet bebyggas på ett sådant sätt att delar av
bullret skärmas av. Mellan verksamheterna och befintligt bostadsområde planeras ca 300 m
skog att bevaras (för att ytterligare minska bullerpåverkan. Observera att detta avstånd har
utökats med ca 100 m efter det att bullerberäkningen utfördes i och med revidering av
plankartan maj 2020 (Figur 5). Detta betyder att beräknade nivåer är lägre än de som redovisats
i bullerberäkningen.

31 (38)
PE Teknik & Arkitektur AB | Box 110 Stationsgatan 23 | 751 03 Uppsala | Tel 010-516 00 00 | Org.nr. 556896-8308 | pe.se

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING – STATUS GRANSKNINGSHANDLING

DETALJPLAN FÖR LOGISTIK BÅLSTA KVARTER 5 OCH 6, HÅBO KOMMUN
11005288
UPPRÄTTAD AV: LISA SJÖHOLM, ANDERS VIDENORD

7 Kumulativa effekter
Genomförandet av detaljplanen som processats och bedömts i denna MKB ingår som tidigare
redovisats i ett större planprogram där det ingår ett flertal detaljplaner som kan komma att
påverka varandra vad gäller miljöpåverkan. I många fall kan positiva miljöeffekter uppnås både
under anläggnings och driftskedet t.ex genom materialåteranvändning i anläggningsskedet och
förutsättningarna för en miljöeffektiv kollektivtrafik ökar under driftskedet. Ackumulerade
negativa miljöeffekter från flera detaljplaner kan också uppkomma som sammantaget kan vara
större än de som kunnat förutses i denna MKB.
Kumulativa effekter kommer att uppstå på områdets natur och rekreationsvärden som helhet
när fler detaljplaner genomförs i området. Hur stor effekterna blir beror av utfallet av vidtagna
kompensationsåtgärder.
När det gäller utsläpp till luft så föreligger en del osäkerheter i bedömningen av planförslaget.
Det går i dagsläget inte att bedöma om planerade verksamheter kommer att ge upphov till
utsläpp till luft. Det är även svårt att uppskatta den ökade trafikmängden och hur trafikens
utsläpp kommer att påverka luftkvaliteten i området.
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8 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd som inom en
generation ska uppnås i vår miljö. Generationsmålet som är ett övergripande mål, visar på den
samhällsomställning som behöver genomföras för att uppnå dessa miljökvalitetsmål inom en
generation. Dessa mål fungerar som en vägledning för miljöarbetet inom vårt samhälle. Målen
ska beaktas av myndigheter, länsstyrelser och kommuner när beslut fattas och när planer tas
fram. Länsstyrelsen har ansvar för att bryta ned och precisera målen på regional nivå
(Naturvårdsverket, Sveriges miljömål, 2019 c).
Håbo kommun och kommunfullmäktige har 2015 antagit en miljöstrategi som utgår från de
nationella miljökvalitetsmålen. Denna strategi har tre fokusområden, Fossilbränslefri kommun,
Giftfri och resurseffektiv kommun samt Naturmiljöer med mångfald. Utifrån Håbo kommuns
miljöstrategi och den bedömning som gjorts utifrån MKB:n har följande miljökvalitetsmål ansetts
vara relevanta; Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Levande
sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt växt- och djurliv samt Levande skogar.
Bedömningen av påverkan på miljökvalitetsmål görs utifrån konsekvensbedömningar och
analyser i tidigare kapitel. Samtliga relevanta miljömål har även utvärderats utifrån de nationella
målen (Håbo kommun, Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, 2014).
Fossilbränslefri kommun
I detta lokala miljömål ingår de nationella miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft.
Transportsektorn står för en betydande del av växthusgasutsläppen. Trafiken genererar även
utsläpp i form försurande samt övergödande ämnen till luft, mark och vatten vilka inverkar på
andra miljömål. Den främsta miljöpåverkan som genereras av övrig energianvändning är den
klimatpåverkan som energiframställningen ger och den stora resursförbrukningen till följd av
energiproduktionen. För att uppnå målet att bli en fossilbränslefri kommun bör verksamheterna
sträva mot att vara energieffektiva och fossilbränslefria. I den fördjupade översiktsplanen
rekommenderas en gemensam uppvärmning vid utbyggnad av större områden (Håbo kommun,
Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort, 2010).
I samband med anläggandet av verksamhetsområdet Björnbro ges en möjlighet att minska
miljö- och klimatpåverkan som är ett resultat av transporter och energianvändning. Ett
verksamhetsområde ger möjlighet till minskade transporter och föroreningar inom kommunen,
då företag är samlade på ett ställe. Lokaliseringen invid järnvägsspår ger även möjlighet till att
ersätta lastbilstransporter med tågtransport, som är ett mer miljövänligt alternativ. Detta
minskar utsläppen till luft och bidrar till positiv måluppfyllelse (Håbo kommun, Miljöstrategi för
ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, 2014).
Miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft bedöms ha en positiv måluppfyllnad i
samband med detaljplanen. Denna bedömning baseras på att luften förbättras då verksamheter
samlas på ett ställe, det blir färre transporter in till Bålsta och därmed flyttas luftföroreningarna
ut från tätorten där många människor bor och befinner sig. Målet mot att bli en fossilbränslefri
kommun bör kunna uppnås om företagsparken bedöms ha en gemensam energieffektiv
uppvärmning och samverkar i största möjliga mån med transporter, resurser och avfall.
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Giftfri och resurseffektiv kommun
I detta lokala miljömål ingår de nationella miljömålen God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Levande
sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet.
Miljömålet God bebyggd miljö bedöms få en negativ måluppfyllelse. Detta baseras på att
bostadsområdet Skörby kan påverkasnegativt av buller från vägar och verksamheter samt
intrång i omkringliggande naturmark. Ökade trafikmängder riskerar att påverka luftkvaliteten
lokalt i området. Samtidigt kan satsningen på att synliggöra kulturlandskapet och dess historia
vara positiv för känslan av tillhörighet.
Miljömålet Giftfri miljö kan ej bedömas i detta skede, då det beror på hur de planerade
verksamheterna kommer att hantera sitt avfall och utsläpp. Hur detta kommer att ske finns det
inga uppgifter om i dagsläget. Strävan från Håbo kommuns sida är att företagande ska ske
miljövänligt genom en giftfri och minskad resursförbrukning.
Miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet bedöms
varken ha positiv eller negativ måluppfyllelse. I samband med exploatering av
detaljplaneområdet kommer naturmark att tas bort och ersättas med hårdgjorda ytor. Trots att
föroreningskoncentrationen och föroreningsmängden ökar för några ämnen i dagvattnet
bedöms föroreningsbelastningen som låg. För att säkerställa att dagvattnet inte uppnår några
höga halter av föroreningar föreslås att mätningar genomförs.
Naturmiljöer med mångfald
I detta lokala miljömål ingår de nationella miljömålen Ett rikt växt- och djurliv och Levande
skogar.
Anläggandet av verksamhetsområden medför avverkning av skog- och ianspråktagande av
naturmark i ett större sammanhängande område. Arealen skog och ytor för djur och växter
minskar. Detta påverkar den biologiska mångfalden negativt med förlust av habitat och
biotoper. Med stor sannolikhet kommer kulturmiljövärden som finns inom planområdet att tas
bort och försvinna. Dessa båda miljömål bedöms därmed få negativ måluppfyllnad.
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9 Samlad bedömning
Den samlade bedömningen är att genomförande av detaljplanen på given lokalisering kan
genomföras med relativt små negativa miljökonsekvenser förutsatt att planbestämmelser
efterlevs och att riktvärden vad gäller miljö och hälsa följs upp.
Detaljplaneområdet gränsar till bostadsområdet Skörby. Mellan bostadsområdet och
verksamhetsområdet för lager och logistik planläggs ett cirka 300 meter brett område med
naturmark (avstånd utökat maj 2020). Syftet med naturområdet är att bibehålla och utveckla
områdets befintliga förutsättningar och biologisk mångfald för ekosystemtjänster som
exempelvis klimatreglering och rekreationsvärden. Naturområdet kommer därmed exempelvis
att fungera som ett störningsskydd mellan verksamhetsområdet och bostäder samt som en
resurs för rekreation och friluftslivet samt växter och djur.
Närheten till befintlig järnväg möjliggör även korta vägtransporter om omlastningspunkter
realiseras i direkt anslutning till befintligt industrispår. Genom att kvarter 5 och 6 är lokaliserad
och planerad som en integrerad del av Bålsta tätort så medför läget inga hinder för skapandet
av goda och attraktiva kommunikationer med kollektivtrafiken till och från arbetsplatserna.
Detaljplanen utgör en del av ett större verksamhetsområde, vilket är positivt då trafik, buller och
andra effekter av exploateringen samlas på ett ställe. Med en samlad företagspark skapas även
möjlighet för effektivisering och optimering av verksamheterna, gällande dess avfall,
uppvärmning, energi- och resursanvändning. Det förväntas även ge övergripande positiva
konsekvenser på trafik och luftkvalitet. Luftföroreningar koncentreras till en plats och samlas
utanför tätorten där många människor lever och rör sig.
Se sammanställning av miljökonsekvenser i Tabell 4
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Tabell 4 Sammanställning över detaljplanens konsekvenser.

Miljöaspekt

Miljökonsekvens

Motivering

Geologiska förhållanden

Små negativa
konsekvenser
Varken positiva eller
negativa
konsekvenser

Risk för sättningar, förändrade vattenflöden till följd av
avverkning av skog och ändring av markanvändning.
Avverkning av skog samt uppfyllnad av låglänta områden
kan påverka markvattensituationen i området.
Planförslaget anses inte påverka grundvattnet i området,
med förutsättning att dagvattenhanteringen sker
tillfredsställande.

Dagvatten

Varken positiva eller
negativa
konsekvenser

Luft

Små positiva
konsekvenser

Naturmiljö och
Rekreationsmiljö

Måttliga negativa
konsekvenser

Kulturmiljö

Måttliga negativa
konsekvenser

Buller

Små negativa
konsekvenser

Framtida föroreningshalter beräknas ligga under gällande
riktvärden enligt Håbo kommuns dagvattenpolicy om
reningsåtgärder vidtas. Däremot blir det en ökad
hårdgjord yta, minskad naturmark, något ökade
föroreningsmängder.
Utsläppen från trafiken bedöms inte överskrida
miljökvalitetsnormer för luft. Verksamheter samlas på ett
ställe utanför samhället, vilket leder till bättre luftkvalitet i
de områden där människor bor och rör sig.
Stora förändringar på naturmiljön i området, en hel del
skog avverkas och ersätts med verksamhet och plana
ytor.
Vissa områden med visst naturvärde kommer att tas bort
vilket ger en förlust av den särskilda biotopen. Områden
med påtagligt naturvärde kommer att bevaras. Naturmark
bevaras intill bostadsområdet Skörby för att till viss del
bevara befintlig rekreationsmiljö.
Ett antal kulturhistoriska lämningar kommer att behöva
tas bort. Detta kräver samråd med och eventuellt tillstånd
av länsstyrelsen.
Planerad verksamhet kommer leda till ökat buller i
närområdet. Inga riktvärden bedöms överskridas och de
ökade ljudnivåerna anses vara av mindre karaktär jämfört
med nollalternativet.

Grund- och ytvatten
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10 Förslag på uppföljning
Planområdets naturvärden och rekreationsvärden som avses bibehållas och utvecklas genom
hyggesfri skogsskötsel inom detaljplanen naturområde bör följas upp. Detta för att bland annat
erhålla kunskap till framtida planer avseende åtgärdens effektivitet i förhållande till syftet med
åtgärden. Åtgärden kan delvis betraktas som en kompensationsåtgärd (förebygger avverkning)
för de natur- och rekreationsvärden som går förlorade genom etablering av lager och
logistikverksamheten.
Skadelindringshierarkin bör följas för att i största möjliga mån undvika eller begränsa skada på
natur och landskap vid genomförandet av ytterligare detaljplaner i området. Detta för att
begränsa negativa kumulativa effekter. När naturvärden och rekreativa värden ändå behöver
tas bort är det viktigt att kompensation utförs. Kompensation kan göras genom att beakta
ekologiska kompensationsåtgärder eller att utforma nya typer av rekreationsmöjligheter.
Det bör utvärderas och följas upp hur masshanteringen under anläggningsskedena hanterats i
och mellan detaljplanerna. Området är kuperat och massbalans bör eftersträvas. Lokal
återanvändning, minskar behovet av transporter samt risk för onödig deponering och skapandet
av avfall.
Det rekommenderas att undersöka hur verksamheterna som kommer att ingå i Björnbro kan
samverka gällande energi, uppvärmning, avfall och resurser. En effektiv resurshantering och
att se helheten i verksamhetsområdet är viktigt för att minimera onödig miljö- och
klimatbelastning och att främja en hållbar utveckling.
Följa upp hur områdets hydrologi utvecklas särskilt gäller det påverkan på hydrologin genom
avvattningsåtgärder. De naturvärden som särskilt utpekas i området är i hög grad kopplade till
sumpskogar vilka tillika är känslig för påverkan på grund av avverkning och körning med
arbetsmaskiner.
Den ackumulerande påverkan av luftföroreningar när hela Björnbro verksamhetsområde byggs
ut bör följas upp av kommunen. Särskilt då det förekommer en del bostäder och en förskola i
området som kan påverkas negativt av ökade luftföroreningar.
För att säkerställa att dagvattnet från planområdet inte uppnår några höga halter av
föroreningar föreslås att mätningar genomförs.
Se även avsnitt 6,6 kulturmiljö vilka undersökningar som kan behöva göras för arkeologi innan
genomförandet av planen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-19

Ärende 5

Kommunstyrelsen

§ 226

Dnr 2020/00285

Budget 2021, plan 2022-2023
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramar 2021, totalt 1 247 491
tkr till nämnder och styrelser enligt följande
Kommunfullmäktige
Stöd till politiska partier
Valnämnd
Revision
Räddningstjänst
Anslag för digitalisering
Kommunstyrelse
Kultur- och fritidsnämnd
Socialnämnd
Bygg- och miljönämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Teknisk nämnd
Överförmyndarnämnd

1 593
1 084
35
1 500
21 480
6 500
50 879
59 706
67 008
12 573
640 034
327 887
54 995
2 217

2. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2021, totalt om 390
794 tkr, enligt följande
Kommunstyrelse
Kultur- och fritidsnämnd
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Teknisk nämnd, skattefinansierat
Teknisk nämnd, VA-verksamhet
Teknisk nämnd, avfallsverksamhet
Exploateringsinvesteringar inklusive ökning
omsättningstillgångar

28 248
14 510
200
8 588
1 750
237 592
72 100
130
27 676

3. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål
4. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna
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5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att
omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under året och vid omförhandling/ omplacering av
kommunens befintliga lån, mellan olika kreditinstitutioner.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska återkomma när
behov av upplåning uppstår
7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1
240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
8. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 7,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader
9. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift om 0.30 % av
lånebeloppet av Håbohus AB enligt lagstiftningen om allmännyttan.
Kommunstyrelsens beslut
10. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen har rätt att för
kommunstyrelsens räkning under 2021 omsätta lån, det vill säga låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året och vid
omförhandling/omplacering av kommunens befintliga lån mellan olika
kreditinstitutioner.
11. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden, som är
beslutade med stöd av delegering, ska undertecknas av två i förening enligt
kommunstyrelsens beslut om firmateckning
12. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram en risk- och
konsekvensanalys för borgensåtagandet till Håbohus till
kommunfullmäktiges sammanträde.
Sammanfattning
Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2021 uppgår till 1 247 491
tusen kronor, en ökning med 4 procent från 2020 års budget.
Alliansens budget för år 2021 bygger på tre huvudsakliga inriktningar, ett
Håbo som får möjlighet att återhämta sig p.g.a. pandemi som föreligger,
centralisering av det som kan ska genomföras och att omorganisation
kommer att ge effektivare förvaltningar och enheter.
Omprioriteringar har gjorts av budgetramar utifrån det underlag som
kommunledningsgruppen redovisade. Barn- och utbildningsnämnden får
tillskott med 21,2 miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden får tillskott med 6,4 miljoner vardera, digitalisering får
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tillskott med 5,1 miljoner och näringslivsverksamheten får tillskott med 100
000 kronor. Kommunstyrelsens ram minskas med 23,2 miljoner kronor,
tekniska nämndens ram minskas med 7,5 miljoner, socialnämndens ram
minskas med 3,0 miljoner och bygg- och miljönämndens ram minskas med
1,3 miljoner.
Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till
290,9 miljoner kronor och för taxefinansierade verksamheter till
72,2 miljoner kronor. Investeringar inom exploateringsverksamhet beräknas
till 27,7 miljoner kronor. Totalt beräknas investeringsbudgetramar för år
2021 till 390,8 miljoner kronor.
För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 244,3
miljoner kronor år 2021, försäljningsintäkterna av markförsäljning/
realisationsvinsterna som uppstår under år 2021, utöver beräknade i budget
2021 kommer att bidra till att minska upplåningsbehovet. Behovet som
uppstår för att finansiera investeringar genom extern upplåning år 2021
kommer som förra året att beslutas av kommunfullmäktige löpande under
året och inte i budgetbeslutet.
Finansiella mål föreslås vara:
Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent
av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från
andra än staten.
Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att
minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens
investeringar.
Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till
kommunen
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2020-10-05 § 168
Budget 2021, plan 2022-2023
Alliansens förslag till drift- och investeringsbudget
Revisions budget äskande
Budgetsamråd för Räddningstjänsten 2021.
(Ärendet kompletteras med övriga partiers budgetar)
Föreliggande budgetförslag
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnade Håboalliansen in sitt
budgetförslag. Inför kommunstyrelsens sammanträde lämnade
Socialdemokraterna, Bålstapartiet och Vänsterpartiet in ett gemensamt
budgetförslag.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) lämnar Sverigedemokraternas förslag till
budgetramar, vilka överensstämmer med Håboalliansens ramar och yrkar
bifall till dessa.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Bålstapartiets
och Vänsterpartiets budgetförslag
Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till Håboalliansens budgetförslag
Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Håboalliansens budgetförslag
Kjell Dufvenberg (L) yrkar bifall till Håboalliansens budgetförslag
Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till Håboalliansens budgetförslag
Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag till Håboalliansens och SD:s gemensamma
förslag till rambudget.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) avslagsyrkande.
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en
risk- och konsekvensanalys för borgensåtagandet till Håbohus inför
kommunfullmäktiges sammanträde.
Owe Fröjd (Båp) yrkar att beslutspunkt 9 ska preciseras med den
procentsats avseende borgensavgift som används i dagsläget (0,30 % av
lånebeloppet).
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om kommunstyrelsen
bifaller eller avslår Owe Fröjds (Båp) avslagsyrkande till Håboalliansens
budget och finner att avslagsyrkandet avslås.
Ordförande frågar därefter om Kommunstyrelsen bifaller Håboalliansens
budgetförslag eller Socialdemokraternas, Bålstapartiets och Vänsterpartiets
budgetförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Håboalliansens
budgetförslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller Håboalliansens
förslag till investeringsbudget och finner att så sker.
Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut
avseende punkterna 3-6 i förvaltningens tjänsteskrivelse och finner att så
sker.
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Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut i
tjänsteskrivelsens punkt 7 med tillägg enligt Liselotte Grahn Elgs (M)
yrkande och finner att så sker.
Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut i
tjänsteskrivelsens punkt 8 och finner att så sker.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller tjänsteskrivelsens
beslutspunkt 9 med ändring enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att
så sker.
Avslutningsvis frågar ordförande om kommunstyrelsen bifaller
tjänsteskrivelsens beslutspunkter 10-11 och finner att så sker.
Reservationer
Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S) SvenOlov Dväring (S) reserverar sig mot beslutet att inte avslå Håboalliansens
budgetförslag.
Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S) SvenOlov Dväring (S) och Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet att bifalla
Håboalliansens budgetförslag.
______________
Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen
Kommundirektör
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Datum

2020-10-08

Vår beteckning

KS 2020/00285 nr 97657

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomiavdelningen
Vipul Vithlani, Ekonomichef
0171-527 16
vipul.vithlani@habo.se

Budget 2021, plan 2022-2023
Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramar 2021, totalt 1 247 491 tkr till
nämnder och styrelser enligt följande
Kommunfullmäktige
Stöd till politiska partier
Valnämnd
Revision
Räddningstjänst
Anslag för digitalisering
Kommunstyrelse
Kultur- och fritidsnämnd
Socialnämnd
Bygg- och miljönämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Teknisk nämnd
Överförmyndarnämnd

1 593
1 084
35
1 500
21 480
6 500
50 879
59 706
67 008
12 573
640 034
327 887
54 995
2 217

2. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2021, totalt om 390 794 tkr,
enligt följande
Kommunstyrelse
Kultur- och fritidsnämnd
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Teknisk nämnd, skattefinansierat
Teknisk nämnd, VA-verksamhet
Teknisk nämnd, avfallsverksamhet
Exploateringsinvesteringar inklusive ökning
omsättningstillgångar

28 248
14 510
200
8 588
1 750
237 592
72 100
130
27 676

3. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål
4. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att
omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller
till betalning under året och vid omförhandling/ omplacering av kommunens
befintliga lån, mellan olika kreditinstitutioner.
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6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska återkomma när behov av
upplåning uppstår
7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 240,0
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
8. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 7,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
9. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB enligt
lagstiftningen om allmännyttan.
10. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen har rätt att för kommunstyrelsens
räkning under 2021 omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på
de lån som förfaller till betalning under året och vid omförhandling/omplacering
av kommunens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner.
11. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden, som är
beslutade med stöd av delegering, ska undertecknas av två i förening enligt
kommunstyrelsens beslut om firmateckning
Sammanfattning

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2021 uppgår till 1 247 491 tusen
kronor, en ökning med 4 procent från 2020 års budget.
Alliansens budget för år 2021 bygger på tre huvudsakliga inriktningar, ett Håbo
som får möjlighet att återhämta sig p.g.a. pandemi som föreligger, centralisering av
det som kan ska genomföras och att omorganisation kommer att ge effektivare
förvaltningar och enheter.
Omprioriteringar har gjorts av budgetramar utifrån det underlag som
kommunledningsgruppen redovisade. Barn- och utbildningsnämnden får tillskott
med 21,2 miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden får tillskott med 6,4 miljoner vardera, digitalisering får tillskott
med 5,1 miljoner och näringslivsverksamheten får tillskott med 100 000 kronor.
Kommunstyrelsens ram minskas med 23,2 miljoner kronor, tekniska nämndens ram
minskas med 7,5 miljoner, socialnämndens ram minskas med 3,0 miljoner och
bygg- och miljönämndens ram minskas med 1,3 miljoner.
Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till 290,9 miljoner
kronor och för taxefinansierade verksamheter till 72,2 miljoner kronor.
Investeringar inom exploateringsverksamhet beräknas till 27,7 miljoner kronor.
Totalt beräknas investeringsbudgetramar för år 2021 till 390,8 miljoner kronor.
För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 244,3 miljoner
kronor år 2021, försäljningsintäkterna av markförsäljning/ realisationsvinsterna som
uppstår under år 2021, utöver beräknade i budget 2021 kommer att bidra till att
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minska upplåningsbehovet. Behovet som uppstår för att finansiera investeringar
genom extern upplåning år 2021 kommer som förra året att beslutas av
kommunfullmäktige löpande under året och inte i budgetbeslutet.
Finansiella mål föreslås vara:






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

Uppföljning

Enligt kommunens ekonomistyrprinciper och styrmodell.
Beslutsunderlag

– Protokollsutdrag KSAU 2020-10-05
Budget 2021, plan 2022-2023
Alliansens förslag till drift- och investeringsbudget
Revisions budget äskande
Budgetsamråd för Räddningstjänsten 2021.
(Ärendet kompletteras med övriga partiers budgetar)
__________

Beslut skickas till

Samtliga nämnder och styrelser
Revision

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 168

Dnr 2020/00285

Budget 2021, plan 2022-2023
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Sammanfattning
Håboalliansen presenterar sitt budgetförslag vid dagens sammanträde.
Övriga partier har att inkomma med budgetförslag inför kommunstyrelsens
sammanträde.
Beslutsunderlag
Håboalliansens budgetförslag
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Håboalliansens budgetförslag.
Michael Rubbestad (SD) yrkar att ärendet skickas till kommunstyrelsen utan
eget förslag till beslut.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande
Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Håboalliansens budgetförslag.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att
överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut och
finner att så sker.
______________
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1 Organisation
Organisation

2 Håbos styrmodell
2.1 Styrmodell

I Håbo kommun tillämpas en horisontell och tillitsbaserad styrning. Styrmodellen består
av tre delar, ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning och innebär att varje
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organisatorisk enhet fristående ska analysera sitt nuläge, förutsättningar och utmaningar
utifrån sitt eget grunduppdrag. Analysen ligger sedan till grund för planering och
prioritering av enhetens kvalitetsarbete och utvecklingsmål utifrån enhetens givna
budgetram. Uppföljning sker löpande under året och återkopplas främst i dialog med de
styrande politikerna samt överordnad chef. Skriftlig återkoppling av mål- och
kvalitetsarbetet sker två gånger per år i samband med delårs- och årsbokslut.

3 Vision och mål för kommunen
Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling med fokus på
samhällsutveckling och demokratifrågor medan nämndernas mål- och kvalitetsstyrning
fokuserar på kommunens grunduppdrag, service och lagstyrd verksamhet.
Kommunfullmäktiges fokusområden och mål är framtagna i blocköverskridande
samverkan mellan de politiska partierna och gäller hela mandatperioden. Målen
omhändertas av kommunstyrelsen och kommundirektör som tillsammans med
kommunens ledningsgrupp styr och leder utvecklingsarbetet i dessa frågor.
Nämndernas, förvaltningarnas och avdelningarnas mål tas fram fristående från
kommunfullmäktiges fokusområden och mål och har ibland ett kortare tidsperspektiv
vilket innebär att de kan förändras under gällande mandatperiod. Dessa fastställs årligen
i samband med budgeten.
Förutom de övergripande fokusområdena och målen fastställs även årligen finansiella
mål för kommunen i samband med att budgeten antas.
3.1 Vision
24 mars 2014 antog kommunfullmäktige Håbos nya vision - Vårt Håbo 2030. Visionen
är vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas fram till år
2030.
I visionen Vårt Håbo 2030 kan man läsa:
”Året är 2030 och Håbo kommun i hjärtat av Mälardalen är en plats för hela livet. Det
bor 25 000 invånare i vår växande kommun och vi har hög kvalitet i alla våra
verksamheter. Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och
naturen nära inpå oss. Vi ligger i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner med
Stockholm runt knuten och vi bygger tillsammans vidare på det goda och hållbara
samhället. Håbo år 2030 är en kommun för framtiden.”
Visionen har fyra huvudområden och där framgår det att:





Vi ska vara Hållbara Håbo och sträva mot jämlikhet och delaktighet. Vi tar vårt
långsiktiga ansvar för natur och klimat och är energieffektiva och
fossilbränslefria.
Bålsta ska vara en levande småstad med en intressant mix av människor,
aktiviteter och service. Bålsta är en bra kombination av den täta stadens puls och
småstadens stillhet.
Håbo kommun ska vara den naturnära Mälarkommunen genom att
tillgängliggöra natur och vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har
vi ett stort ansvar att förvalta och bevara.
Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalen genom att utnyttja sitt
strategiska läge i regionen. Vi ska vara en attraktiv marknad för varor, tjänster,
arbetsplatser, kompetens och kultur.
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3.2 Kommunfullmäktiges fokusområden och övergripande mål
Med utgångspunkt i kommunens vision beslutade kommunfullmäktige den 10 december
2018 tre övergripande fokusområden för Håbo kommun från år 2019. Utifrån
fokusområdena fastställde kommunfullmäktige den 6 maj 2019 tre övergripande mål för
kommunen.
Målen omhändertas av kommunstyrelsen och kommundirektör som tillsammans med
kommunens ledningsgrupp styr och leder utvecklingsarbetet. Det sker bland annat
genom tillsättande av styrgrupper där en eller flera av ledningsgruppens medlemmar
ingår. Styrgruppernas funktion är att leda och styra konkreta projekt, planer och
aktiviteter i avsikt att nå fullmäktiges mål.
3.2.1 Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus

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

3.2.2 Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus

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

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

3.2.3 Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus

I Håbo kommun ska det finnas möjligheter för alla att hitta sitt sammanhang. Håbo
kommun ska erbjuda möjligheter till mötesplatser för människor i olika åldrar och olika
delar av livet och ta tillvara på det engagemang som finns i föreningar och hos
medborgare. Med ett väl utvecklat föreningsliv och bra förutsättningar för alla typer av
föreningar att kunna bedriva sin verksamhet skapas möjligheter för alla. Dialog och
inflytande ska genomsyra arbetet.
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Övergripande mål
Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet
Målet syftar till att öka kunskapen och utveckla upplevelsen av befintliga mötesplatser samt att skapa
nya som ytterligare möter efterfrågan från kommunens medborgare och besökare.
Mötesplatserna ska attrahera alla som vistas i Håbo kommun och stärka Håbos identitet. Forum för
dialog och samverkan med kommunens medborgare, näringsliv och föreningar ska utvecklas för att
möta upp behovet vid ett växande Håbo.

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

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

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens
skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen

Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen välfärd och inte förbruka vad tidigare
generationer tjänat ihop. Annars skjuts betalningar upp till framtida generationer. God
ekonomisk hushållning förutsätter därför att kommunen har överskott över tiden.
Investeringsnivån är oftast högre än de avskrivningar på investeringar som varje år
belastar resultatet. Kommunen behöver överskott för att finansiera investeringar, annars
måste kommunen låna mer pengar eller frigöra resurser exempelvis genom att sälja
anläggningstillgångar eller minska verksamhetens kostnader.
De pensionsrättigheter som anställda tjänat in före år 1998 är inte finansierade. Dessa
rättigheter måste därför finansieras nu eller i framtiden. Redovisningsmetoden (den så
kallade blandmodellen) innebär att dessa åtaganden inte bokförs som skulder i
balansräkningen och att värdesäkringen inte kostnadsförs. För närvarande innebär det
bland annat att kommunen redovisar lägre kostnader än man hade gjort om alla
pensionskostnader hade medräknats. Om ett antal år kommer det att vara tvärtom.
Överskott är nödvändig förutsättning för att kommunen ska ha en buffert för att kunna
möta oväntade händelser eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar
i verksamheten.

Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse budget 2021, plan 2022-2023

6(42)

4 Budgetprocess
Enligt kommunallagens kapitel 11 ska kommunfullmäktige varje år fastställa budget för
kommande år och en plan för de två följande åren. Budgeten ska innehålla skattesats
och anslagen för driftbudget och investeringsbudget för verksamheten. Det ska framgå
hur verksamheten ska finansieras och finansiella mål för en god ekonomisk hushållning
ska anges. Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten och planen ska
innehålla mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång och
fastställas i november. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i
november månad och budgeten får fastställas i december. Även om budgetförslaget inte
upprättas förrän i november måste dock skattesatsen för följande år föreslås redan i
oktober.
Förändring med anledning av Coronaviruset
Med anledning av Coronaviruset och den osäkerhet som förelåg vad gäller ekonomin
för åren 2020 och 2021 beslutade kommunstyrelsen den 1 juni att tidplan för
budgetarbetet revideras. Förändringen som beslutades mot den tidigare beslutat tidplan
KS 2020-02-10 § 15 var att beslutet om inriktningsramar för år 2021 som
kommunstyrelsen skulle ha beslutat i juni utgår. I övrigt gjordes inga förändringar.
Förändring i budgetarbete inför år 2021-2023
En förändring var att nämndernas budgetunderlag ska lämnas i ett tidigare skede, i
september, för att få en bredare förankring. Verksamhetsanalysen som förvaltningarna
tidigare år lämnat under våren, ersattes således av ett budgetunderlag från nämnderna
efter sommaren.
Kommunkoncernledningsgruppen arbetade fram arbetsramar för nämnderna utifrån
ekonomiska förutsättningar och planeringsförutsättningar.
Beslut om kommunfullmäktiges mål, skattesats, definitiva ramar för driftbudget och
investeringsbudget, finansiering/upplåning och ekonomistyrprinciper sker i november.
Nämnderna beslutar om sin budget och verksamhetsplan i december.
Tidplan och aktiviteter
Tidplanen ska visa hur processen ska löpa på för att säkerställa att beslut tas i tid och
med tillräckliga underlag.
De ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamhet, utifrån kommunens
finansiella mål, tas fram under våren. Dessa förutsättningar, tillsammans med
befolkningsprognosen som visar de demografiska förändringarna samt prisförändringar,
bildade arbetsramar som nämnderna hade att utgå ifrån.
I april-maj har kommunstyrelsen informerats om de ekonomiska förutsättningarna och
planeringsförutsättningar åren 2020-2021.
Förvaltningar och nämnder arbetar med budgetunderlag från våren fram till augusti så
att förslag från nämnd kan lämnas senast i början på september. Underlaget baseras på
de analyser som tagits fram under våren och sommaren, det vill säga analys av den egna
verksamheten utifrån förändringar i befolkning, lagar och förordningar, lokaler och
kapitalkostnader samt möjliga omprioriteringar och effektiviseringar. Investeringar på
kort och lång sikt ska ingå.
I september kommer kommunstyrelsen att informeras om nämndernas budgetunderlag.
I början på oktober presenterar Håboalliansen förslag till kommunens budget med
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kommunfullmäktiges mål, skattesats, ramar för driftbudget och investeringsbudget,
finansiering/upplåning och ekonomistyrprinciper, vilket kommunstyrelsen behandlar i
slutet på oktober. Oppositionen lämnar sitt förslag i mitten på oktober.
I december fastställer nämnderna och kommunstyrelsen sin budget och verksamhetsplan
utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Tidplanen nedan visar de viktigaste händelserna i årets process.
Datum

Aktivitet

Berörd

VÅREN
10 feb

Beslut om tidplan för budgetprocessen

13 feb

Skatteprognos från SKR

27 mar

Befolkningsprognos klar

03 apr

Ekonomiska förutsättningar klara. Anvisningar för
budgetförslag till nämnder

16 apr

Regeringens vårproposition

27 apr

Information om ekonomiska förutsättningar och
planeringsförutsättningar

29 apr

Skatteprognos från SKR

1 juni utgår

KS

PoE-avd
Ekonomiavdelning/
ledningsgrupp

KS

Beslut om inriktningsramar för nämndernas drift och
investering

KS

HÖSTEN
24 aug

Skatteprognos från SKR

10 sep

Nämndernas budgetförslag beslutade

14 sep

Information om nämndernas budgetförslag

22 sep

Regeringens budgetproposition

24 sep

Budgetkonferens – Nämndernas budgetförslag
presenteras och diskuteras.

1 okt

Skatteprognos från SKR

5 okt

Håboalliansens förslag till Budget och mål 2021, plan
2022-2023

okt

Nämnder
KS

KS, nämndordförande och
vice, KLG

KS Au

Samverkan med fackliga representanter

11 okt

Oppositionens förslag till budget, inlämnat för utskick till
KS

19 okt

Beslut om budget och mål 2021, plan 2022-2023.

KS

2 nov

Beslut om budget och mål 2021, plan 2022-2023.
Driftbudgetramar, investeringsramar, upplåning,
skattesats, ekonomistyrprinciper (övergripande mål)

KF

dec

Nämnder beslutar om budget och verksamhetsplan

Nämnder

Protokoll från nämndbeslut ska vara expedierat till KS i
Ciceron

Nämnder

31 dec
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5 Omvärldsanalys
5.1 Omvärlden och utmaningar för Region Uppsala
Omvärldsanalysen är hämtad från den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Region
Uppsala.
En föränderlig omvärld
Utvecklingen i världen kan beskrivas som genuint osäker och ger upphov till ett antal
globala samhällsutmaningar. De är utgångspunkt för FN:s hållbarhetsmål, EU:s
strategier och den nationella politiken, där demografisk utveckling, globalisering,
klimat, miljö och energi samt social sammanhållning särskilt lyfts fram. Alla
människor, företag, stater och regioner påverkas av dessa samhällsutmaningar och har
ett ansvar att hantera dem. Det globala hänger ihop med det lokala. I detta avsnitt
beskrivs de globala utmaningarna kortfattat, tillsammans med några centrala frågor som
den regionala utvecklingsstrategin behöver hantera. Därefter sammanfattas regionens
nuläge, dess styrkor och svagheter, vilket landar i tre övergripande utmaningar för vårt
län.
Världen knyts samman och allt hänger ihop
Den starkaste utvecklingskraften sedan andra världskriget kommer ur den snabba
globalisering som inneburit ett paradigmskifte i hur människor rör sig, företag agerar
och samhällen fungerar. Globaliseringen drivs av en snabb teknikutveckling, i synnerhet
av framväxten av internet, och sammanlänkade ekonomier. Världens befolkning växer
från 7,4 miljarder till omkring 10 miljarder år 2050. På många sätt har världen aldrig
haft det bättre. En miljard människor har lyfts ur fattigdom under de två senaste
decennierna och den ekonomiska utvecklingen har stärkts.
Städerna växer
En trend som stärks av globaliseringen är urbaniseringen – att människor bor och
arbetar i allt större städer. I början av 2010-talet bor hälften av alla människor i städer.
År 2030 beräknas andelen öka till 70 procent. I städerna genereras mer än 80 procent av
global BNP. Där finns ett brett utbud av arbetstillfällen och arbetskraft. Stadstillväxten
erbjuder möjligheter att skapa smarta, hållbara samhällen och städer, med hållbara
transportlösningar och energieffektiva byggnader, och införa ny teknik. Många städer
lider dock av stora sociala problem, trängsel och miljöförstöring, som måste hanteras
för att värna människor och natur.
Tekniken och digitaliseringen utvecklas snabbt
Digitaliseringen av samhället och teknikutveckling har förändrat tillvaron för människor
och företag i hela världen på oerhört kort tid. Tekniken kommer att ta stora steg framåt
och nya innovationer lär förändra vårt beteende och få dramatiska konsekvenser för
staters, näringslivets och individers sammankoppling, produktivitet, effektivitet,
ekonomisk tillväxt och sysselsättning.
Digitalisering, smarta telefoner, nya betalningslösningar och innovation stödjer
framväxten av nya, revolutionerande affärsmodeller. Ett synligt resultat är en ökad
konkurrens, liksom en lokal och global delningsekonomi som gör underutnyttjade
resurser tillgängliga för fler.
Klimatet förändras och miljön hotas
Den snabba globaliseringen, växande ekonomier och ökat välstånd sedan 1950-talet har
fått och kommer att få stora konsekvenser på jordens klimat och ekosystem. Bara några
graders högre medeltemperatur medför allvarliga konsekvenser för kommande
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generationers livsförutsättningar. Oförutsedda effekter uppstår, som riskerar att tippa
över utvecklingen i en oönskad riktning, bortom människans kontroll. Det krävs en
smart och innovationsdriven utveckling som genererar ekonomiskt värde, mänskligt
välbefinnande och anpassning till de ramar planeten och miljön sätter. Den svenska
ambitionen är att vara internationellt ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling
och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, som visar vägen till hur minskade
utsläpp kan kombineras med ekonomisk tillväxt, jobb och välstånd.
Konflikterna och de sociala spänningarna ökar
Historiskt sett pågår få väpnade konflikter i världen, även om antalet har ökat något
under senare år. Flera av konflikterna får konsekvenser långt utanför de direkt berörda
länderna. En ökad efterfrågan och konkurrens om sinande naturresurser, vatten och
livsmedel väntas ge upphov till fler konflikter. De flyktingströmmar som uppstått under
senare tid är sannolikt bara början på en större folkvandring som kan komma att pågå i
många år framåt. Nationellt riskerar missnöje, orättvisor och utanförskap skapa sociala
spänningar som kan följas av främlingsrädsla och minskad tillit i samhället.
Befolkningen växer och andelen äldre ökar
Förändringar i befolkningens sammansättning har stor betydelse för de offentliga
välfärdssystemen. Enligt den senaste långtidsutredningen beräknas Sveriges befolkning
öka med 3 miljoner invånare fram till år 2060.
Utifrån senare års invandring och befolkningsökning bedöms Uppsala län passera
500 000 invånare omkring år 2050. Under kommande decennier har Sverige stora
demografiska utmaningar, med minskande arbetskraft och vikande skatteunderlag. Den
högre livslängden innebär att andelen äldre ökar snabbt, vilket på sikt ökar kostnaderna
för vård och omsorg, även om äldre människor kommer att vara friska längre än
gårdagens.
Den globala konkurrensen ökar och den ekonomiska geografin förändras
Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hårdnar, samtidigt som behovet av
samarbete ökar. De mest framgångsrika platserna i denna nya ekonomiska geografi
lyckas locka till sig investerare, besökare och invånare med de bästa förutsättningarna
för hållbar ekonomisk utveckling och jobbskapande. All utveckling är global och lokal,
allt hänger ihop lokalt. Administrativa gränser luckras upp och människor och företag
verkar i allt större arbetsmarknadsregioner, vilket i sin tur genererar högre ekonomisk
tillväxt och sysselsättning än i mindre regioner.
En framgångsrik region med potential
De senaste åren kan Uppsala län uppvisa en, i jämförelse med andra svenska regioner,
stark utveckling.
Flera indikatorer pekar på att länet är attraktivt för både företag och individer att bo och
verka i. Länet har en stark sysselsättnings- och befolkningsutveckling, vilket
tillsammans med ett positivt födelsetal gör området till det snabbast växande i landet vid
sidan av Stockholm. Länet har bland landets lägsta arbetslöshet, även om den skiftar
mycket mellan kommuner och mellan olika grupper, där utlandsfödda,
funktionsnedsatta och ungdomar som hoppar av gymnasieskolan har mycket svårt att
komma in på arbetsmarknaden. Länets samlade förmåga till förnyelse och innovation
ligger enligt flera mätningar i toppskiktet för riket. Näringslivet har en god
internationell konkurrenskraft, med en väl utvecklad basindustri och framstående
framtidsbranscher som life science, tech, gröna näringar, energiteknik och avancerade
material – från pulverstål till nano-partiklar. Besöksnäringen ökar i omsättning, liksom
servicesektorn, och många nya bolag växer fram. Detta, tillsammans med ett starkt
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regionalt företags- och innovationsstöd, en diversifierad arbetsmarknad och närhet till
ett antal statliga myndigheter, har bidragit till att regionen klarar konjunktursvängningar
bättre än flera andra svenska regioner.
Länet ingår i Stockholm–Mälarregionen – en av Europas snabbast växande – och har en
stark tradition av kunskap, kultur och kompetens. Inte minst tack vare Uppsala
universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, där forskning, utbildning och samverkan
främjar kunskap, demokrati och samhällsutveckling. Det geografiska läget i Stockholm–
Mälarregionen, närheten till Arlanda och väl utbyggd kollektivtrafik ger god
tillgänglighet inom och mellan regionerna. Länet präglas av närhet och består av åtta
kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter och Uppsala stad som geografiskt
nav. Det finns en mångfald av natur- och kulturmiljöer, med kusten, Mälaren,
Dalälven och livsmiljöer som attraherar fler invånare. Trots att Uppsala län kan uppvisa
en stark historisk utveckling finns det områden som behöver utvecklas och stärkas. Det
handlar exempelvis om att möta efterfrågan på bostäder, livsmedel och upplevelser, öka
kapaciteten inom mjuk och hård infrastruktur samt koppla länet till den växande
huvudstadsregionen. På det sociala området gäller det att minska arbetslösheten,
förbättra folkhälsan och utjämna skillnaderna mellan olika grupper och mellan länets
kommuner.
Tre utmaningar för Uppsala län
Genomgången av länets styrkor och svagheter, kombinerat med hot och möjligheter
från omvärlden, kan summeras i tre övergripande utmaningar för Uppsala län.




Att fortsätta växa och vara en tillgänglig region i ett större sammanhang, som
erbjuder trygga och stimulerande livsmiljöer och bostäder efter behov, samt
minskar miljöbelastningen.
Att vara en hållbar och nyskapande region som ger förutsättningar för ett
växande arbetsliv och värdeskapande företag i en världsledande miljö för
innovation, kreativitet och kompetens.
Att vara en öppen och attraktiv region som genom god ekonomisk bärkraft
bidrar till att invånarna kan leva ett gott liv, med hög kompetens, god hälsa och
delaktighet i samhälle och arbetsliv.

Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Regionförbundets förbundsfullmäktige antog den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i
februari 2017.
Regionens vision är
”Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft”
Strategins olika mål och förslag till åtaganden samlas under tre strategiska
utvecklingsområden:
• En växande region
• En nyskapande region
• En region för alla
Varje område innehåller mätbara mål som visar vad som behöver uppnås på länsnivå. I
en bilaga beskrivs och konkretiseras varje mål. För att ge målen relevans kan flera mål
brytas ner på kommunal nivå, utifrån nuläge och ambition i respektive kommun. Det är
upp till varje kommun att välja egen målnivåer, som relaterar till nuläge och ambition.
https://www.regionuppsala.se/Global/LLK/Regional%20utveckling/RUS_Ma%cc%8alb
ilaga.pdf
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6 Befolkningsprognos
Plan- och exploateringsavdelningen har tagit fram en befolkningsprognos för perioden
2020-2030. Befolkningsprognosen utgör ett viktigt underlag för planeringen av den
kommunala verksamheten och för beräkning av skatteunderlaget.
För budget 2020 och plan 2021-2022 används medelscenariot.
Befolkningsprognos Håbo kommun 2020-2030
Den positiva befolkningstillväxten väntas fortsätta i Håbo kommun. Enligt kommunens
befolkningsprognos väntas befolkningen öka till 24 992 personer år 2030, vilket
motsvarar en ökning med 3 058 personer jämfört med 2019. Procentuellt motsvarar
detta en ökning med 13,9 procent. Utslaget per år under prognosperioden väntas
befolkningen öka med i snitt 278 personer per år. Befolkningstillväxten väntas dock
vara något högre under prognosens första år, med en ökning på 340 och 328 personer år
2020 och 2021, för att därefter successivt sjunka till en befolkningsökning med drygt
210 personer år 2030.

Tabell 1. Befolkningsutveckling 2010 - 2030. Diagrammet visar den faktiska
befolknings-utvecklingen mellan år 2010 och år 2019 enligt statistik från SCB, samt den
förväntade befolkningsutvecklingen mellan år 2020 och år 2030 enligt
befolkningsprognosen.
Under hela prognosperioden väntas knappt 75 procent av den positiva
befolkningstillväxten bero på ett positivt flyttnetto, medan 25 procent beror på ett
positivt födelsenetto. Såväl flyttnetto som födelsenetto väntas vara högst under
prognosperiodens första år, för att därefter sjunka under prognosperiodens senare del.
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Folkmängd

Folkökning

Ökning
i
procent

153

21 934

370

1,7 %

225

149

22 274

340

1,6 %

78

232

154

22 603

328

1,5 %

1 275

80

238

158

22 916

314

1,4 %

1 511

1 290

80

243

163

23 218

301

1,3 %

211

1 516

1 305

80

247

168

23 508

290

1,3 %

2025

202

1 521

1 319

77

249

172

23 787

279

1,2 %

2026

194

1 528

1 334

73

251

177

24 054

267

1,1 %

2027

187

1 534

1 347

69

252

183

24 310

256

1,1 %

2028

179

1 537

1 358

64

252

188

24 553

243

1,0 %

2029

169

1 540

1 371

58

250

193

24 780

227

0,9 %

2030

161

1 542

1 381

51

249

198

24 992

213

0,9 %

Flyttnetto

Inflyttade

Utflyttade

Födelsenetto

Födda

2019

302

1 490

1 188

65

218

2020

265

1 506

1 242

76

2021

250

1 508

1 258

2022

234

1 509

2023

221

2024

År

Döda

Tabell 2. Sammanställning av befolkningsutvecklingen och de faktorer som påverkar
denna. Uppgifterna för 2019 enligt statistik från SCB. Uppgifterna från 2020 och
framåt är prognosticerade värden enligt befolkningsprognosen.
Åldersgrupper
När befolkningsprognosen bryts ner i olika åldersgrupper visas förändringar i
kommunens åldersstruktur.
Ålder
0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

231

242

249

255

260

264

266

268

268

268

267

266

1-5

1 434

1 437

1 451

1 444

1 484

1 507

1 539

1 563

1 581

1 592

1 599

1 599

6-9

1 164

1 186

1 228

1 299

1 303

1 308

1 311

1 297

1 329

1 347

1 373

1 394

10-12

939

959

940

933

933

973

1 012

1 055

1 041

1 047

1 024

1 047

13-15

970

986

1 009

981

1 001

984

977

976

1 014

1 051

1 091

1 077

16-18

903

923

943

991

1 006

1 027

1 005

1 025

1 011

1 005

1 004

1 038

19-24

1 332

1 348

1 383

1 435

1 457

1 477

1 528

1 552

1 581

1 596

1 622

1 624

25-44

5 276

5 335

5 385

5 444

5 532

5 593

5 676

5 747

5 813

5 886

5 929

5 972

45-64

5 817

5 972

6 047

6 129

6 187

6 285

6 329

6 366

6 399

6 408

6 418

6 421

65-74

2 204

2 074

2 022

1 948

1 899

1 866

1 852

1 885

1 930

1 977

2 069

2 182

75-79

923

1 005

1 069

1 094

1 086

1 047

1 005

936

881

846

816

764

80+

741

808

877

965

1 071

1 175

1 287

1 384

1 464

1 530

1 569

1 609

Tabell 3. Befolkningsmängd per åldersgrupp. Uppgifterna för 2019 enligt statistik från
SCB. Uppgifterna från 2020 och framåt är prognosticerade värden enligt
befolkningsprognosen.
Den största förändringen sker bland personer över 80 år. 2019 uppgick antalet äldre
över 80 år till 741 personer. Enligt befolkningsprognosen förväntas antalet öka till 1 609
personer till 2030. Detta motsvarar en ökning med 868 personer, och en ökning med
117 procent. År 2019 uppgick andelen äldre personer över 80 personer 3,4 procent av
den totala befolkningen. År 2030 väntas andelen ha ökat till 6,4 procent av
befolkningen.
Även antalet barn och unga väntas öka under prognosperioden. Antalet barn i
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förskoleåldern (1 – 5 år) väntas öka med 165 barn fram till 2030, vilket motsvarar en
procentuell ökning med 11,5 procent. Antalet barn i grundskoleåldern (6 – 15 år) väntas
öka med knappt 450 barn under prognosperioden, vilket motsvarar en ökning med 14,4
procent. Den största ökningen väntas ske bland 6-9-åringarna, vilka väntas öka med 230
barn fram till 2030. Detta motsvarar en ökning med 19,7 procent.

Tabell 4. Åldersgrupper som andel av den totala befolkningen 2019 och 2030. Statistik
från SCB för år 2019. Uppgifterna från 2020 är prognosticerade värden enligt
befolkningsprognosen.
Om befolkningsprognosen
Håbo kommun beställer sedan 2017 befolkningsprognos från Statistiska Centralbyrån,
SCB. SCB har gjort antaganden om fruktsamhet, dödlighet, inflyttning, utflyttning och
immigration.
I den prognosmodell som används utgår framskrivningen från befolkningen efter ålder
och kön 2019-12-31. Dödligheten antas följa samma utveckling som riket under
prognosperioden, enligt SCB:s riksprognos. Dödligheten justeras dock regionalt i
åldersklasserna 20 – 64 år och 65-90 år för män och kvinnor efter jämförelse med rikets
dödlighet under perioden 2010-2019. Fruktsamheten antas följa utvecklingen för riket,
men nivån justeras regionalt.
Den tidigare observerade in- och utflyttningen till varje region utgör grunden för
antaganden om omflyttningen. Köns- och åldersfördelningen för inflyttning baseras på
tidigare flytt mönster. Inflyttningsmönstret kan sedan justeras för varje prognosår efter
åldersfördelningen i SCB:s riksprognos. Utflyttningsrisken baseras på tidigare års flytt
mönster. Immigrationen till kommunen baseras på den antagna immigrationen till riket
enligt riksprognosen.
Håbo kommun har även försett SCB med uppgifter om den förväntande
bostadsproduktionen under prognosåren, som ingår som underlag till den förväntade
inflyttningen.
Kommunen har beställt tre prognoser utifrån den förväntade bostadsproduktionen;
scenario låg, medel och hög. Scenario medel utgör kommunens huvudprognos, och är
det scenario som redovisas ovan. Scenario låg bygger på ett årligt tillskott om 150
bostäder, vilket är i nederkanten av kommunens bostadsförsörjningsprograms riktlinjer
om 150-200 bostäder årligen. Scenario medel, som utgör kommunens huvudscenario,
baseras på bostadsförsörjningsprogrammets övre målsättning om 200 bostäder årligen.
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Scenario hög motsvarar en ytterligare förhöjd byggtakt om 300 bostäder årligen.

2019

2020

LÅG

21 934

22 274

MEDEL

21 934

HÖG

21 934

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

22 603

22 870

23 127

23 375

23 612

23 837

24 051

24 253

24 440

24 614

22 274

22 603

22 916

23 218

23 508

23 787

24 054

24 310

24 553

24 780

24 992

22 274

22 603

22 963

23 308

23 642

23 963

24 272

24 569

24 853

25 119

25 371

Tabell 5. Befolkningsmängd år 2017-2028 enligt befolkningsprognosens tre scenarier.
Statistik från SCB för år 2027, befolkningsprognos för år 2018-2028.
Skillnad mellan befolkningsprognos 2019 och befolkningsprognos 2020
2020 års befolkningsprognos visar en något lägre utveckling är 2019 års
befolkningsprognos. Vid föregående års befolkningsprognos slutår 2030 väntades
befolkningen uppgå till 25 009 invånare, vilket kan jämföras med 24 992 invånare i
2020 års befolkningsprognos. Detta motsvarar en skillnad med 17 personer.

Tabell 6. Jämförelse mellan den förväntade befolkningsmängden enligt 2019 års
befolkningsprognos och årets befolkningsprognos.
2019 års befolkningsprognos visar en något snabbare befolkningstillväxt, främst under
prognosperiodens första år. Detta beror på att kommunens antaganden om
bostadsproduktionen, och därmed antalet inflyttade, var högre i föregående års prognos.
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2030

6.1 Bostadsproduktion
Under 2019 färdigställdes 186 nya bostäder, sett till antal utfärdade slutbesked. Flertalet
av dessa tillkom i centralorten Bålsta, och då främst i projektet Väppeby äng. Även
utanför centralorten tillkom flera nya bostäder. I Skokloster färdigställdes 26 nya
bostäder i projektet Gropen, där 13 parhus uppfördes, och på landsbygden uppfördes ett
flertal småhus.
Bostadsproduktionen under de närmaste åren kommer framför allt att vara koncentrerad
till Bålsta. Under 2019 lämnades bygglov för 49 småhus och 125 lägenheter i
flerbostadshus, vilket sammantaget ger 174 bostäder. Utöver detta lämnades även
bygglov för 60 bostäder i vårdboende. Färdigställandet av dessa bostäder kommer bli
under 2020-2021, med tyngdpunkt på 2021. Det innebär att 2020 kommer att uppvisa en
relativt låg produktionsvolym, sett till tidigare års produktionstakt.
Det finns en stor volym bostäder i flera av de detaljplaneprojekt som är under
framtagande. När de planerna genomförs finns goda förutsättningar för en uppåtgående
trend i bostadsbyggandet. Detta dock under förutsättning att byggherrarna ser att det
finns en efterfrågan på bostadsmarknaden.
Ett av de större kommande exploateringsprojekten för bostäder är det så kallade
Tvåhus-området. Första etappen utgörs av 97 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.
Hela Tvåhusområdet mellan järnvägen och Stockholmsvägen kan komma att innehålla
uppåt 500 bostäder i flerfamiljshus. Utbyggnaden kommer att pågå i flera år. Den första
etappen beräknas färdigställas under 2021-2022.
I Lindegårdsvägens södra del, invid Åbergs museum, uppförs cirka 30 hyreslägenheter
som beräknas färdigställas under 2020.
Planeringen för etapperna i det stora utvecklingsprojektet kring Bålsta centrum
fortsätter. Den första etappen kring Bålsta torg med resecentrum beräknas ge möjlighet
för uppförandet av cirka 500 bostäder. Utvecklingen kommer ske successivt.
Uppskattningsvis skulle cirka 100 bostäder kunna stå färdiga 2023. Även arbetet med
etapp 6, området runt själva centrumbyggnaden, fortgår. I planarbetet skapas utrymme
för ökade ytor för handel och kontor samt cirka 175 bostäder i flerfamiljshus. År 2023
uppskattas cirka 50 bostäder färdigställas.
I gamla Bålsta pågår de förberedande arbetena på Björkvallen. Projektet innehåller 110
bostäder, såväl lägenheter i flerfamiljshus och småhus. Hela projektet väntas
färdigställas under 2022.
Ett annat projekt i gamla Bålsta är utvecklingen runt ”Gästis” med cirka 60 lägenheter i
flerbostadshus. Detaljplanen för området antogs i december 2019, men överklagades.
Förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft under 2020 väntas bostäderna kunna
färdigställas under 2022-2023.
Vid Dalängen invid Gröna Dalen pågår även arbete med att ta fram en ny detaljplan
som möjliggör uppförandet av omkring 70 småhus och 50 seniorlägenheter i
flerbostadshus (Bovieran). Området beräknas kunna färdigställas under 2022-2023.
Även utanför Bålsta finns flera bostadsprojekt. Ett sådant projekt ligger i Skokloster,
söder om Slottsskolan, där Håbohus önskar uppföra 30 hyreslägenheter och skapa
lokaler för utökad service i ett centralt läge. Projektet väntas färdigställas under 2022.
Tabellen nedan visar en uppskattning kring bostadsproduktionen i kommunen under
kommande år. Det råder dock stor osäkerhet kring det framtida bostadsbyggandet, bland
annat till följd av osäkerheter på bostadsmarknaden i och med Corona krisen 2020.
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Förväntad bostadsproduktion
År

Flerbostadshus

Småhus

Totalt

2020

40

40

80

2021

100

40

140

2022

225

40

295

Totalt till och med 2022

365

120

485

Förväntat bostadsbyggande 2023-2026

500

150

650

Sammanställningen visar att många nya bostäder kan möjliggöras under kommande år.
Håbo kommun behöver utveckla planberedskap, men det är marknaden och efterfrågan
på bostäder som styr byggherrarnas tidsplan.

7 Kostnadsanalys
Förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola LSS, individ- och familjeomsorg och
äldreomsorg står för 81 procent av Håbo kommuns nettokostnader.
Av tabellen nedan framgår att Håbo kommuns nettokostnad för dessa verksamheter år
2019 är cirka 5 miljoner kronor högre än kommunens referenskostnad.
Referenskostnaden är den kostnad kommunen normalt skulle ha utifrån kommunens
egna strukturella förutsättningar och med en genomsnittlig kostnadsnivå.
Referenskostnaden används i utjämningssystemet för att ge kommunerna samma
ekonomiska förutsättningar att bedriva obligatorisk verksamhet.
Den nuvarande kostnadsutjämningen reviderades från år 2020 och kommunen fick
lättnader med ett införandebidrag i utjämningen, tillsammans med flera andra
kommuner, för att effekten av avgiften annars skulle bli för stor för att bära på endast ett
år. Införandebidraget kommer successivt att minskas, åren 2021-2023 för att sista året
får kommunen bära avgiften i kostnadsutjämningen fullt ut. Som jämförelse var
avgiften i kostnadsutjämning år 2019 7,7 miljoner kronor och efter det att systemet är
fullt genomförd år 2023 kommer avgiften att uppgå till, allt annat oförändrad, till 21,9
miljoner kronor. Tabellen nedan visar referenskostnaden enligt det gamla
utjämningssystemet. Referenskostnaden enligt det nya utjämningssystemet kommer att
innebära fortsatta anpassningar av kommunens verkliga kostnader till referenskostnader
och kan innebära neddragningar av verksamhetens kostnader.
Positiva värden, på raden Skillnad 2019 mkr i tabellen, indikerar att Håbo har högre
kostnader än förväntat och negativa värden indikerar att Håbo har lägre kostnader än
förväntat, med hänsyn taget till kommunens strukturella förutsättningar.
Förskola

Fritidshem

Grundskola
F-9

Gymnasieskola

Avvikelse i procent

-2,7 %

-5,1 %

4,3 %

Nettokostnad kr per
invånare

7 518

1 700

Referenskostnad kr
per invånare

7 727

2019

Äldreomsorg

LSS

IFO

-4,2 %

4,2 %

-7,2 %

3,1 %

14 637

4 933

4 031

2 852

7 572

1 792

14 028

5 149

3 869

3 072

7 345

-209

-92

609

-216

162

-220

227

Skillnad 2019, mkr

-5

-2

13

-5

4

-5

5

5

Skillnad 2018, mkr

-6

-6

17

0

3

-13

12

7

Skillnad kr per
invånare

Totalt

Källa: Kolada
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Den största avvikelsen återfinns inom verksamheten grundskola som ligger 13 miljoner
kronor högre än referenskostnaden. Även LSS och äldreomsorgens nettokostnad ligger
över referenskostnaden.
Det är viktigt att analysera orsaken till att kommunens kostnader avviker från
referenskostnaden och överväga vilka möjligheter som finns att anpassa verksamheten
mot referenskostnadsnivån.

8 Känslighetsanalys
Kommunens ekonomi är utsatt för påverkan från omvärlden. En känslighetsanalys som
visar förändringar i ett antal storheter ger följande riskexponering för år 2021:







Ökade löner med 1 procent - motsvarar 8,5 miljoner kronor i ökade kostnader
Minskning av kostnader med 1 procent - motsvarar 12 miljoner kronor i sänkta
kostnader
100 fler/färre invånare - motsvarar cirka 10 miljoner kronor i ändrade
skatteintäkter
Räntan ökar med 1 procent - motsvarar 3,1 miljoner kronor i ökade kostnader
Höjd skatt 50 öre - motsvarar 26 miljoner kronor i ökade intäkter
Skatteunderlaget ändras med 1 procentenhet - motsvarar 10 miljoner kronor i
ändrade intäkter

9 Regeringens budgetproposition
Den 21 september presenterade regeringen budgetproposition för 2021 (2020/21:1) och
Höständringsbudget för 2020 (2020/21:2). Budgetpropositionen syftar till att ange
politikens inriktning för perioden 2021–2023. Höständringsbudgeten anger förändringar
i årets budget.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) redogör för propositionerna i sitt cirkulär 20:37
om hur kommuner och regioner påverkas:
Nedan sammanfattas några av satsningarna:






Ytterligare 10 miljarder kronor satsas på generella medel till kommuner och
regioner för 2021 och med 5 miljarder kronor för 2022. Tillsammans med
tidigare ändringsbudgetar är det en ökning med 22,5 miljarder kronor för 2021
och med 17,5 miljarder kronor för 2022 jämfört med BP20. För 2023 aviseras
ingen ökning.
Riktat statsbidrag på 4 miljarder kronor för äldreomsorgen.
Ytterligare 5 miljarder kronor, totalt 10 miljarder, har avsatts för att ersätta
kommuner och regioner för merkostnader inom hälso- och sjukvården samt
omsorgen 2020.
Omsorgslyftet inom äldreomsorgen ökar med 1,7 miljarder kronor.

Ekonomi
Arbetsgivaravgifter sänks för unga 19–23 år, 19,73 procent istället för 31,42.
Kommundelegation inrättas 2021-2023 med syfte är att stödja enskilda kommuner och
regioner med stora utmaningar, 250 miljoner kronor.
Ytterligare 5 miljarder kronor, totalt 10 miljarder, har avsatts för att ersätta kommuner
och regioner för merkostnader inom hälso- och sjukvården samt omsorgen 2020. Inget
2021.
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Skola och utbildning
Regeringen aviserar 1 miljard kronor till skolan för att skapa förutsättningar för
kommuner att kunna erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre
förutsättningar för personalen. Satsningen gäller enbart 2021 och finansieras delvis
genom att man avslutar satsningen på lärarassistenter på 500 miljoner kronor. SKR vet i
nuläget inget om förutsättningarna eller villkoren för dessa statsbidrag.
Statsbidraget för yrkesvux, utbildningsplatser inom gymnasial yrkesutbildning för
vuxna, utökas med 1 013 miljoner kronor för 2021 och 1 313 miljoner för 2022.
Anslaget utökas till totalt 3 843 miljoner respektive 3 777 miljoner år 2021 respektive
2022, inklusive satsningarna på lärcentrum och språkträning i äldreomsorgen. För 2023
anges ingen extra utökning på yrkesvux.
Med satsningen på yrkesvux vill regeringen att kommunerna ska kunna erbjuda
sammanlagt 63 500 statligt finansierade helårsplatser under 2021 enligt det regelverk
som börjar gälla den 1 januari 2021 där staten finansierar sju platser av tio och
kommunerna tre. Kommunerna har tidigare medfinansierat statsbidraget med 50
procent. I vårpropositionen 2020 aviserade staten att de finansierar samtliga platser i
regionalt yrkesvux under 2020.
Även satsningar på språkutveckling förskola 100 miljoner, lovskola och läxhjälp 170
miljoner med flera mindre satsningar.
Kultur och fritid
Regeringen aviserar stimulansmedel för stödja omställning och återstart inom
kulturområdet om en miljard kronor för 2021.
Funktionshinderomsorg
Höjning av schablonersättning personlig assistans med 3,5 procent till 315 kronor per
timme.
Ekonomiskt bistånd
Regeringen föreslår en förändring av jobbstimulansens särskilda beräkningsregel vid
försörjningsstöd, så att 50 procent av arbetsinkomsten beaktas vid bedömningen av
rätten till ekonomiskt bistånd. Den tidigare beräkningsregeln avsåg 25 procent av
arbetsinkomsten. Den särskilda beräkningsregeln gäller i 24 månader. Syftet med
förändringen är att minska marginaleffekterna vid arbete. Förändringen i beräkningen
av jobbstimulansen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Reformeringen av
ekonomiskt bistånd beräknas till 100 miljoner kronor årligen från och med 2022.
Äldreomsorg
Propositionen innehåller 4 000 miljoner kronor i riktat, permanent statsbidrag, utan krav
på bemanning eller liknande.
Omsorgslyftet utvidgas med 1 700 miljoner kronor 2021. Det kan nu användas även till
redan anställd personal och första linjens chefer och omfattar totalt 3 394 miljoner 2021.
Det minskas sedan till 510 miljoner 2022 och 210 miljoner 2023.
Investeringsstöd för äldrebostäder på 500 miljoner kronor fortsätter till och med 2023.
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10 Kommunens ekonomiska förutsättningar
10.1 SKRs skatte- och statsbidragsprognos
I sitt senaste cirkulär 20:37 (2020-10-01) gör Sveriges Kommuner och Regioner SKR
följande bedömning:
Jämfört med den prognos SKR publicerade i augusti (cirkulär 20:32) räknar SKR nu
med lägre skatteunderlagstillväxt 2020, högre 2021 och åter lägre 2022–2023. Den
ändrade bedömningen beror både på att SKR justerat sin bild av den
samhällsekonomiska utvecklingen och förslag i budgetpropositionen för år 2021.
Samhällsekonomisk utveckling
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario för samhällsekonomin där en stadig men
utdragen återhämtning driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024.
Därmed stärks resursutnyttjandet gradvis, efter det stora fallet i produktion och
sysselsättning under första halvåret i år. Antagandet om återhämtning, samt nulägets
stora slack i ekonomin, innebär ett antal år med hög tillväxt för BNP och sysselsättning.
Den återhämtningsbana som SKR antar visar samtidigt att det tar lång tid att ta igen den
stora smäll för samhällsekonomin som pandemin har föranlett; exempelvis räknar SKR
med att andelen arbetslösa i flera år kommer att överstiga de senaste årens nivåer. Den
samhällsekonomiska utvecklingen kommer mer utförligt att beskrivas i
Ekonomirapporten, oktober 2020.
SKRs prognos för 2020 visar att skatteunderlaget bromsar in ytterligare, till följd av
kraftig ytterligare minskning av arbetade timmar (diagram 1). Detta motverkas
visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön (vilket i statistiken syns
som löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats, det vill säga höjd lön per arbetad
timme) men lönesumman ökar ändå nästan inte alls och skatteunderlagstillväxten
stannar strax under två procent. Dessutom dämpas skatteunderlagsutvecklingen av
höjda grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Detta kompenseras dock genom en
höjning av det generella statsbidraget. Att skatteunderlagstillväxten inte blir ännu lägre
förklaras av en mycket kraftig ökning av inkomster från arbetslöshetsersättning och
sjukpenning, delvis till följd av tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna
av covid 19-pandemin.
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SKR räknar med en ihållande konjunkturåterhämtning under andra halvåret i år och
2021. Ett växande antal arbetade timmar leder därmed till en större ökning av
lönesumman 2021 än 2020. Ökningen av skatteunderlaget hålls visserligen tillbaka när
inkomster från sjukpenning återgår till mer normala nivåer och
arbetslöshetsersättningarna inte ökar lika kraftigt som i år, när ”coronaåtgärder” fasas
ut. Indexeringen av pensionsinkomster blir också mindre än 2020. Men dessa effekter
övertrumfas av stigande arbetsinkomster. Den totala effekten är att både den faktiska
och underliggande skatteunderlagstillväxten 2021 blir nästan lika låg som finanskrisens
värsta år, 2009.
I SKRs scenario för 2022–2024 innebär vägen till konjunkturell balans en ihållande
stark sysselsättningstillväxt. Löneökningarna tilltar visserligen från den nuvarande låga
takten men är måttliga i ett längre perspektiv. Detta bidrar till att skatteunderlaget växer
långsammare än genomsnittet för de senaste konjunkturcyklerna.
Skatteunderlagets utveckling de närmaste åren påverkas av flera regelförändringar vars
effekter på regioners och kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och
sänkningar av det generella statsbidraget. Det betyder att skatteunderlagets
underliggande ökningstakt avviker från den faktiska både 2021, 2022 och 2023.
Förändring jämfört med SKR:s augustiprognos
Jämfört med den prognos SKR publicerade i augusti (cirkulär 20:32) har SKR justerat
ner skatteunderlagets ökningstakt i år, justerat upp utvecklingen nästa år och reviderat
ner utvecklingen åren därefter.
Ändringarna beror delvis på att SKR nu utgår från en lite annorlunda bild av den
samhällsekonomiska utvecklingen än den SKR grundade förra prognosen på. I den
aktuella kalkylen blir nedgången i arbetade timmar i år mindre än vad SKR beräknade i
augusti. Samtidigt är den beräknade uppgången 2021–2023 inte fullt lika stor som i
augustiberäkningen.
Utöver revideringar i den samhällsekonomiska bilden har SKR också gjort ändringar till
följd av förslag i budgetpropositionen för 2021. Dessa påverkar skatteunderlagets
faktiska utveckling men inte den underliggande, eftersom konsekvenserna för
regionernas och kommunernas skatteintäkter neutraliseras på det generella statsbidraget.
År 2021 dämpas skatteunderlaget av förslaget om höjt grundavdrag för personer som
fyllt 65 år och förstärks av förslaget om ändrade förmånsvärden för personbilar.
Nettoeffekten är negativ. År 2022 beräknas effekten av ändrade förmånsvärden för
personbilar bli lite större än 2021, vilket förstärker skatteunderlagstillväxten marginellt.
År 2023 beräknas effekten av ändrade förmånsvärden för personbilar öka ytterligare.
Detta år förstärks skatteunderlaget dessutom av det förslag regeringen avser att lämna
om att den så kallade riktåldern i pensionssystemet då ska höjas från 65 till 66 år.
Ytterligare en faktor som påverkar den aktuella prognosen är att effekterna av
möjligheten för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag att avsätta 100
procent av 2019 års vinst upp till en miljon kronor nu beräknas bli avsevärt mycket
mindre än enligt tidigare beräkningar.
Procentuell förändring

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019–2023

SKR okt

2,8

1,9

1,5

3,5

3,9

3,5

14,5

SKR okt, underliggande

3,0

2,5

1,8

3,5

3,6

3,5

15,1

Reg sep

2,9

2,0

2,2

3,6

3,9

15,5

ESV sep

2,7

1,0

1,5

3,8

3,6

13,1

SKR aug

2,8

2,4

1,3

3,9

4,0

15,2
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10.2 Skatte- och statsbidragsintäkter för Håbo kommun
Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag för Håbo kommun beräknas med
hjälp av SKRs modell för skatter och bidrag enligt SKRs skatteprognos 1 okt (cirkulär
20:39). Kommunens senaste befolkningsprognos används som grund, från våren 2020.
Utfallet i augusti 2020 beräknas bli betydligt mindre än den tillväxten av befolkning
som låg till grund för skatteprognosen och kommer att påverka befolkningstillväxten för
år 2021, se nedan.
Skatteintäkter
Skatteintäkterna beräkna öka med endast 22,8 miljoner kronor till år 2021 jämfört med
år 2020, som följd av konjunkturen.
Regleringsavgift
Regleringsavgiften ökar med 43,7 miljoner kronor till år 2021. Det beror på att det
särskilda statsbidraget för flyktingmottagande, välfärdsmiljarderna, samt de extra
statsbidragen med anledning av covid-19 bland annat, samt de nya ökningarna av de
generella statsbidragen, 10 miljarder, helt ingår i regleringsavgiftsposten från år 2021.
Regleringsavgiften/bidraget minskar betydligt år 2022 och 2023 som följd av att statens
tillskott av statsbidrag inte är permanenta.
De riktade satsningarna i budgetpropositionen på äldreomsorg 4 miljarder kronor och
skola 1 miljard skola ingår inte i de generella statsbidragen nedan. Det är enligt SKR
oklart om förutsättningarna eller villkoren för dessa statsbidrag. Det innebär att det är
oklart om de ska räknas som generella statsbidrag eller som riktade statsbidrag direkt till
verksamheterna. Detta får hanteras när mer information finns.
Införande bidrag
Införandebidraget, som tillfördes kommunen som kompensation för förändring i
kostnadsutjämningen 2020, minskar med 9,3 miljoner kronor till år 2021 och upphör
helt år 2023.
LSS-avgift
LSS-avgiften minskar med 8,9 miljoner kronor till år 2021. Det är en följd av att
kommunens kostnad för LSS år 2019 ökade mer än i en genomsnittlig kommun.
Totala intäkter
Totalt sett beräknas skatte- och statsbidragsintäkterna uppgå till 1 304,0 miljoner kronor
för 2021. Det är 57,2 miljoner kronor mer än budget år 2020, men 33,1 miljoner kronor
mer än prognosen för 2020. Det tyder på att kommunerna är väl kompenserade år 2020
för lågkonjunkturen som covid-19 orsakat, men också att ökningen till 2021 är mycket
begränsad.
Prognosen för 2021 är 15,1 miljoner kronor högre än prognosen i augusti, mycket till
följd av de extra statsbidragen. För år 2022-2023 är ökningen 35-40 miljoner kronor per
år.
Osäkerhet befolkningsutvecklingen, ännu lägre skatteintäkter
En stor osäkerhet har uppstått under sommaren kring befolkningen som inte ökar i den
takt som befolkningsprognosen räknat med. 31 december 2019 var befolkningen 21 934
invånare och enligt befolkningsprognosen ska antalet öka med 340 invånare till 22 274
till 2020 års slut. Enligt SCBs månadsstatistik är det 22 009 invånare per 31 augusti, det
vill säga en ökning med endast 75 invånare hittills.
Om antalet invånare är 200 färre än beräknat per 1 november 2020, medför det 14,3
miljoner kronor mindre i skatteintäkter år 2021 än vad tabellen nedan visar. Hänsyn har
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inte tagits till detta i budgeten.
mkr
Skatteintäkter

Budget
2020

Prognos
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

1 108,3

1 098,8

1 121,6

1 172,5

1 226,8

Inkomstutjämning

112,9

111,2

114,3

114,9

120,1

Kostnadsutjämning

-23,8

-25,9

-22,9

-23,3

-22,0

Regleringsavgift/bidrag

22,3

22,4

66,1

56,6

39,8

Införande bidrag

21,1

21,1

11,8

4,8

LSS-utjämning

-40,8

-40,9

-32,0

-32,5

-32,9

Fastighetsavgift

43,6

43,6

45,1

45,1

45,1

3,2

3,2

1 304,0

1 338,1

1 376,9

Generellt statsbidrag
flykting/välfärdmiljarder
Extra statsbidrag
Summa

37,4
1 246,8

1 270,9

10.3 Förutsättningar för Håbo kommun
Förutsättningar för Håbo kommun
Utifrån SKRs prognos och med kommunens befolkningsprognos utifrån
befolkningsökning år 2021 enligt tidigare prognos om 328 invånare, visar
beräkningarna att kommunen har ett sämre ekonomiskt läge för 2021-2023, än tidigare
beräknat.
Jämfört med den prognos SKR publicerade i augusti räknar SKR nu i oktober med att
den beräknade uppgången 2021-2023 inte fullt ut är lika stor som i augustiberäkningen.
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar mellan prognos 2020 och 2021 med 33,0
miljoner kronor. I jämförelsen mellan beslutad budget 2020 avseende skatteintäkter och
statsbidrag och beräknade intäkter för år 2021 är ökningen 57,2 mkr, då är inte de
statliga tillskotten beslutade för år 2020 inräknade i budget 2020.
För år 2022-2023 ökar intäkterna med 34-39 miljoner kronor för respektive år.
Beräkningen är mycket preliminär och kan förändras utifrån nya prognoser för
skatteintäkter, befolkning och löneökningsnivå.
Eftersom kommunens befolkning växer, främst i yngre och äldre åldrar, innebär det att
de ökade resurserna främst måste gå till fler platser inom förskola, skola och
äldreomsorg. Beräkningar visar att dessa befolkningsförändringar kostar cirka 23
miljoner inför år 2021. Pris- och löneökningar uppgår till cirka 23 miljoner. Det innebär
att hela ökningen av skatteintäkter och statsbidrag går till befolkningsökning och löneoch prisökning.
En annan riskfaktor som inte har beaktas i budget för år 2021-2023 är att befolkningen
för år 2020 inte ökar enligt prognostiserade och som påverkar prognoser för åren 20212023. Om kommunen tappar befolkningen i förhållandet till den prognostiserade för
åren 2020-2021 om ca 200 personer innebär det att mindre skatteintäkter och statsbidrag
om ca 14,3 mkr för år 2021.
Varför 2 procent i årligt överskott som finansiellt mål?
Kommunen har som finansiellt mål att ha ett resultat på 2 procent i genomsnitt av
skatte- och statsbidragsintäkterna under perioden. Det motsvarar cirka 25 miljoner
kronor årligen. Detta överskott ska bland annat gå till att delfinansiera investeringar, för
att allt inte ska behöva lånefinansieras. Det är därför viktigt att budgetera med minst 2
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procent i resultat för att ha en buffert om intäkterna blir lägre än beräknat och för att
undvika akuta besparingsåtgärder under pågående år.
Fler osäkerheter i skatte- och statsbidragsprognosen
Skatte- och statsbidragsprognosen bygger på att kommunens befolkning fortsätter att
öka. Om befolkningsökningen är 100 färre än beräknat, innebär det lägre skatteintäkter
med cirka 10 miljoner kronor. Osäkerheten som befolkningsutvecklingen orsakar,
tillsammans det kända lägre ekonomiska utrymmet för kommande år, gör att fortsatta
ständiga effektiviseringar krävs i verksamheten.
Kostnadsnivån i kommunen inom främst äldreomsorgen och grundskolan är fortsatt hög
samtidigt som dessa målgrupper kommer att växa i framtiden.

11 Översikt över verksamhetens utveckling
Bokslut
2019
Antal invånare 31 dec

Budget
2020

Prognos
2020*

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

21 934

22 319

22 274

22 603

22 916

23 218

21,34

21,09

21,09

21,09

21,09

21,09

27 mkr

23 mkr

178 mkr

28 mkr

19 mkr

11 mkr

Årets resultat som andel av
skattenettot

2,2 %

1,9 %

13,9 %

2,1 %

1,5 %

0,8 %

Årets resultat exklusive
realisationsvinster och
investeringsbidrag, mkr

-2 mkr

23 mkr

27 mkr

28 mkr

19 mkr

11 mkr

Årets resultat exklusive
realisationsvinster och
investeringsbidrag, som andel
av skattenetto

-0,1 %

1,9 %

2,1 %

2,1 %

1,5 %

0,8 %

33 %

-

Kommunal skattesats per 100
kronor
Årets resultat, mkr

Soliditet
* Delårsrapport augusti

12 Budget 2021 och plan 2022-2023
12.1 Beräkning av driftbudgetramar
Kommunens skatte- och statsbidragsintäkter fördelas årligen till nämnderna i form av
driftbudgetramar. Basen för ramen är föregående års budget. Tillägg och avdrag görs
genom en resursfördelningsmodell som består av olika delar och som beskrivs nedan.
Planeringsårens ramar är preliminära och behandlas vid kommande års budgetprocess.
Totalt ökar nämndernas ramar med 47,6 miljoner kronor från år 2020 till 2021. Det är
en ökning med 4 procent. Beräkningarna av de ekonomiska ramarna för år 2021
beskrivs nedan och redovisas i tabellerna nedan på övergripande nivå och lite längre ner
på detaljerad nivå per nämnd och verksamhet.
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Ramförändringar
tkr

2021

2022

2023

Befolkningsförändringar

-23 005

-35 327

-37 340

Löneökning

-17 170

-20 629

-21 674

Prisökning

-5 503

-5 613

-5 725

Kapitalkostnader

-6 903

-8 000

-8 000

Minskning av ramar

32 980

33 672

31 204

-25 580

-500

500

-36 397

-41 035

Övriga tillskott
Justering engångsåtgärder
Alliansen
Summa förändring

1 700
-4 119
-47 600

Befolkningsförändring
Tillskott på grund av befolkningsförändring beräknas utifrån 2020 års budget och
aktuell befolkningsprognos för respektive år. För perioden fördelas tillskottet till
samtliga nämnder. Tillskottet för 2020 är 23,0 miljoner kronor.
Löneökning
Inför 2021 fördelas 17,2 miljoner kronor för löneökningar motsvarande ett genomsnitt
på 2,0 procent. Ingen central pott för lönesatsning med 0,3 procent är avsatt för år 2021.
För år 2022 och 2023 är löneökningsbudgeten beräknad till 2,3 procent.
Vid nämndernas budgetberäkning 2021 ska löneökning beräknas med 2,0 procent.
Observera att 2020 års lönesatsning har fördelas ut till nämnderna under hösten 2020,
vilket har påverkat totalramen även år 2021 och framåt.
Prisökning
Ramarna ökas för samtliga nämnder för prisökning motsvarande 2 procents ökning för
köp av verksamheter externt totalt 5,5 miljoner kronor.
När budget beräknas ska hänsyn tas till faktiska prisökningar.
Kapitalkostnader
Nämnderna tillförs budget för ökade kostnaderna för avskrivning och ränta på
investeringar i anläggningar och fastigheter. Inför år 2021 har nämnderna nu tillförts 7,2
miljoner kronor.
Den ökade kostnaden ska inräknas i budgetförslaget.
Övriga ökningar
Kostnadsökningar på fullmäktige, valnämnd och revisionens äskande, tillskott 232 000
kronor.
I samband med att budget 2020 beslutades fick kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag
att effektivisera verksamheten med 18,3 miljoner kronor. Till kommunstyrelsen
redovisades kostnadsminskningar på 10,3 miljoner kronor. Ambitionen i budget 2020
var att resterande 8,0 miljoner kronor skulle minskas genom förändrat arbetssätt inom
den nya samhällsbyggnads förvaltning. Bedömningen från förvaltningen är att på lite
längre sikt kan effektiviseringar genomföras men blir svårt år 2021 då den nya
organisationen är planerad att sjösättas andra halvåret 2021. Med anledning av detta
ökas den ekonomiska ramen med 8,0 miljoner kronor för kommunstyrelsens
förvaltning. I budgeten för år 2020 beslutades att HR-avdelningen skulle reducera
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kostnaderna motsvarande 2,5 årsarbetare från 4,5 till 2,0 årsarbetare.
Kostnadsreduceringar på HR-avdelningen bedöms få stor påverkan i det stödjande
uppdraget till kommunens chefer inom HR-avdelningens specialistområden. Samtidigt
har en omorganisation gjorts år 2020 där avdelningen är uppdelat på två självständiga
avdelningar med två olika chefer. Förslaget är att HR-avdelningen återgår till en
bemanning på 4,0 årsarbetare och att löneavdelningen utökas med en personalchef i
samband med att kommunens lönenämnd år 2020 utökar lönesamverkan med ytterligare
en kommun. Ytterligare ett förslag som lyfts för år 2021 är att det behövs en utredningsoch samordnande funktion på kommunstyrelsens förvaltning för att arbeta vidare med
styrmodellen, systemutveckling, internkontroll och ekonomiska utredningar. Totalt
uppgår tillskott till kommunstyrelsen till 12,0 miljoner kronor jämfört med budget 2020.
Socialnämnden fick tillskott med 10,5 miljoner kronor. I förhållandet till budgetram
2020 fick socialnämnden ett generellt besparingskrav på ca 1,5 miljoner kronor och
övriga uppräkningar för demografi, lönekostnadsökning och prisuppräkning för köpta
tjänster om ca 1,7 miljoner kronor, således en nettoökning med ca 200 tkr i förhållandet
till budget 2020. I samband med den stigande arbetslöshet och oro relaterad till
pandemin bestämdes det av kommunledningsgruppen att tillföra nämnden ca 10,5
miljoner kronor i utökad arbetsram till totalt 10,7 miljoner kronor jämfört med budget
2020.
Vård- och omsorgsnämnden får tillskott med 15,3 miljoner kronor. I förhållandet till
budgetram 2020 fick vård- och omsorgsnämnden ett generellt besparingskrav på cirka
7,7 miljoner kronor och ytterligare sparkrav för att minska kostnaderna i förhållandet till
referenskostnaderna för kommunen om 6,7 miljoner, totalt 14,4 miljoner kronor.
Nämnden fick kompensation för demografi, lönekostnadsökning och prisuppräkning för
köpta tjänster om cirka 19,7 miljoner kronor, nettoökning med cirka 5,3 miljoner kronor
i förhållandet till budget 2020. I samband med den oro relaterad till pandemin
bestämdes det av kommunledningsgruppen att tillföra nämnden 10,0 miljoner kronor i
utökad arbetsram till totalt 15,3 miljoner kronor jämfört med budget 2020.
Utifrån kommunens resursfördelningsmodell, där nämnderna kompenseras för
demografi, lönekostnadsuppräkning och för prisuppräkningar, gjordes även en
reducering av budgeterat resultat motsvarande 2,0 procent av skattenetto eller 25,7
miljoner kronor till cirka 1,1 procent eller 14,3 miljoner kronor. I och med att
skatteprognosen per 2020-08-24 blev 2,7 miljoner bättre ökar kommunens resultat till
1,3 procent eller till 17,0 miljoner kronor. För att budgeten ska redovisa ett positivt
resultat för år 2021 bedömde kommunledningsgruppen att en generell minskning av
ramarna om 2,5 procent var nödvändigt om 29,3 miljoner kronor och övriga
neddragningar som beskrivs nedan om cirka 3,7 miljoner kronor.
Minskning av ramar för att uppnå ett budgeterat resultat om 1,3 procent
Minskning av ramar har lagts ut med 33 miljoner kronor totalt.
En generell minskning på 2,5 procent av föregående års budget har fördelas ut på
samtliga nämnder, 29,3 miljoner kronor.
Kommunen har verksamheter vars kostnader överstiger den strukturellt betingade
kostnaden för den verksamheten (den så kallade referenskostnaden). För att närma sig
referenskostnaden får berörda nämnder effektiviseringskrav. Barn-och
utbildningsnämnden som har cirka 5 miljoner kronor i avvikelse år 2018 har därför fått
minskad ram med 1,25 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden minskas med 1,5
miljoner kronor.
Räddningstjänstens ram har justerats ner till direktionens budgetäskande.
Digitaliseringssatsningen har minskats med 100 000 kronor till 1,4 miljoner kronor.
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Näringslivsfrämjande åtgärder har minskats med 680 000 kronor eftersom
kommunikationsavdelningen sköter kommunikationen för den verksamheten.
Internhyra
Fastighetsavdelningen debiterar internhyra för verksamheternas användning av
kommunens fastigheter och inhyrda lokaler. Internhyran för 2021 har beräknas utifrån
budgetförändring för fastighetsavdelningen, faktiska kostnader 2019 samt användning
av lokalerna, det vill säga kommunens självkostnad. Motsvarande omfördelning har nu
gjorts av nämndernas budgetram så att ramen täcker kostnaden för respektive nämnd.
Nämndernas budgetförslag ska innehålla 2021 års aktuella hyra för befintliga lokaler
samt för tillkommande lokaler.
Justering engångsåtgärder
Budgeten för digitalisering för år 2020 fördelades ut till olika nämnder som ett
engångsbelopp och ramen måste därför återställas inför nytt år. Kultur- och
fritidsnämnden fick ett engångstillskott med 1,7 miljoner kronor för utredningar år
2020, vilket återställs 2021.
Alliansens prioriteringar
Alliansens budget för år 2021 bygger på tre huvudsakliga inriktningar, ett Håbo som får
möjlighet att återhämta sig p.g.a. pandemi som föreligger, centralisering av det som kan
ska genomföras och att omorganisation kommer att ge effektivare förvaltningar och
enheter.
Omprioriteringar har gjorts av budgetramar utifrån det underlag som
kommunledningsgruppen redovisade till de förtroendevalda i budgetkonferensen som
hölls 24 september. Detta innebär totalt sett 4,1 miljoner kronor i ökade budgetramar,
förutom ovan angivna förändringar. Barn- och utbildningsnämnden får tillskott med
21,2 miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden får
tillskott med 6,4 miljoner vardera, digitalisering får tillskott med 5,1 miljoner och
näringslivsverksamheten får tillskott med 100 000 kronor. Kommunstyrelsens ram
minskas med 23,2 miljoner kronor, tekniska nämndens ram minskas med 7,5 miljoner,
socialnämndens ram minskas med 3,0 miljoner och bygg- och miljönämndens ram
minskas med 1,3 miljoner.
Övriga budgetförutsättningar
Internräntan sänks från 1,5 procent till 1,25 procent.
Personalomkostnadspålägget är oförändrat 40,15 procent enligt SKRs rekommendation.
Planåren 2022-2023
För planåren visas i driftbudgeten i avsnitt 12.4 hur nämndernas ramar kan utvecklas
utifrån rådande ekonomiska läge och med budgetramar 2021 som utgångspunkt.
Med tillskott utifrån demografi samt en löne- och prisökning som år 2021, räcker det
dock inte med effektiviseringar på cirka 2,5 procent för att nå ett resultat på 2 procent av
skatteintäkter och statsbidrag.
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BUDGETRAMAR
2021-2023

AKTUELL
BUDGET
2020

Demografi

Prisökning
2 %, köp
av verksamhet

Lönekostnadsökning 2 %

Effektivisering
2,5 %

Kommunfullmäktige

-1 514

-19

Stöd till politiska
partier

-1 050

-13

-23

0

-1 311

-17

-21 050

-267

-421

-500

0

0

0

-19

Kommunstyrelse

-62 163

-791

-1 167

Kultur- och
fritidsnämnd

-55 959

-689

-391

Socialnämnd

-59 546

-668

-774

Bygg- och
miljönämnd

-14 674

-171

-347

Barn- och
utbildningsnämnd

-618 176

-5 732

-9 429

-3 023

15 424

Vård- och
omsorgsnämnd

-306 644

-13 904

-4 286

-1 516

7 653

Teknisk nämnd

-55 081

-687

-743

-236

1 367

-2 200

-28

-1

-43

55

-1 199 891

-23 005

-17 171

-5 503

29 252

Valnämnd
Revision
Driftbidrag
Räddningstjänsten
Driftbidrag Håbo
Marknads AB
Digitalisering

Överförmyndarnämnd
Summa
verksamheter

Övrig
minskning

-25

Övrig
ökning

Justering
engångsåtgärder

Sept:
Internhyra

Sept:
Kapitalkostnad

Alliansen

Ramökning,
total

Ökning
i
procent

BUDGET
2021

-35

-79

-1 593

5,2 %

-21

-34

-1 084

3,2 %

0

-12

-12

-35

52,2 %

-8

-164

-189

-1 500

14,4 %

-430

-21 480

2,0 %

0

500

0

-100 %

-5 100

-6 500

-6 500

23 133

11 284

-50 879

18,2 %

-6 356

-3 747

-59 706

6,7 %

-50

-214

258
0

500

19

100

1 556

121

1 356

1 500

1 485

-1 500
-11 617

-10 481

337

200

-101

1 700

246

200

9

2 981

-7 462

-67 008

12,5 %

900

82

1 300

2 101

-12 573

14,3 %

826

-21 174

-21 858

-640 034

3,5 %

463

-6 403

-21 243

-327 887

6,9 %

7 500

86

-54 995

-0,2 %

-17

-2 217

0,8 %

-47 600

-1 247 491

4,0 %

1 250
-3 250
200

3 729

-25 580

1 700

-1 259

266

-1 113

-6 056

-7 169

-4 119
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12.2 Skattesats 2020
Kommunens skattesats är oförändrat 21,09 kronor.
12.3 Resultatbudget
Prognosen för skatte- och statsbidragsintäkter och fördelningen av ramökning till
nämnder innebär att 2021 års resultat för kommunen uppgår till 27,7 miljoner kronor.
Det är 2,1 % procent av skatteintäkter och statsbidrag.
Detta är exklusive realisationsvinster, övertagande av anläggningar och övriga
ersättningar från exploatörer.
Resultaträkning, mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster/årets resultat
Resultat som andel av skattenettot

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

308,6

314,8

321,1

327,5

-1 448,7

-1 498,8

-1 537,4

-1 580,9

-69,9

-77,9

-85,9

-93,9

-1 210,0

-1 261,9

-1 302,2

-1 347,3

1 108,3

1 121,3

1 172,5

1 226,8

138,4

182,4

165,7

150,1

36,7

41,9

36,0

29,6

2,6

2,6

2,6

2,6

-16,0

-16,8

-19,1

-21,5

23,3

27,7

19,5

10,7

1,9 %

2,1 %

1,5 %

0,8 %

12.4 Driftbudget
Budget
2020

tkr

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

Kommunfullmäktige

-1 514

-1 593

-1 615

-1 635

Stöd till politiska partier

-1 050

-1 084

-1 099

-1 113

-23

-35

-535

-42

-1 311

-1 500

-1 519

-1 537

-21 050

-21 480

-21 782

-22 071

-500

0

0

0

0

-6 500

-6 500

-6 500

Kommunstyrelse

-62 163

-50 879

-49 693

-48 729

Kultur- och fritidsnämnd

-55 959

-59 706

-58 999

-58 437

Socialnämnd

-59 546

-67 008

-65 904

-65 022

Bygg- och miljönämnd

-14 674

-12 573

-12 380

-12 226

Barn- och utbildningsnämnd

-618 176

-640 034

-631 593

-625 247

Vård- och omsorgsnämnd

-306 644

-327 887

-341 826

-358 204

-55 081

-54 995

-54 222

-53 603

-2 200

-2 217

-2 186

-2 161

Ofördelad kapitalkostnadsökning

0

0

-7 798

-15 423

Ofördelad löne- och prisökning internhyra

0

0

-26 235

-52 973

-1 199 891

-1 247 491

-1 283 886

-1 324 923

-25 000

-29 000

-33 000

-37 000

Internränta

17 000

17 069

17 069

17 069

Gemensamma kapitalkostnader, fastighetsskatt

-2 175

-2 441

-2 441

-2 441

-1 210 066

-1 261 863

-1 302 258

-1 347 295

1 108 296

1 121 309

1 172 518

1 226 759

138 399

182 438

165 660

150 059

36 629

41 884

35 920

29 523

2 600

2 600

2 600

2 600

-16 000

-16 752

-19 104

-21 456

23 229

27 732

19 416

10 667

1,9 %

2,1 %

1,5 %

0,8 %

24 934

26 075

26 764

27 536

Valnämnd
Revision
Driftbidrag Räddningstjänsten
Driftbidrag Håbo Marknads AB
Digitalisering

Teknisk nämnd
Överförmyndarnämnd

Summa verksamheter
Pensioner och upplupna löner

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Resultat som andel av skattenettot
Resultat 2 % av skattenetto, tkr
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13 Investeringsbudget
13.1 Investeringar
Inför år 2021 föreslås förändringar i ekonomistyrprinciperna som innebär följande för
investeringar:
Kommunfullmäktige beslutar om totalbudget för fleråriga projekt med belopp enligt
tabellen nedan, i kolumnen för total budget. En del av investeringsprojekten har fått
totalbeslut tidigare men många är nya. För de projekt som startar år 2021-2023, kommer
beslut om totalbudget att fattas inför aktuellt budgetår.
Investeringsprojekten får inte starta innan startbeslut. Projekt som inte fått startbeslut är
markerade med (P).
Kommunfullmäktige beslutar om årligt ramanslag för övriga investeringar per nämnd
enligt tabellen.
tkr

Kommentar

Total
budget,
fleråriga
projekt

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

Kommunstyrelsen
Fleråriga projekt, minst 5 miljoner
1630 Omdaning kommunhus (P)

Förbered.
fas 2020

1640 Resecentrum*
Inventarier omdaning kommunhus
(P)

-79 400

-35 132

-25 548

-2 700

-2 700

-2 700

-2 700

-37 832

-28 248

-2 700

-2 700

Förbered.
fas 2020

Övriga investeringar, årligt anslag
Summa kommunstyrelsen

-79 400

Kultur- och fritidsnämnden
Fleråriga projekt, minst 5 miljoner
xxxx Utökning naturgräsplaner
Futurum (P)**

Förbered.

xxxx Fotbollsanläggning inomhus
(P)

Förbered.

fas 2020

fas 2020

xxxx Mötesplats centrum,
skateområdet (P)
xxxx Stadsparken, Gröna dalen,
Trazan Banarne (P)
xxxx Biblioteket (P)

xxxx Multiarena Gröna Dalen (P)

-11 000
Förbered.
fas 2021
Förbered.
fas 2021
Förbered.
fas 2021

Övriga investeringar, årligt anslag
Summa kultur- och
fritidsnämnden

-11 000

-11 000

-4 602

-3 510

-2 260

-2 000

-4 602

-14 510

-2 260

-2 000

-200

-120

-120

-200

-120

-120

Socialnämnden
Övriga investeringar, årligt anslag
Summa socialnämnden

0
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tkr

Kommentar

Total
budget,
fleråriga
projekt

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

Barn- och utbildningsnämnden
Fleråriga projekt, minst 5 miljoner
xxxx Tillbyggnad
Västerängsskolans kök och matsal
(P)
xxxx Gymnasieskola (P)
xxxx Grundskola F-9, 800-900
elever Knarrbacken (P)
xxxx Åsen förskola (P)

Förbered.
fas 2020
Förbered.
fas 2020
Förbered.
fas 2020
Förbered.
fas 2022

Övriga investeringar, årligt anslag

-13 228

-8 588

-6 288

-10 488

Summa barn- och
utbildningsnämnden

-13 228

-8 588

-6 288

-10 488

Övriga investeringar, årligt anslag

-1 920

-1 750

-8 250

-1 030

Summa vård- och
omsorgsnämnden

-1 920

-1 750

-8 250

-1 030

-11 682

-6 684

Vård- och omsorgsnämnden
Fleråriga projekt, minst 5 miljoner
xxxx Korttidsboende äldre SoL 20
platser (P)

Förbered.
fas 2021

Tekniska nämnden
Gata/park
Fleråriga projekt, minst 5 miljoner
1364 (P) Kraftleden Trafiksäkerhet,
Etapp 5, 6

Ny
utredning
bör
genomföras

-20 847

xxxx Kraftleden Trafiksäkerhet,
Etapp 3, 4 (P)

Ny
utredning
bör
genomföras

-19 033

-12 316

1390 GC-väg Viby - Vilunda

-9 655

-8 965

1397 GC-väg Skokloster

-8 012

-2 500

-5 500

-35 912

-28 975

-28 652

-41 180

-57 547

-47 377

-46 157

-35 336

-53 496

1102 (P) LSS boende Dalvägen

-20 300

-3 000

-8 500

-8 800

1103 (P) LSS boende Viby

-19 800

-4 000

-9 800

-6 000

1143 (P) Gröna dalen fsk 2 avd

-15 000

-15 000

0

0

0

1188 (P) Skogsbrynet utbyggnad
(utökad budget 7,6 utöver 40,4 mkr
se BUN)

-48 000

-35 000

-7 625

0

0

xxxx Gång- och cykelväg
Råbyleden M (P)

Förbered.
fas 2021

Övriga investeringar, årligt anslag
Summa Gata/park
Fastighet och lokalvård
Fleråriga projekt, minst 5 miljoner

1138 Granåsen toaletter o
kallgarage

Förbered.
fas
2020/2021
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tkr

Kommentar

1184 Futurum om- och tillbyggnad
(utökad budget 17 utöver 165 mkr
se BUN
1199 Skeppsgården ombyggnad
föreningslokal
xxxx (P) Ny Simhall
xxxx (P) Driftlokaler

Total
budget,
fleråriga
projekt

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

-182 001

-32 001

-63 150

-10 000

0

-7 000

-5 907

0

0

0

-191 000

-10 000

-70 000

-70 000

-41 000

-26 875

-32 360

-12 750

-13 700

Förbered.
fas 2021

Övriga investeringar, årligt
anslag***
Summa fastighet och lokalvård

--490 101

-138 648

-191 435

-107 550

-54 700

Summa tekniska nämnden
skattefinansierat

-547 648

-186 025

-237 592

-142 886

-108 196

Summa skattefinansierat

-668 048

-243 607

-290 888

-162 504

-124 534

-116 900

-27 721

-21 100

-33 700

-32 100

1268 Bålsta tätort pumpstationer

-40 000

-11 916

-8 000

-20 000

1269 Utloppsledning arv Bålsta

-13 000

-12 555

1270 Ledning med stickspår
Logistik Bålsta (P)

-17 000

-9 392

-7 500

1271 GAP, huvudmatning (P)

-74 000

-12 000

0

1272 Omläggning ledning pga
kapacitetsbrist

-5 000

-4 997

1276 Reservoar och ledningar i
Krägga (pga exploateringar i
området)

-20 000

-10 000

-10 000

-36 911
-285 900

-125 492

-24 000

-24 000

Vattenverket
Fleråriga projekt, minst 5 miljoner
1267 Bålsta tätort ledningar

Övriga investeringar, årligt
anslag***
Summa VA

-20 000

-16 000

-25 500

-24 000

-19 000

-72 100

-97 700

-67 100

-130

-50

-1 500

Avfall
Fleråriga projekt, minst 5 miljoner
1405 Projekt o utbyggnad ÅVC (P)
1411 Kärl fastighetsnära
insamling***, ökn 5 mkr till totalt
24 mkr

Förbered.
fas 2021

Övriga investeringar, årligt anslag
Summa avfall

-24 000

-24 000

-130

-50

-1 500

Summa taxefinansierat

-309 900

-149 492

-72 230

-97 750

-68 600

SUMMA

-947 948

-393 099

-363 118

-260 254

-193 134

*1640 Resecentrum har i beslut KS § 151 lyft ur exploateringsbudgeten för Bålsta Centrum till ett separat
investeringsobjekt med totalbudget 79,4 miljoner kronor.
*** Avfall kärl, utökad totalbudget från 19 mkr till 24 mkr (KF§102), men budget ska omprioriteras inom
tekniska nämnden, vilket nu är gjort på markerade rader.
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13.2 Exploateringsinvesteringar
Budget
2021

Plan
2022

-4 809

-20 901

-44 579

-814

Taxefinansierad verksamhet VA

-29 506

-5 354

-1 103

0

Ökning omsättningstillgångar

-17 383

-1 421

-1 258

0

Summa

-51 698

-27 676

-46 940

-814

tkr
Skattefinansierad verksamhet

Budget
2020

Plan
2023

Exploateringsinvesteringar redovisas brutto här, det vill säga innan inkomster är avdragna.
Budget 2020 är uppdaterad med 2019 års utfall.

14 Finansiering
Plan 2022

Plan 2023

Perioden
2021-2023

-290 888

-162 504

-124 534

-577 926

Taxefinansierade verksamheter

-72 230

-97 750

-68 600

-238 580

Exploatering, utgifter

-27 676

-46 940

-814

-75 430

Summa investeringar

-390 794

-307 194

-193 948

-891 936

Budgeterat resultat

27 732

19 416

10 667

57 815

Avskrivningar

77 900

85 900

93 900

257 700

Exploatering, inkomster

40 851

54 353

0

95 204

146 483

159 669

104 567

410 719

-244 311

-147 525

-89 381

-481 217

38 %

52 %

54 %

46 %

tkr

Budget
2021

Investeringsutgifter
Skattefinansierade verksamheter

Egen finansiering

Summa egen finansiering
Lånefinansiering
Egen finansiering av investeringar, procent

Finansieringsbehov
För år 2021 investeras 390,8 miljoner kronor inklusive alla exploateringsutgifter, varav
146,5 miljoner kronor kan finansieras med egna medel. Nyupplåningsbehovet för år
2021 beräknas därför till 244,3 miljoner kronor. Behovet kan variera i tid beroende på
om investeringar och exploateringar följer tidsplanen.
För hela perioden år 2021-2023 beräknas 892,0 miljoner kronor investeras, varav 411
miljoner kronor kan finansieras med egna medel. Nyupplåningsbehovet för perioden år
2021-2023 beräknas därför till 481,2 miljoner kronor.

15 Exploateringsbudget
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- anläggningar m m.
Beloppet nettoexploatering utgör nettot av samtliga inkomster och utgifter. Ett positivt
belopp innebär att inkomsterna är större än utgifterna. Ett negativt belopp innebär att
utgifterna är större än inkomsterna.
Den totala beslutade budgeten för alla pågående projekt visar ett positivt kassaflöde/
nettoexploatering på 44,8 miljoner kronor för hela projekttiden. Detta har förändrats
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sedan tidigare rapportering eftersom kommunstyrelsen har beslutat att bryta ut
resecentrum mm ur exploateringsbudgeten för Bålsta C och överföra det till
kommunstyrelsens investeringsbudget. Därmed minskar den totala
exploateringsbudgeten med 79,4 miljoner, varav 35,1 mkr avsåg år 2021 och därmed
ökar investeringsbudgeten 35,1 miljoner kronor år 2021. Nya projektet Entré Lillsjön
har också tillkommit efter beslut i KS i september.
För år 2021 är exploateringen budgeterad med ett positivt kassaflöde/nettoexploatering
på 13,2 miljoner kronor totalt för alla projekt. Budgeten är uppdaterad med 2019 års
utfall. För år 2022-2023 budgeteras kassaflöde/nettoexploatering med 7,4 miljoner
kronor respektive -840 000 kronor.
Det finns kommande nya projekt som inte ingår, som Logistik Bålsta kv 5-6 och
Dalängen där exploateringsbudget är under beredning och som ger ekonomiska effekter.

Total
budget

Total
prognos

Uppdaterad
budget
2020

Bokfört till
och med
2019

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Inkomster
Försäljning av mark

190 087

268 107

132 267

32 206

25 614

0

0

Ersättning från företag

110 581

73 910

34 731

49 030

0

26 820

0

59 406

66 493

0

44 187

0

15 219

0

0

1 670

0

0

0

0

0

VA-anslutningsavgifter

61 835

66 545

21 536

12 748

15 237

12 314

0

Gåva i form av VAanläggningar

14 383

15 975

0

14 383

0

0

0

Summa inkomster

436 292

492 700

188 534

152 554

40 851

54 353

0

Utgifter för kvartersmark

-76 704

-82 903

-59 921

-17 383

-1 421

-1 258

0

Anläggningar egen regi

-173 837

-238 042

-162 140

39 378

-20 901

-29 360

-814

Anläggningar mottagna

-59 406

-66 493

0

-44 187

0

-15 219

0

VA-anläggningar egen regi

-67 195

-85 800

-45 615

-15 123

-5 354

-1 103

0

VA-anläggningar mottagna

-14 383

-15 975

0

-14 383

0

0

0

-391 525

-489 213

-267 676

-51 698

-27 676

-46 940

-814

44 767

3 487

-79 142

100 856

13 175

7 413

-814

Gåva mottagna anläggningar
Offentligt investeringsbidrag

Utgifter

Summa utgifter

Nettoexploatering
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Exploateringsverksamhetens påverkan på resultaträkningen
Exploateringsverksamheten beräknas bidra med 21,1 miljoner kronor i årets resultat år
2021. Det är försäljning av mark i Entré Lillsjön som ger realisationsvinst. Inga
investeringsbidrag från exploatörer inkommer och inga anläggningar tas över detta år.
Total
budget

Total
prognos

Bokfört
till och
med
2019

Uppdaterad
budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

TILL RESULTATRÄKNING
Försäljning av mark

190 087

268 107

132 267

32 206

25 614

0

0

Ersättning från företag

110 581

73 910

34 731

49 030

0

26 820

0

59 406

66 493

0

44 187

0

15 219

0

Verksamhetens intäkter,
summa

360 074

408 510

166 998

125 423

25 614

42 039

0

Bokfört värde försäljning
mark

-76 704

-82 268

-50 841

-21 335

-4 528

0

0

0

-635

-635

635

0

0

0

Verksamhetens kostnader,
summa

-76 704

-82 903

-51 476

-20 700

-4 528

0

0

Årets resultat

283 370

325 607

115 522

104 723

21 086

42 039

0

-233 243

-304 535

-162 140

-4 809

-20 901

-44 579

-814

-81 578

-101 775

-45 615

-29 506

-5 354

-1 103

0

0

0

-8 445

3 317

3 107

-1 258

0

-314 821

-406 310

-216 200

-30 998

-23 148

-46 940

-814

Skuld/förutbetalda intäkter ej
VA

0

1 670

0

0

0

0

0

Skuld/förutbetalda intäkter
VA

76 218

82 520

21 536

27 131

15 237

12 314

0

Skulder, summa

76 218

84 190

21 536

27 131

15 237

12 314

0

Gåva mottagna anläggningar

Exploateringskostnader
(försäljn/nedvärd)

TILL BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar VA
Omsättningstillgångar
Tillgångar, summa
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15.1 Exploateringsbudget per projekt
Nedan redovisas kassaflöde/nettoexploatering per pågående exploateringsprojekt.
Pågående projekt, tkr
9013 Logistik Bålsta kv 3-4

Total budget

Total
prognos

Bokfört till
och med
2019

Uppdaterad
budget 2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

43 819

31 392

-61 728

83 223

10 010

12 314

0

-18 767

-21 952

-21 744

2 977

0

0

0

20 662

-10 526

-14 281

34 943

0

0

0

581

3 581

3 665

-3 084

0

0

0

0

-898

1 302

-1 302

0

0

0

12 103

11 425

10 997

1 106

0

0

0

83

1 040

1 069

-986

0

0

0

-24 000

-24 000

-3 279

0

0

-24 000

0

-2 850

-3 401

-74

-10 084

-15 412

22 720

0

1 810

4 502

5 002

-3 192

0

0

0

0

0

-71

2 605

-2 093

-441

0

9130 Entré Lillsjön

11 326

12 324

0

-5 350

20 670

-3 180

-814

Summa nettoexploatering

44 767

3 487

-79 142

100 856

13 175

7 413

-814

9021 Frösundavik
9031 Draget
9041 Svarta Lutans Väg
9051 Viby Äng
9061 Väppeby Äng
9071 Mellanby
9090 Bålsta C etapp 0/del av etapp 1
9100 Tvåhusplanen
9110 Lillsjöns företagspark
9120 Björkvallen
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16 Ekonomistyrprinciper
Syfte
Syftet med ekonomistyrprinciper är att klargöra kommunens olika ansvarsinstanser samt
det regelverk som styr kommunens ekonomiska verksamhet.
Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktiges ansvar
Fastställer ekonomiska ramar för nämnderna.
Fastställer kommunens övergripande mål.
Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämndernas verksamhet (Kommunallagen 6
kap 1§).
Det åligger styrelsen särskilt att ha hand om den ekonomiska förvaltningen, vilket bland
annat innebär att ta ställning till vilka åtgärder som utöver nämndernas åtgärder ska
vidtas om resultatutvecklingen avviker från den planerade. Kommunstyrelsen ska även
göra nödvändiga framställningar till kommunfullmäktige.
Det är kommunstyrelsen, som genom sin ledande och samordnande roll, har ett
övergripande ansvar för att utveckla och förvalta kommunens styrprinciper och
modeller.
Göra noggranna genomgångar av dotterbolagens resultat och verksamhet (Håbohus AB,
Håbo Marknads AB) i samband med delårs- och helårsbokslut.
Nämndernas ansvar
Nämnderna ansvarar inför fullmäktige - inom respektive ansvarsområde - att
fullmäktiges intentioner efterlevs.
Nämnden ansvarar för att kontinuerligt analysera kvalitet och resultat i sitt
grunduppdrag och utifrån analysen formulera utvecklingsmål. Nämnden ansvarar för att
innan verksamhetsårets början ha en fastställd verksamhetsplan som beskriver
grunduppdrag och utvecklingsmål.
Nämnden fastställer en budget utifrån de givna ekonomiska ramarna.
När obalans råder mellan ekonomi respektive verksamhet i form av kvalitet eller
kvantitet är det således ekonomi som är överordnat. Hänsyn ska tas till lagstiftning eller
ambitionsnivåer fastställda av kommunfullmäktige. Detta innebär att nämnden har
mycket långtgående befogenheter och skyldigheter att vidta åtgärder för att hålla
budgeten.
Nämnden är skyldig att hålla sig informerad om den ekonomiska utvecklingen
(uppföljning och prognoser över budget- och verksamhetsutfall) och snabbt vidta
åtgärder som leder till att budgeten hålls. Nämnden måste således fatta beslut om
åtgärder. Utöver beslutade rapporteringstillfällen ska nämnden skyndsamt rapportera till
kommunstyrelsen om väsentliga förändringar inträffar i verksamhet och i
resultatutveckling.
Håbo kommun är en decentraliserad organisation vilket innebär att det är principiellt
viktigt att inte överföra problemlösningen till högre nivåer eller till annan nämnd.
Åtgärderna får således inte innebära att problemet överförs på annan nämnd eller
kommunstyrelsen.
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Det förhållandet att vissa poster i budgeten på kort sikt är "opåverkbara" för nämnden
fritar den inte från ansvaret att hålla totalbudgeten. Nämnden ska genom planering och
uppföljning ha sådan överblick att "opåverkbara" kostnader täcks inom den beslutade
budgetramen.
Nämndsledamöter är skyldiga att medverka till att beslut om åtgärder för att hålla
budgeten efterlevs. Om de förslag som framlagts av förvaltningen inte är acceptabla, ur
nämndens synvinkel, är nämnden skyldig att fatta alternativa beslut som är
genomförbara under året och som leder till att den av fullmäktige fastställda budgeten
kan hållas.
Kommundirektörens ansvar
Kommundirektören ansvarar för att i samarbete med kommunstyrelsen leda, samordna,
utveckla och följa upp kommunens verksamheter.
Kommundirektören har ett särskilt ansvar att följa den ekonomiska utvecklingen och
regelbundet informera kommunstyrelsen om denna.
Kommundirektören leder arbetet i kommunens ledningsgrupp. Arbetet ska präglas av
helhetssyn, syftar till att samordna och effektivisera kommunens verksamheter samt att
leda arbetet med att omsätta kommunfullmäktiges övergripande mål till handling.
Förvaltningschefens ansvar
Förvaltningschefen arbetar fram den budget och verksamhetsplan som ska beslutas av
nämnden.
Förvaltningschefen analyserar kontinuerligt verksamhetens grunduppdrag och utvecklar
sitt arbetssätt i syfte att uppnå högre effektivitet och större värde för medborgaren.
Förvaltningschefen bistår sin nämnd med underlag för att underlätta för nämnden att
fatta beslut.
Förvaltningschefens och linjechefers ansvar
Kommunens samtliga chefer med budgetansvar har ansvar för sina
verksamhetskostnader och intäkter, samt för sin verksamhets grunduppdrag och
kontinuerliga utveckling. Ansvaret innebär att verksamheten måste anpassas efter
fastställda ekonomiska ramar samt politiska beslut, även om de ekonomiska
förutsättningarna ändras under året.
Taxor och avgifter
Kommunfullmäktige beslutar om övergripande principer och regler som rör taxor och
avgifter för kommunal verksamhet liksom taxors och avgifters storlek. Taxor och beslut
ska redovisas i budget dokumentet årligen.
Driftbudget
En total budgetram beslutas per nämnd och år. Inom budgetramen kan nämnden fatta
beslut om omfördelning så länge detta är förenligt med mål och direktiv beslutade av
kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Tilläggsbudget
Tilläggsbudget ska tillämpas med stor restriktivitet. Omständigheter som medför att det
vid budgettillfället råder stor osäkerhet kan medföra att fullmäktige och/eller
kommunstyrelsen innehåller budgetutrymme för att senare fördela via tilläggsbudget.
Alternativt kan kommunen budgetera ett resultat inom vilket de svårprognostiserade
kostnaderna ryms.
Internredovisningsprinciper
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Vissa kostnader belastar driften schablonmässigt för att spegla den verkliga kostnaden
för verksamheten.
Kapitalkostnader
Kapitalkostnader, i form av avskrivning och internränta på genomförda investeringar,
belastar driftbudgeten för den verksamhet som investerar. Investeringens värde skrivs
av (fördelas) under livslängden och avskrivningskostnader uppstår under den tiden. Det
uppstår också en kostnad i form av ränta på investerat kapital, så kallad internränta.
Räntenivå fastställs årligen.
Huvudregeln är att driftbudgetramen inte förändras utifrån kapitalkostnadernas
förändring. Syftet är att verksamheterna ska prioritera mellan investering och
driftkostnader.
Undantaget är kapitalkostnader för väsentligt värde som kompenseras till
verksamheterna i samband med den årliga budgetprocessen, exempelvis vid
nybyggnationer eller större investeringar.
Personalomkostnader
På utbetald lön läggs ett personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) med 40,15 procent (år
2021) för arbetsgivaravgifter, avtalspension, försäkringar och löneskatt. Pålägget är
lägre om det avser ersättningar som inte är pensionsgrundande.
Internhyra
Kostnad för internhyra belastar verksamheten för de lokaler som verksamheten
använder. Internhyran beräknas schablonmässigt baserad på kommunens självkostnad
för lokalen. Förändring i internhyran orsakad av prisförändring kompenseras med
ändrad budgetram för verksamheten. Budgeten för kommunala lokaler följer med
lokalen oavsett intern hyresgäst.
I internhyran ingår inte ökade lokalkostnader vid exempelvis evakuering.
Investeringsbudget
Definition av investering
En investering är en anskaffning av en varaktig tillgång med ett betydande ekonomiskt
värde och en livslängd som är längre än 3 år. Tillgång är mark, byggnad, teknisk
anläggning, maskiner eller inventarier.
Med inventarier menas annan icke fast utrustning än maskiner. Begagnade inventarier
och maskiner räknas inte som investering. Gränsen för vad som anses som betydande
värde för en inventarie, det vill säga inköpsvärdet, är ett halvt prisbasbelopp (År
2021: 23 650 kronor). För inventarier som har ett funktionellt samband eller som kan
anses ingå som ett led i en större inventarieinvestering bör bedömningen göras utifrån
inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde.
För investeringar i anläggningar går beloppsgränsen vid ett väsentligt värde för
anläggningen.
Utredningar om behov av investeringar eller utredningar i förberedelsefas kan inte
räknas till anskaffningsvärdet. Kostnaderna för utredning i en beställd förberedelsefas
finansieras i den beställande nämndens driftram när kostnaden uppstår.
Planer såsom översiktsplaner, planprogram och detaljplaner är inte investering.
Investeringar får inte göras i någon annans egendom.
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Investering i lokaler som hyrs ut internt av fastighetsavdelningen
Respektive nämnd ansvarar för planering av sin lokalförsörjning. Vid behov av nya
lokaler eller förändringar i befintliga lokaler, vilka hyrs från fastighetsavdelningen, ska
förvaltningen/nämnden initiera det. Den beställande nämnden ansvarar för
finansieringen, det vill säga motiverar investeringen utifrån behov och begär
investeringsbudget.
Nya lokaler eller ändringar i lokaler resulterar i ökade internhyreskostnader. Beställande
nämnd ska ta hänsyn till den därmed sammanhängande ökade internhyran i
driftbudgeten.
Investeringsbudgeten överförs sedan till fastighetsavdelningen via begäran av
beställande nämnd och genom beslut av kommunfullmäktige.
Om investeringsbeloppet är under 200 000 kronor är det inte investering, utan en
driftkostnad som direkt belastar den beställande nämnden.
Investeringsbudget
En tioårsplan för investeringar ska tas fram årligen. Den ska ligga till grund för de
investeringar som begärs i den årliga budgetprocessen.
Fullmäktige beslutar om totalbudget för nämnders investeringsprojekt som uppgår till
minst 5 miljoner, oavsett tidsomfattning. För sådana projekt som startar under planåren,
ska beloppen ses som en plan, och beslut om budget sker i nästkommande
budgetprocess.
Fullmäktige beslutar också om årlig rambudget för nämndernas övriga investeringar,
såsom mindre anläggnings- och fastighetsinvesteringar, inventarier, transportmedel
samt för komponentbyten. Denna budget fördelar nämnderna i sin budget efter behov.
När fullmäktige beslutat om investeringsbudget som avser fastigheter, efter begäran från
beställande nämnd, innebär det också att budgeten överförs från beställande nämnd till
fastighetsavdelningen.
För de taxefinansierade verksamheterna VA och Avfall fastställs budget separerat från
den skattefinansierade verksamheten.
Investeringsbudgeten ska fördelas på respektive genomförande år i form av budget och
plan.
Positiva och negativa avvikelser i investeringsprojekt vars beslutade totalutgift är 5
miljoner kronor eller mer, överförs till kommande års investeringsbudget, så länge
projektet pågår.
Ej förbrukad investeringsbudget som ingår i rambudget för de resterande
investeringarna överförs normalt inte till nästkommande år. Överföring måste begäras
hos kommunfullmäktige och motiveras av nämnd.
För investeringsprojekt som omfattar minst 5 miljoner kronor ska genomförandebeslut
fattas av beställande nämnd/styrelse innan genomförandet startar. När sådana projekt
avslutas ska slutrapportering om projektet redovisas till beställande nämnd/styrelse.
Detta sker vid nästkommande ordinarie uppföljningstillfälle (delårsuppföljning mars,
delårsrapport augusti och årsredovisning). Projekt över 50 miljoner kronor ska
rapporteras till fullmäktige.
Investeringsbudgeten får inte omvandlas till driftbudget eller tvärtom.
Om totalprognos för ett investeringsprojekt, där budget beslutats av
kommunfullmäktige, överstiger totalbudget med mer än 5 % ska beställande nämnd
beskriva orsak och redovisa åtgärd till kommunfullmäktige. Avvikelser på över 2,5
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miljoner ska dock alltid orsaksbeskrivas och åtgärd ska redovisas till fullmäktige. Gäller
det fastighetsinvesteringar ska beställande nämnd samråda med fastighetsavdelningen.
Övriga investeringar ska inrymmas inom den årliga ramen vilket innebär att åtgärder
behöver vidtas på respektive ansvarsnivå.
Exploateringsbudget
Exploatera är 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.
För varje nytt exploateringsprojekt ska budget fastställas av kommunstyrelsen, eller i
väsentliga fall kommunfullmäktige, senast i samband med genomförandebeslutet. .
Information om investeringsbehov som en följd av ett exploateringsprojekt ska ges
sammanhållet med ärende om exploateringsbudget för projektet. Informationen om
investeringsbehovet ska även omfatta kostnadsbedömningar.
Aktuella projekts budget samt en sammanställd exploateringsbudget redovisas i
kommunens budget.
Väsentliga förändringar i projekten, vilka leder till avvikelse från projektets fastställda
budget, ska tas upp till kommunstyrelsen för ny behandling.
Räntekostnad för bundet kapital under projekttiden debiteras tillgångarna i projektet,
baserat på genomsnittlig ränta.
Uppföljning
I ekonomiuppföljning februari lämnar nämnder uppföljning och prognos för driftbudget
och investeringsbudget till kommunstyrelsen.
I delårsuppföljning mars lämnar nämnder och styrelser uppföljning och prognos för
driftbudget med volymmått, investeringsbudget och exploateringsbudget till
kommunfullmäktige.
I delårsrapport augusti lämnar nämnder, styrelser och bolag uppföljning och prognos av
ekonomi (driftbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget) och verksamhet
(grunduppdrag och utvecklingsmål).
I årsredovisningen rapporterar nämnder, styrelser och bolag uppföljning av ekonomi
och verksamhet.
Vid väsentliga avvikelser i nämndens löpande uppföljning ska nämnden skyndsamt
rapportera till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder som nämnden beslutat eller
kommer att besluta.
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Samrådsmöte angående räddningstjänstens budget 2021
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1. Medlemsbidrag 2021

Medlemsbidraget för 2020 uppgick till totalt 62 740 tkr inräknat hyra för de nya brandstationerna i
Veckholm och Örsundsbro. Under 2021 planerar förbundet att:
 investera 5 milj i en ny BAS-bil i Enköping vars gamla placeras i Veckholm och leder till att
Skokloster får en permanent BAS-bil. Avskrivningskostnaden blir ca 250 tkr.
 Investera 2,5 milj i en ny tankbil som placeras i Skokloster. Avskrivningskostnad ca 120 tkr.
 rekrytera och utbilda RIB-personal till vakanta beredskapsplatser, 811 tkr. 2020 var
motsvarande kostnad 852 tkr. Förbundet försöker hålla nere utbildningskostnaderna för RIB
genom intern utbildning. Ambitionen är dock att kunna vidareutbilda vid MSB skolor.
Hyra för de nya brandstationerna i Veckholm och Örsundsbro är 2 600 tkr högre än för de gamla
vilket enligt förbundsordningen ska bekostas av Enköpings kommun.
Räddningstjänstens verksamhet har tydlig koppling till kommunernas invånarantal och kommunerna
har tidigare varit överens om att använda befolkningsökning som riktvärde för förbundets budget.
Som index används differens i befolkningsprognosen för 1 nov varje år. För 2021 räknas differens
mellan SCB prognos för 1 nov 2019 (66 965) och motsvarande prognos för 1 nov 2020.
Förbundets kostnader utgörs av ca 75 % lön, 10 % hyra och 25 % övriga driftkostnader. För att även
ta hänsyn till lönekostnader har kommunernas ekonomer enats om att testa en modell som bygger
till 75 % på förväntade löneökningar och 25 % på befolkningsökning.

2. Resultat 2020

Efter bokslutet 2019 med ett resultat på 162 tkr uppgår förbundets egna kapital till 3 744 tkr. För
2020 är prognosen ett resultat i balans.

3. Borgensåtagande 2020

Medlemskommunerna har idag ett borgensåtagande på 22 milj. för förbundet. Förbundet föreslår ett
oförändrat borgensåtagande. Vilket innebär 7,7 milj för Håbo och 14,3 milj för Enköping.
Enligt förbundets investeringsplan fram till 2030 kommer lånet hos Kommuninvest att börja
amorteras under 2023. 2030 kan förbundet vara skuldfritt och en ny investeringsplan kan beslutas.
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4. Budget 2021

Medlemsbidraget 2020 var 60 140 tkr (ex hyror för nya brandstationer). Förbundets invånarantal
beräknas öka från 66 965 enligt prognos för 1 nov 2019 till 68 019 den 1 nov 2020 (1,6 %).
Löneökningen 2021 förväntas till 2,2 %.
För 2021 innebär det 0,25 x 1,6 % och 0,75 x 2,2 % vilket ger 2,05 % uppräkning och ett
medlemsbidrag på 61 370 tkr.
Budget 2021
Medlemsbidrag 2020 (ex hyra Veckholm & Örsundsbro)
Uppräkning 2,05 %
Hyreskostnad brandstationer 2021 (Enk kommun)
Totalt medlemsbidrag

60 140 000
+1 230 000
2 600 000
63 970 000

Förväntad ekonomisk påverkan:
Löneökning ink PO (2,2 %)
Löneökning RIB ink PO (2,2 %)
Hyra & städavtal (2,0 %)
Ökade avskrivningar pga investeringar
Ökad kostnad för utbildning av ny RIB personal
Intäkter och övriga driftkostnader
Påverkan

-465 000
-120 000
-155 000
-370 000
0
-120 000
-1 230 000

Möjliga åtgärder för direktion
Skjuta upp RIB-utbildningar
Förändrad RIB-beredskap Enk
Sälja båt Bålsta
Påverkan

800 000
550 000
250 000
1 600 000

Fördelning 2021
Håbo kommun 35 %
Enköpings kommun 65 % (ink hyresökningar 2,6 milj.)
Totalt medlemsbidrag

Ingvar Smedlund
Kommunalråd Enköping
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-25
Vård- och omsorgsnämnden

VON § 65

Dnr 2020/00015

Förslag till Budget 2021, plan 2022-2023
Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av socialförvaltningens budgetförslag.
Då förslaget bygger på ramar och inriktning som inte är politiskt förankrade och
hanterade återremitterar nämnden förslaget till förvaltningen för vidare hantering.
Protokollsanteckning

Återremissen medför inte några krav på beredning eller andra åtgärder avseende
budgetförslaget förrän nya eller kompletterande anvisningar getts till förvaltningen.
Information om förvaltningens förslag kommer att ske på kommunstyrelsen under
september månad 2020.
Sammanfattning

I budgetförslaget för år 2021 föreslås en budgetram för vård- och omsorgsnämnden på
cirka 321,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en utökning med 15,3 miljoner kronor
jämfört med budgetramen för år 2020. För år 2022 föreslås ramen utökas med ytterligare 13,7 mkr och för år 2023 en utökning med ytterligare 16,4 miljoner kronor.
För att nå föreslagen budgetram har förvaltningen i budgetförslaget 2021-2023 föreslagit en rad åtgärder. Åtgärderna finns bilagda detta protokoll.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nr 4747, daterad 2020-08-04
Förslag till budget 2021, plan 2022-2023, daterad 2020-08-03
Bilagt detta protokoll: PowerPoint, Budgetförslag 2021-2023
Förslag till beslut på sammanträdet

Per-Arne Öhman (M) yrkar dels på återremiss med motiveringen att förvaltningens
förslag bygger på ramar och inriktning som inte är politiskt förankrade och hanterade samt yrkar även också på en protokollsanteckning om att återremissen inte ska
medföra några krav på beredning eller andra åtgärder förrän nya eller kompletterande anvisningar getts till förvaltningen.
Eva Staake (S) bifaller Per-Arne Öhmans (M) båda yrkandena.
Inga andra förslag lämnas
Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden godkänner föreslagen beslutsformulering med tillhörande protokollsanteckning och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-01
Kultur- och fritidsnämnden

§ 52

Dnr 2020/00098

Förslag till budget 2021, plan 2022-2023
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av kultur- och fritidsförvaltningens
budgetförslag. Då förslaget bygger på ramar som inte är politiskt förankrade
och hanterade så återremitterar nämnden förslaget till förvaltningen för vidare hantering.
Sammanfattning
Föreslagen budgetram för Kultur- och fritidsnämnden 2021 är 52 463 000
kronor, en minskning med nästan 1,8 miljoner kronor jämfört med budget
2020. Minskning av budget är ett resultat av förhöjd arbetslöshet samt ökat
tryck på socialförvaltningen vilket påverkar kommunens totala ekonomi.
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att föreslagen budgetram kan följas under 2021. För kommande år 2022-2023 behövs tillskott för ökade
driftkostnader med nya anläggningar, bibliotek och ökad satsning på fritidsgårdsverksamhet.
Planerade investeringar 2021 uppgår till 41,5 miljoner kronor. 85,3 miljoner
kronor för 2022 och 87 miljoner kronor för 2023.
Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse nr1356, 2020-08-13
Förslag till budget 2021, plan 2022-2023 Kultur-och fritidsnämnden.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av kultur- och fritidsförvaltningens
budgetförslag. Då förslaget bygger på ramar som inte är politiskt förankrade
och hanterade så återremitterar nämnden förslaget till förvaltningen för vidare hantering.
Beslutsgång
Ordförande Per Widén (C) frågar om ärendet ska återremitteras eller behandlas idag. Och finner att det ska återremitteras.

Protokollsanteckning
Återremissen medför inte några krav på beredning eller andra åtgärder avseende budgetförslaget förrän nya eller kompletterande anvisningar getts till
förvaltningen. Information om förvaltningens förslag kommer att ske på
kommunstyrelsen under september.
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-01
Kultur- och fritidsnämnden

Socialdemokraterna i Håbo reserverar sig mot budgetförslag punkt 2 under
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-09-01 då vi ej står bakom
beslutet om budget med dess nedskärningar och effektiviseringskrav. Beslutet som togs var en återremiss men Socialdemokraterna i Håbo reserverar
sig alltså mot eventuella nedskärningar.

______________
Beslutet skickas till:

Kultur- och fritidsförvaltningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-08
Bygg- och miljönämnden

§ 82

Dnr 2020/00062

Förslag till budget 2021, plan 2022-2023
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden har tagit del av förvaltningens budgetförslag
och kompletterande information. Förslaget är en bra utgångspunkt för det
fortsatta arbetet. Då förslaget bygger på ramar och inriktning som inte är
politiskt förankrade och hanterade beslutar bygg- och miljönämnden att
återremittera förslaget till förvaltningen för vidare hantering.
Sammanfattning
Bygg- och miljönämndens rambudget 2021 föreslås bli 13 646 000 kronor
vilket utgör en nettoökning med 181 000 kronor från budget
2020. Huvudprincipen för ramtillskott räknas fram med koppling till kommunens befolkningsprognos samt löneökning. Då effektiviseringskravet är
2,5 procent blir nettoökningen lägre än ökade lönekostnader.
Med ramökning om 181 000 kronor eller 0,013 procent konstaterar byggoch miljöförvaltningen att de ekonomiska förutsättningarna för verksamhetsåret 2021 ger begränsningar. För att komma i balans med föreslagen ram
har förvaltningen vidtagit en hel del åtgärder. Det ställer krav såväl på fortsatt arbete med effektivisering/digitalisering som översyn av verksamheternas intäkter för att nå erforderlig nivå på taxefinansiering. Samtidigt krävs
omprioriteringar inom ram för att kunna fullgöra uppdraget.
Värt att notera är att av nämndens kostnader i budget avser 93 procent
lagstyrd och därmed obligatorisk verksamhet. Kostnadsmassan som är påverkbar på kort sikt är marginell. Hela 75 procent av kostnaden avser personal, nödvändiga verksamhetssystem utgör åtta procent, bostadsanpassningsbidrag utgör nästan tio procent. Inom de återstående sju procenten ryms
kostnader för nämnden, lokaler, kontorsutrustning och material, telefoni, datorer, fordon, konsulter, personalens kompetensutveckling med mera. Inom
just dessa områden har "osthyveln" även detta år farit fram för att
komma fram till en budget som enligt förslaget nu lagts inom tilldelad ram.
Trots den strama budgeten finns ambitioner att fortsatt lyckas med att utveckla verksamheten. Det handlar främst om att finslipa ambitionerna inom
den nuvarande verksamhetsnivån om än något bantad. Inom ramen för pågående digitalisering inom förvaltningen är ambitionen stark att fortsätta med den utvecklingen. Initialt är kostnaderna som regel relativt höga i
utvecklingen av digitalt arbetssätt och tjänster. Under de senaste åren
har förvaltningen lyckats väl med att lägga grunden för digital utveckling.
Inte minst har bidraget under 2020 från kommunstyrelsen bidragit starkt till
en bra grund.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-08
Bygg- och miljönämnden

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i budget dokumentet.
Uppföljning
Föreliggande beslut kräver ingen uppföljning annat än det som följer av
kommunens övergripande ekonomiuppföljning enligt årscykeln.
Beslutsunderlag
 Förslag till Budget 2021, plan för 2022-2023

______________
Beslutet skickas till:
Förvaltningschef och avdelningschefer
Ekonomichef
Förvaltningsekonom

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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BUDGETRAMAR 2021-2023

AKTUELL
BUDGET
2020

Kommun
Ledningsgruppensförslag BUDGET 2021

Kommunfullmäktige
Stöd till politiska partier
Valnämnd
Revision
Räddningstjänsten
Håbo Marknads AB/näringsliv
Digitalisering
Lönesatsning
Kommunstyrelse
Kultur- och fritidsnämnd
Socialnämnd
Bygg- och miljönämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Teknisk nämnd
Överförmyndarnämnd
Ofördelad kapitalkostnadsökning

-1 514
-1 050
-23
-1 311
-21 050
-500
0
0
-62 163
-54 239
-59 546
-14 674
-618 176
-306 644
-55 081
-2 200
0

-1 593
-1 084
-35
-1 500
-21 480
102
0
0
-74 116
-53 350
-69 989
-13 873
-618 860
-321 484
-62 495
-2 217
0

-1 593
-1 084
-35
-1 500
-21 480
0
-6 500
0
-50 879
-59 706
-67 008
-12 573
-640 034
-327 887
-54 995
-2 217
0

-1 593
-1 084
-35
-1 500
-21 480
0
-3 000
0
-72 429
-59 706
-72 084
-13 873
-642 752
-327 887
-64 723
-2 217
0

0
0
0
0
0
0
3 500
0
-21 550
0
-5 076
-1 300
-2 718
0
-9 728
0
0

0

0

0

0

0

0
-1 198 171
0
-25 000
17 000

-16 242
-1 258 217
0
-29 000
17 069

0
-1 247 491

0
-1 284 363

0
-36 872

-29 000
17 069

-29 000
17 069

0
0

-2 175

-2 441

-2 441

-2 441

0

0
-1 208 346
1 108 296
138 399
38 349
2 600
-16 000
24 949

0
-1 272 589
1 121 309
182 438
31 158
2 600
-16 752
17 006

0
-1 261 863
1 121 309
182 438
41 884
2 600
-16 752
27 732

0
-1 298 735
1 135 309
182 438
19 012
2 600
-16 752
4 860

0
-36 872
14 000
0
-22 872
0
0
-22 872

2,0%
24 934

1,3%
26 075

2,1%
26 075

0,4%
26 355

Ofördelad löne- och prisökning internhyra
Gen.stb (14,6)+ KuL 1,7 mkr)
Summa verksamheter
Taxefinansierade verksamheter
Pensioner och upplupna löner
Internränta
Gem kapitalkostn, fastighetsskatt, bef
kundförlust
Reavinster (och expl)
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter fin poster/årets resultat
Resultat, andel av skattenettot
Resultatkrav 2 % av skattenetto

Alliansens S, Båp och V : s
Budget 2021 förslag till budget
KS
2021

Skillnad mot
alliansens
budget 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-25
Socialnämnden

SN § 43

Dnr 2020/00034

Förslag till budget 2021, plan 2022-2023
Beslut

1. Socialnämnden har tagit del av socialförvaltningens budgetförslag. Då förslaget
bygger på ramar som inte är politiskt förankrade och hanterade så återremitterar
nämnden förslaget till förvaltningen för vidare hantering.
Protokollsanteckning

Återremissen medför inte några krav på beredning eller andra åtgärder avseende
budgetförslaget förrän nya eller kompletterande anvisningar getts till förvaltningen.
Information om förvaltningens förslag kommer att ske på kommunstyrelsen under
september.
Sammanfattning

I budgetförslaget för år 2021 föreslås en budgetram för socialnämnden på 70 miljoner kronor, vilket motsvarar en utökning med 10,6 miljoner kronor jämfört med
budgetramen för år 2020. För år 2022 är ramen minskad med 1,2 miljoner vilket
motsvarar en budgetram på cirka 68,8 miljoner kronor, för år 2023 fortsatt minskning med ytterligare 800 000 kronor vilket motsvarar en budgetram på 68 miljoner
kronor. För att nå föreslagens budgetram har förvaltningen i budgetförslaget föreslagit en rad åtgärder. Åtgärderna finns bilagda detta protokoll.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nr 33602, daterad 2020-07-01
Förslag till budget 2021, plan för 2022-2023
Förslag till beslut på sammanträdet

Susanna Kraftelid (M) yrkar på återremiss med motiveringen att förvaltningens förslag bygger på ramar och inriktning som inte är politiskt förankrade och hanterade
samt yrkar också på en protokollsanteckning om att återremissen inte medför några
krav på beredning eller andra åtgärder.
Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden godkänner yrkandet på återremiss med tillhörande
protokollsanteckning och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-20
Tekniska nämnden

§ 92

Dnr 2020/00208

Förslag till Budget 2021, plan 2022-2023
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden har tagit del av förvaltningens budgetförslag. Då förslaget bygger på ramar och inriktning som inte är politiskt förankrade och
hanterade så återremitterar nämnden förslaget till förvaltningen för vidare
hantering.
Sammanfattning
Driftbudgetramar för 2021, totalt 59 797 tkr, inkl. kapitalkostnader föreslås
fördelas mellan tekniska förvaltningens verksamheter enligt följande
Tekniska nämnden
Nämndadministration
Gator, vägar, parkering
Parker
Skogsavverkning
Fastighet
Lokalvård
Teknisk vht övergripande
Övrig kommungemensam administration

214 tkr
317 tkr
39 114 tkr
4 771 tkr
0 tkr
- 3 978 tkr
16 683 tkr
219 tkr
2 457 tkr

För att komma i balans med föreslagen ram har förvaltningen föreslagit en
rad åtgärder. Tekniska nämndens förslag till budget för 2021 och plan för
2022 och 2023 framgår i sin helhet i bilagt förslag till budget.
Från de fonderade medlen i VA- samt avfallsfonden föreslås att 2 miljoner
används ur VA fonden samt 1,6 miljoner finansieras ur Avfallsfonden som
då kommer landa på ett underskott på cirka 1 miljon kronor.
Investeringsbudget för 2021, totalt 264 997 tkr, föreslås fördelas enligt följande
Skattefinansierade investeringar
VA-verksamhet investeringar
Avfallsverksamhet investeringar

192 467 tkr
72 100 tkr
430 tkr

Beslutsunderlag
Förslag till Budget 2021, plan 2022-2023
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-20
Tekniska nämnden

______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef - tekniska förvaltningen
Avdelningschefer – tekniska förvaltningen
Ekonomichef
Förvaltningsekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-02
Barn- och utbildningsnämnden

BOU § 93

Dnr 2020/00146

Förslag till Budget 2021, plan 2022-2023
Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till
Budget 2021, plan 2022-2023.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att då förslaget bygger på ramar
och inriktning som inte är politiskt förankrade och hanterade, så
återremitterar barn- och utbildningsnämnden förslaget till förvaltningen
för vidare hantering.
Sammanfattning

Förvaltningen har tagit del av förslag till barn- och utbildningsnämndens
budgetram 2021. Så som förslaget ser ut, med en ramökning om 1,5
miljoner kronor, leder förslaget i praktiken till ett krav på effektivisering på
runt 30 miljoner kronor, och det enbart under 2021. Förvaltningen anser att
det, parallellt med befintligt effektiviseringsarbete, krävs en fördjupad
analys av grundorsakerna till nämndens ekonomiska situation. Först då kan
förvaltningen, tillsammans med nämnden, börja planera för åtgärder som
både på kort och lång sikt banar väg för en god och sund ekonomi med
nämndens grunduppdrag i fokus.
Beslutsunderlag

– Tjänsteskrivelse BOU 2020/00146 nr 59136.
– Rapport Förslag till budget och mål 2021, plan 2022-2023.
Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Carl- Johan Torstenson (M) yrkar återremiss på ärendet.
Helene Zeland Bodin (C) bifaller ordförandens yrkande på återremiss.
Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
återremittera ärendet.
Protokollsanteckning

Återremissen medför inte några krav på beredning eller andra åtgärder
avseende budgetförslaget förrän nya eller kompletterande anvisningar givits
förvaltningen. Information om förvaltningens förslag kommer att ske på KS
under september.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-02
Barn- och utbildningsnämnden

______________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef
Förvaltningsledningen
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonom
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SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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BUDGETRAMAR 2021-2023
TJÄNSTEMÄNNENSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige
Stöd till politiska partier
Valnämnd
Revision
Räddningstjänsten
Håbo Marknads AB/näringsliv
Digitalisering
Lönesatsning
Kommunstyrelse
Kultur- och fritidsnämnd
Socialnämnd
Bygg- och miljönämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Teknisk nämnd
Överförmyndarnämnd
Ofördelad kapitalkostnadsökning
Ofördelad löne- och prisökning
internhyra
Osäkerhet befolkning/att fördela
Summa verksamheter
Taxefinansierade verksamheter
Pensioner och upplupna löner
Internränta
Gem kapitalkostn, fastighetsskatt, bef
kundförlust
Reavinster (och expl)
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter fin poster/årets resultat
Resultat, andel av skattenettot
Resultatkrav 2 % av skattenetto

Prisökn 2
Effektivis
Löne- %, köp av
ering 2,5
ökn 2 %
verk%
samhet

AKTUELL
BUDGET 2020

Demografi

-1 514
-1 050
-23
-1 311
-21 050
-2 500
-1 500
-2 462
-59 779
-54 239
-59 346
-13 465
-616 948
-306 131
-54 673
-2 200
0

-19
-13
0
-17
-267
-32
-19

-25

-759
-689
-668
-171
-5 732
-13 904
-687
-28

-1 167
-391
-774
-347
-9 429
-4 286
-743
-1

Övrig
minskning

Kapita
lÖvrig
kostna
ökning
d via
hyra

PLAN 2022

PLAN 2023

Alliansens
Budget 2021

-1 615
-1 099
-535
-1 519
-21 782
-1 862
-1 400
-2 427
-70 678
-51 756
-68 896
-13 453
-610 018
-335 373
-53 967
-2 186
-14 998

-1 636
-1 113
-42
-1 537
-22 071
-1 833
-1 400
-2 398
-69 743
-51 194
-68 013
-13 299
-603 671
-351 751
-53 347
-2 161
-22 623

-1 593
-1 084
-35
-1 500
-21 480
-2 000
-6 500
-2 462
-48 594
-58 819
-67 019
-12 346
-639 632
-327 837
-47 239
-2 217
-7 200

-233

-26 468

-53 206

-233

0
-45 480
0
-4 000
100

0
-1 243 671
0
-29 000
17 100

0
-1 280 033

0
-1 321 039

0
-1 247 791

-33 000
17 100

-37 000
17 100

-29 000
17 100

-2 175

0

-2 175

-2 175

-2 175

-2 175

0
-1 208 366
1 108 296
138 399
38 329
2 600
-16 000
24 929

0
-49 380
15 630
26 579
-7 171
0
-752
-7 923

0
-1 257 746
1 123 926
164 978
31 158
2 600
-16 752
17 006

0
-1 298 108
1 179 733
155 480
37 105
2 600
-19 104
20 601

0
-1 343 114
1 234 754
151 033
42 673
2 600
-21 456
23 817

0
-1 261 866
1 123 926
179 821
41 880
2 600
-16 752
27 728

1,3%
25 778

1,5%
26 704

1,7%
27 716

2,1%
26 075

2,0%
24 934

Ramökn,
total

BUDGET 2021

-7 200

-79
-34
-12
-189
-430
602
100
0
-12 049
1 776
-10 653
-181
-1 510
-15 303
-66
-17
-7 200

-1 593
-1 084
-35
-1 500
-21 480
-1 898
-1 400
-2 462
-71 828
-52 463
-70 000
-13 646
-618 458
-321 434
-54 739
-2 217
-7 200

-233

-35
-21
-12
-164

0
-8
-421
-50

-214
-3 023
-1 516
-236
-43

62
19
1 494
1 356
1 484
337
15 424
7 653
1 367
55

258
621
100
0
1 500

-11 617
-10 481

1 250
-3 250
233

0
0
-1 198 191
0
-25 000
17 000

Kapitalkostnad

-233
-23 006

-17 171

-5 503

29 251

3 729

-25 580

0

-7 200

-4 000
100

-23 006

-17 171

-5 503

29 251

3 729

-23 006

-17 171

-5 503

29 251

3 729

-29 580
15 630
26 579
12 629

3 729

-752
11 877

-23 006

-17 171

-5 503

29 251

0

-7 100

0

-7 100

0

-7 100

Ökning i
procent
5,2%
3,3%
53,8%
14,4%
2,0%
-24,1%
-6,7%
0,0%
20,2%
-3,3%
18,0%
1,3%
0,2%
5,0%
0,1%
0,8%

3,8%

Total
budget

tkr
Kommunstyrelsen
Fleråriga projekt med totalbudget på minst 5 miljoner
1630 Omdaning kommunhus (P)
1640 Resecentrum*
Övriga investeringar, årligt anslag
Summa kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Fleråriga projekt med totalbudget på minst 5 miljoner
Utökning naturgräsplaner Futurum (P)**, ökn 950 tkr år 2020
Fotbollsanläggning inomhus (P)
Mötesplats centrum, skateområdet (P)
Stadsparken, Gröna dalen, Trazan Banarne (P)
Biblioteket (P)
Multiarena Gröna Dalen (P)
Övriga investeringar, årligt anslag
Summa kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Övriga investeringar, årligt anslag
Summa socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Fleråriga projekt med totalbudget på minst 5 miljoner
1188 Skogsbrynets förskola (P)*** (tillskott utöver 40,4 mkr se
fastighet)
1184 Tillbyggnad Futurumskolan (P)**** (tillskott utöver
165 mkr se fastighet)
Tillbyggnad Västerängsskolans kök och matsal (P)
Gymnasieskola (P)
Övriga investeringar, årligt anslag
Summa barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Fleråriga projekt med totalbudget på minst 5 miljoner
Korttidsboende äldre SoL 20 platser (P)
Övriga investeringar, årligt anslag
Summa vård- och omsorgsnämnden

Förberedelsefas 2020
Redan beslutad

Förberedelsefas 2020 ingår i
fotbollsanläggning
Förberedelsefas 2020
Redan beslutad
Förberedelsefas 2021
Förberedelsefas 2021
Förberedelsefas 2021

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

-79 400
-2 700
-2 700

-2 700
-2 700

-2 700
-2 700

-2 700
-2 700

-4 602
-4 602

-3 510
-3 510

-2 260
-2 260

-2 000
-2 000

0

-200
-200

-120
-120

-120
-120

-13 228
-13 228

-8 588
-8 588

-6 288
-6 288

-10 488
-10 488

-1 920
-1 920

-1 750
-1 750

-8 250
-8 250

-1 030
-1 030

-11 000

Redan beslutad

-7 600

Redan beslutad

-17 000

Förberedelsefas 2020
Förberedelsefas 2020

Förberedelsefas 2021

Total
budget

tkr
Tekniska nämnden
Gata/park
1364 (P) Kraftleden Trafiksäkerhet, Etapp 5, 6
Kraftleden Trafiksäkerhet, Etapp 3, 4 (P)
1390 GC-väg Viby - Vilunda
1397 GC-väg Skokloster
Gång- och cykelväg Råbyleden M (P)
Övriga investeringar, årligt anslag
Summa Gata/park
Fastighet och lokalvård
Fleråriga projekt med totalbudget på minst 5 miljoner
1102 (P) LSS boende Dalvägen
1103 (P) LSS boende Viby
1143 (P) Gröna dalen fsk 2 avd
1188 (P) Skogsbrynet utbyggnad (utökad budget 7,6 utöver
40,4 mkr se BUN)
1138 Granåsen toaletter o kallgarage
1184 Futurum om- och tillbyggnad (utökad budget 17
utöver 165 mkr se BUN)
1199 Skeppsgården ombyggnad föreningslokal
(P) Ny Simhall
(P) Driftlokaler
Övriga investeringar, årligt anslag
Summa fastighet och lokalvård
Summa tekniska nämnden skattefinansierat

Summa skattefinansierat

Ny utredning bör genomföras
Ny utredning bör genomföras

-20 847
-19 033
-9 655
-8 012

Förberedelsefas 2021
Detaljlista bör bifogas

Redan beslutad
Redan beslutad
Kommer inte genomföras

-20 300
-19 800

Redan beslutad

-48 000

Budget
2020

Budget
2021

-11 682

Plan 2022

Plan 2023

-6 684

-8 965
-2 500

0
-5 500

0
0

-12 316
0
0

-35 912
-47 377

-28 975
-46 157

-28 652
-35 336

-41 180
-53 496

-28 966
-28 966
-76 343

-32 360
-32 360
-78 517

-12 750
-12 750
-48 086

-13 700
-13 700
-67 196

-98 793

-95 265

-67 704

-83 534

Förberedelsefas 2020-2021
Redan beslutad
Avslutad
Redan beslutad
Föreberedelsefas 2021
Detaljlista bör bifogas

-182 001
-191 000

Total
budget

tkr
VA
Fleråriga projekt med totalbudget på minst 5 miljoner
1267 Bålsta tätort ledningar (P)
1268 Bålsta tätort pumpstationer (P)
1269 Utloppsledning arv Bålsta
1270 Ledning med stickspår Logistik Bålsta
1271 GAP, huvudmatning (P)
1272 Omläggning ledning pga kapacitetsbrist
1276 Reservoar och ledningar i Krägga (pga exploateringar
i området)
Övriga investeringar, årligt anslag
Summa VA
Avfall
Fleråriga projekt med totalbudget på minst 5 miljoner
1405 Projekt o utbyggnad ÅVC
1411 Kärl fastighetsnära insamling (P)*****, ökn 5 mkr till
totalt 24 mkr
Övriga investeringar, årligt anslag
Summa avfall

Summa taxefinansierat
TOTALT

Redan beslutade
Redan beslutade

Budget
2020

Budget
2021

-116 900
-40 000
-13 000
-17 000
-74 000

-12 555
-9 392
-12 000

-7 500
0

-20 000

-10 000

-10 000

-37 868
-81 815

Plan 2022

Plan 2023

-20 000

-16 000

-25 500
-43 000

-24 000
-44 000

-19 000
-35 000

-454
-454

-130
-130

-50
-50

-1 500
-1 500

-82 269

-43 130

-44 050

-36 500

Avklarad

Detaljlista bör bifogas

Förberedelsefas 2021
Redan beslutad

-24 000

-181 062 -138 395 -111 754 -120 034

*1640 Resecentrum har i beslut KS §153 lyft ur
exploateringsbudgeten för Bålsta Centrum till ett separat
investeringsobjekt med totalbudget 79,4 miljoner kronor.
** Naturgräsplaner Futurum, ökad budget har begärts från
KF med 950 000 kronor men beslut ej klart.
*** 1188 Skogsbrynets förskola, budget 40,4 mkr finns hos
fastighet, men budgetökning med 7,6 mkr föreslås, till totalt
48 mkr
**** 1184 Futurumskolan, budget 165 mkr finns hos fastighet,
men budgetökning med 17 mkr föreslås, till totalt 182 mkr.
***** VA Kärl, förslag om utökad budget från 19 mkr till
24 mkr finns för 2020, men inget beslut än i KF.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-19
Kommunstyrelsen

§ 227

Ärende 6

Dnr 2020/00284

Delårsrapport augusti 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för kommunstyrelsens
verksamheter
2. Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsrapport för augusti 2020
till kommunfullmäktige och revisorer.
3. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att
skyndsamt ta fram en utredning kring internhyressystemet i kommunen.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
4. Kommunfullmäktige beslutar att fördela ut 2 462 000 kronor i driftbudget
för lönesatsning till nämnderna enligt förslag
5. Kommunfullmäktige noterar att det uteblivna investeringsbidraget till
tekniska nämnden nu bedöms täckas av lägre kapitalkostnader.
6. Kommunfullmäktige beslutar att budget för Bålsta C ska överföras från
exploateringsbudgeten till kommunstyrelsens investeringsbudget.
Totalbudget är 79,4 miljoner, varav 2020 års budget 24 426 000 kronor.
7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda prognostiserade
underskott så att budgetramen hålls
8. Kommunfullmäktige beslutar att åtgärderna redovisas i årsredovisningen
9. Kommunfullmäktige beslutar att de kostnader som för närvarande
belastar barn- och utbildningsnämnden för exempelvis internhyra av
baracker under pågående renoveringar istället ska belasta tekniska nämnden
(fastighetsavdelningen).
Sammanfattning
Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti samt
prognos för utfallet av verksamheten och ekonomin till årets slut.
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska kommunen
årligen upprätta minst en delårsrapport för verksamheten från
räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för
verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för
samma period föregående år.
Prognos för årets ekonomiska resultat

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-19
Kommunstyrelsen

Prognos för årets resultat är 177,6 miljoner kronor. Elimineras
realisationsvinster på 23,4 miljoner beräknas balanskravsresultatet uppgå
42,0 miljoner kronor. Kommunens finansiella mål som resultat beräknas
genom att både realisationsvinster och investeringsbidrag elimineras med
150,9 miljoner kronor från det prognostiserade resultatet, vilket ger ett
resultat på 26,7 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat på 23,2
miljoner kronor.
Den positiva avvikelsen jämfört med budget förklaras av flera negativa och
positiva avvikelser.
Positiva avvikelser
Investeringsbidrag och andra fastighetsförsäljningar beräknas ge 150,9
miljoner kronor
Skattenettot (skatteintäkter, statsbidrag och utjämning) är 26,7 miljoner
kronor bättre än budget.
Räntekostnader för kommunens långfristiga skulder beräknas till 2,8
miljoner kronor lägre än budget.
Finansiella intäkter prognostiseras till 1,2 miljoner kronor högre än budget,
vilket förklaras av utdelning från Kommuninvest.
Negativa avvikelser
Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 27,8 miljoner kronor högre
än budget.
De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall prognostiserar
underskott med tillsammans 200 000 kronor, varav VA-verksamhet ett
överskott om 1,3 miljoner kronor och avfallsverket ett underskott om 1,1
miljoner kronor
Nämndernas ekonomiska läge
Totalt prognostiserar nämnderna 27,8 (21,5) miljoner kronor i underskott
jämfört med budget. Vid föregående prognos i mars redovisades 63,6
miljoner kronor i underskott.
Två nämnder och kommunstyrelsen visar underskott och övriga nämnder
visar nollprognos eller överskott. Kommunfullmäktige uppmanade
nämnderna vid delårsuppföljningen per mars att, i möjligaste mån, vidta
åtgärder så att budgetramarna hålls och redovisa det till delårsrapporten per
augusti.
Budgeterat resultat som fastställdes av kommunfullmäktige i november
2019 för år 2020, uppgick till 24,9 miljoner kronor. Efter tilläggsanslag,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-19
Kommunstyrelsen

enligt nedan, som utfördelades till kultur- och fritidsnämnden uppgick
kommunens budgeterade resultat till 23,2 miljoner kronor.
Under året beslutade kommunfullmäktige om tilläggsbudget om 1,7
miljoner kronor för utrednings-kostnader av kultur- och fritidsnämndens
kostnader.
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade ett underskott i
delårsuppföljning i mars uppgående till 30,3 miljoner kronor. Nu
prognostiserar nämnden 19,5 miljoner kronor i underskott, en förbättring
med 10,8 miljoner kronor. Förvaltningen skriver att förbättringen beror på
genomförda effektiviseringar i verksamheterna, men också på att volymer,
föräldraavgifter, köp och sälj av skolplatser inte var kvalitetssäkrade i
föregående prognos.
Inom verksamheten grundskola är underskottet nästan 4,1 miljoner kronor.
Även inom förskoleklasser och fritidshem finns ett underskott om 2,7
respektive 1,6 miljoner kronor. Inom grundsärskola redovisas ett underskott
om 2,0 miljoner kronor förvaltningen skriver att underskottet beror på en
ökning av elevantalet med 2 elever jämfört med budget. Verksamheten SFI
redovisar ett underskott om 1,7 miljoner kronor, anledningen till detta beror
på att eleverna som påbörjar sin utbildning har låg utbildningsnivå och
kräver längre utbildning. Övergripande verksamhet på förvaltningen
redovisar ett underskott om 11,3 miljoner kronor, beroende på mark, hyra
och etablering av flera paviljonger vid Futurum skolan och upparbetade
kostnaderna för Vibyskolan som avslutades genom ett beslut av nämnden.
Andra verksamheter inom nämndens ansvarsområden visar överskott, vilket
sammantaget ger ett underskott om 19,5 miljoner kronor.
Socialnämnden prognostiserar underskott med 11,5 miljoner kronor.
Underskottet förklaras i huvudsak ökade kostnaderna jämfört med budget
för missbruksvård (-900 000 kronor), barn och ungdomsvård (- 5,3 miljoner
kronor) och ekonomiskt bistånd (-7,7 miljoner kronor). till mindre del
balanseras det sammantagna underskott av överskott på andra verksamheter
inom nämndens ansvarsområde.
Vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på ett överskott om 12,1
miljoner kronor. De ekonomiska effekterna av covid-19 har skapat en
oförutsägbarhet i prognosarbetet. Det har medfört överskott i verksamheter
som inte kunnat bedrivas på grund av smittrisk, men också underskott, som
till stor del kompenseras av statsbidrag. Den redovisade prognosen utgår
ifrån ett nulägesscenario där ingen smitta finns i nämndens verksamheter. I
prognosen är medräknat förväntat statsbidrag från Socialstyrelsen för de
kostnader som uppstått till följd av covid-19 och som uppfyller
Socialstyrelsens kriterier för ansökan. Prognosen innehåller positiva
avvikelser då en del volymer inte motsvarat budgeterad nivå. Staten har
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ersatt samtliga sjuklöner i kommunen under perioden april-juli vilket också
påverkar prognosen positivt.
Detta sammantaget innebär ett överskott av engångskaraktär som inte hade
funnits ett år med verksamhet i ordinarie drift.
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med 1,1 miljoner
kronor mot budgeterat. Ej budgeterade kostnader för lokalanpassningar och
underhåll kompenseras av överskott på grund av inställda aktiviteter och
lägre föreningsbidrag då även föreningarnas aktiviteter minskat på grund av
covid- 19.
Kommunfullmäktige beslutade i §51 att tillföra nämnden 1,7 miljoner
kronor för att kompensera utredningskostnader som uppstått under 20182020 för simhall och bibliotek.
Kommunstyrelsen och övergripande verksamheter redovisar ett underskott
med 13,6 miljoner kronor. Främsta orsaken till underskottet är högre
kostnader än budgeterat på plan- och exploateringsverksamheten som
uppgår till ca 2,2 miljoner kronor, Kommundirektör 2,2 miljoner kronor,
personalavdelning 1,1 miljoner kronor, kvarvarande prognostiserade
kostnader för Håbo Marknads AB 0,5 miljoner kronor, ekonomiavdelning
0,6 miljoner kronor för kostnaderna för satsningen på presentkort för att
stödja kommunens företag. Den största avvikelsen återfinns på
verksamheten kommungemensamt för utebliven effektivisering som var
planerad i samband med organisationsförändring av verksamheterna inom
samhällsbyggnad.
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter prognosticerar
sammantaget ett överskott på 2,9 miljoner kronor. De taxefinansierade
verksamheterna VA och avfall prognosticerar ett lägre uttag från VArespektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 1,7 miljoner kronor. VAoch avfalls-verksamheter redovisar ett sammantaget överskott på 0,2
miljoner kronor.
Bygg- och miljönämnden prognostiserar att verksamheten kommer att ge ett
överskott om 657 000 kronor. Förklaringen är högre intäkter inom bygglov
och lägre kostnad inom bostadsanpassningsbidrag.
Överförmyndarnämnden prognostiserar ett resultat i balans med budget.
Investeringar
Årets investeringsbudget uppgår till 358,0 miljoner kronor. Per 31 augusti
har 81,2 miljoner kronor investerats och prognosen är att 270,7 miljoner
kommer att investeras till årets slut. Av det förväntade överskottet på 87,2
miljoner kronor beräknas budget för pågående investeringar överföras till
kommande år.
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Inom exploateringsverksamheten har 52,4 miljoner kronor investerats per 31
augusti i anläggningar för gator och VA och det bedöms öka till 145,8
miljoner kronor vid årets slut. Årets största investeringar är infrastruktur i
kvarter 3-4 Björnbro/Logistik Bålsta, Frösundavik (övertagande av
anläggningar), Bålsta Centrum, Lillsjöns företagspark (övertagande av
anläggningar) samt Tvåhusplanen.
Måluppfyllelse
Coronapandemin har påverkat arbetet för att nå kommunfullmäktiges tre
mål i hög grad. Kontakten och dialogen mellan näringsliv och kommun
bedöms ha förbättrats under perioden men på grund av pågående pandemi
har målet inte nåtts som helhet. Sammantaget pågår många aktiviteter för att
utveckla samhällsbyggandet i kommunen, i enlighet med KF’s mål om
hållbart perspektiv, men dock bedöms inte arbetet under 2020 kunna nå full
måluppfyllnad och därmed blir resultatet delvis uppfyllt. Bedömningen att
forum för dialog och samverkan samt att arbetet med marknadsföring av
befintliga och kommande mötesplatser måste utökas för att full
måluppfyllelse ska kunna erhållas.
Nedan återges det som nämnderna redovisat avseende måluppfyllelsen. En
samlad bedömning är svår att göra eftersom ett stort antal mål kommer att
utvärderas i bokslutet för år 2020
Inget mål anses vara uppfyllt till delåret och 16 mål eller 64 procent anses
vara delvis uppfyllda. Två mål eller 8 procent anses inte uppfyllas under
året. För sju av målen 28 procent finns inte tillräckligt med underlag för att
kunna göra en bedömning vid delåret utan bedömningen kommer att göras
först vid årets slut.
Två av kommunens tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning
bedöms uppnås. Resultatet beräknas uppgå till mer än två procent av
skattenettot. Överskott och intäkter av engångskaraktär har finansierat
investeringar. Däremot kommer inte målet om att
exploateringsverksamheten som helhet ger överskott, att uppnås.
Kommunkoncernen
Håbo Marknads AB har ett negativt resultat på -2,0 miljoner kronor per 31
augusti och prognosen för året är -3,0 miljoner kronor.
Håbohus AB redovisar ett resultat för delåret efter finansiella poster på 10,2
miljoner kronor. Helårsprognosen för år 2020 beräknas efter finansiella
poster uppgå till cirka 16,0 miljoner kronor.
Räddningstjänsten redovisar ett resultat för delåret på -278 000 kronor och
prognosen för helåret visar ett underskott om 200 000 kronor.
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Beslutsunderlag
KSAU 2020-10-05 § 169
Tjänsteskrivelse
Delårsrapport augusti 2020
Nämnders beslut om delårsrapporten
Revisionsrapport (efter kommunstyrelsen)
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar att beslutspunkt 5 uppdateras ändras enligt följande:
5. Kommunfullmäktige noterar att det uteblivna investeringsbidraget till
tekniska nämnden nu bedöms täckas av lägre kapitalkostnader.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om kommunstyrelsen
bifaller beslutspunkterna 1-3 i arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att så sker.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för lunch samt för hantering av
sammanträdesteknik.
Beslutsgång 2
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
beslutspunkt 4 i arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
beslutspunkt 5 med ändring enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att
så sker.
Ordförande frågar avslutningsvis om kommunstyrelsen bifaller
beslutspunkterna 6-9 i arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så
sker.
______________
Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomiavdelningen
Vipul Vithlani
0171-525 16
vipul.vithlani@habo.se

Delårsrapport augusti 2020
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för kommunstyrelsens
verksamheter
2. Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsrapport för augusti
2020 till kommunfullmäktige och revisorer.
3. Kommunfullmäktige beslutar att fördela ut 2 462 000 kronor i
driftbudget för lönesatsning till nämnderna enligt förslag
4. Kommunfullmäktige noterar att tekniska nämnden inte begär ökad
driftbudget, eftersom uteblivna investeringsbidrag nu bedöms
kompenseras av lägre kapitalkostnader
5. Kommunfullmäktige beslutar att budget för Bålsta C Resecentrum m m

kronor ska överföras från exploateringsbudgeten till kommunstyrelsens
investeringsbudget. Totalbudget är 79,4 miljoner, varav 2020 års budget
24 426 000 kronor.
6. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda prognostiserade
underskott så att budgetramen hålls
7. Kommunfullmäktige beslutar att åtgärderna redovisas i årsredovisningen
Sammanfattning

Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti samt
prognos för utfallet av verksamheten och ekonomin till årets slut.
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska kommunen
årligen upprätta minst en delårsrapport för verksamheten från
räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för
verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för
samma period föregående år.
Prognos för årets ekonomiska resultat
Prognos för årets resultat är 177,6 miljoner kronor. Elimineras
realisationsvinster på 23,4 miljoner beräknas balanskravsresultatet uppgå
42,0 miljoner kronor. Kommunens finansiella mål som resultat beräknas
genom att både realisationsvinster och investeringsbidrag elimineras med
150,9 miljoner kronor från det prognostiserade resultatet, vilket ger ett
resultat på 26,7 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat på 23,2
miljoner kronor.
Den positiva avvikelsen jämfört med budget förklaras av flera negativa och
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positiva avvikelser.
Positiva avvikelser
 Investeringsbidrag och andra fastighetsförsäljningar beräknas ge
150,9 miljoner kronor
 Skattenettot (skatteintäkter, statsbidrag och utjämning) är 26,7
miljoner kronor bättre än budget.
 Räntekostnader för kommunens långfristiga skulder beräknas till 2,8
miljoner kronor lägre än budget.
 Finansiella intäkter prognostiseras till 1,2 miljoner kronor högre än
budget, vilket förklaras av utdelning från Kommuninvest.
Negativa avvikelser
 Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 27,8 miljoner kronor
högre än budget.
 De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall prognostiserar
underskott med tillsammans 200 000 kronor, varav VA-verksamhet
ett överskott om 1,3 miljoner kronor och avfallsverket ett underskott
om 1,1 miljoner kronor
Nämndernas ekonomiska läge
Totalt prognostiserar nämnderna 27,8 (21,5) miljoner kronor i underskott
jämfört med budget. Vid föregående prognos i mars redovisades 63,6
miljoner kronor i underskott.
Två nämnder och kommunstyrelsen visar underskott och övriga nämnder
visar nollprognos eller överskott. Kommunfullmäktige uppmanade
nämnderna vid delårsuppföljningen per mars att, i möjligaste mån, vidta
åtgärder så att budgetramarna hålls och redovisa det till delårsrapporten per
augusti.
Budgeterat resultat som fastställdes av kommunfullmäktige i november
2019 för år 2020, uppgick till 24,9 miljoner kronor. Efter tilläggsanslag,
enligt nedan, som utfördelades till kultur- och fritidsnämnden uppgick
kommunens budgeterade resultat till 23,2 miljoner kronor.
Under året beslutade kommunfullmäktige om tilläggsbudget om 1,7
miljoner kronor för utrednings-kostnader av kultur- och fritidsnämndens
kostnader.
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade ett underskott i
delårsuppföljning i mars uppgående till 30,3 miljoner kronor. Nu
prognostiserar nämnden 19,5 miljoner kronor i underskott, en förbättring
med 10,8 miljoner kronor. Förvaltningen skriver att förbättringen beror på
genomförda effektiviseringar i verksamheterna, men också på att volymer,
föräldraavgifter, köp och sälj av skolplatser inte var kvalitetssäkrade i
föregående prognos.
Inom verksamheten grundskola är underskottet nästan 4,1 miljoner kronor.
Även inom förskoleklasser och fritidshem finns ett underskott om 2,7
respektive 1,6 miljoner kronor. Inom grundsärskola redovisas ett underskott
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om 2,0 miljoner kronor förvaltningen skriver att underskottet beror på en
ökning av elevantalet med 2 elever jämfört med budget. Verksamheten SFI
redovisar ett underskott om 1,7 miljoner kronor, anledningen till detta beror
på att eleverna som påbörjar sin utbildning har låg utbildningsnivå och
kräver längre utbildning. Övergripande verksamhet på förvaltningen
redovisar ett underskott om 11,3 miljoner kronor, beroende på mark, hyra
och etablering av flera paviljonger vid Futurum skolan och upparbetade
kostnaderna för Vibyskolan som avslutades genom ett beslut av nämnden.
Andra verksamheter inom nämndens ansvarsområden visar överskott, vilket
sammantaget ger ett underskott om 19,5 miljoner kronor.
Socialnämnden prognostiserar underskott med 11,5 miljoner kronor.
Underskottet förklaras i huvudsak ökade kostnaderna jämfört med budget
för missbruksvård (-900 000 kronor), barn och ungdomsvård (- 5,3 miljoner
kronor) och ekonomiskt bistånd (-7,7 miljoner kronor). till mindre del
balanseras det sammantagna underskott av överskott på andra verksamheter
inom nämndens ansvarsområde.
Vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på ett överskott om 12,1
miljoner kronor. De ekonomiska effekterna av covid-19 har skapat en
oförutsägbarhet i prognosarbetet. Det har medfört överskott i verksamheter
som inte kunnat bedrivas på grund av smittrisk, men också underskott, som
till stor del kompenseras av statsbidrag. Den redovisade prognosen utgår
ifrån ett nulägesscenario där ingen smitta finns i nämndens verksamheter. I
prognosen är medräknat förväntat statsbidrag från Socialstyrelsen för de
kostnader som uppstått till följd av covid-19 och som uppfyller
Socialstyrelsens kriterier för ansökan. Prognosen innehåller positiva
avvikelser då en del volymer inte motsvarat budgeterad nivå. Staten har
ersatt samtliga sjuklöner i kommunen under perioden april-juli vilket också
påverkar prognosen positivt.
Detta sammantaget innebär ett överskott av engångskaraktär som inte hade
funnits ett år med verksamhet i ordinarie drift.
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med 1,1 miljoner
kronor mot budgeterat. Ej budgeterade kostnader för lokalanpassningar och
underhåll kompenseras av överskott på grund av inställda aktiviteter och
lägre föreningsbidrag då även föreningarnas aktiviteter minskat på grund av
covid- 19.
Kommunfullmäktige beslutade i §51 att tillföra nämnden 1,7 miljoner
kronor för att kompensera utredningskostnader som uppstått under 20182020 för simhall och bibliotek.
Kommunstyrelsen och övergripande verksamheter redovisar ett underskott
med 13,6 miljoner kronor. Främsta orsaken till underskottet är högre
kostnader än budgeterat på plan- och exploateringsverksamheten som
uppgår till ca 2,2 miljoner kronor, Kommundirektör 2,2 miljoner kronor,
personalavdelning 1,1 miljoner kronor, kvarvarande prognostiserade
kostnader för Håbo Marknads AB 0,5 miljoner kronor, ekonomiavdelning
0,6 miljoner kronor för kostnaderna för satsningen på presentkort för att
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stödja kommunens företag. Den största avvikelsen återfinns på
verksamheten kommungemensamt för utebliven effektivisering som var
planerad i samband med organisationsförändring av verksamheterna inom
samhällsbyggnad.
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter prognosticerar
sammantaget ett överskott på 2,9 miljoner kronor. De taxefinansierade
verksamheterna VA och avfall prognosticerar ett lägre uttag från VArespektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 1,7 miljoner kronor. VAoch avfalls-verksamheter redovisar ett sammantaget överskott på 0,2
miljoner kronor.
Bygg- och miljönämnden prognostiserar att verksamheten kommer att ge ett
överskott om 657 000 kronor. Förklaringen är högre intäkter inom bygglov
och lägre kostnad inom bostadsanpassningsbidrag.
Överförmyndarnämnden prognostiserar ett resultat i balans med budget.
Investeringar
Årets investeringsbudget uppgår till 358,0 miljoner kronor. Per 31 augusti
har 81,2 miljoner kronor investerats och prognosen är att 270,7 miljoner
kommer att investeras till årets slut. Av det förväntade överskottet på 87,2
miljoner kronor beräknas budget för pågående investeringar överföras till
kommande år.
Inom exploateringsverksamheten har 52,4 miljoner kronor investerats per 31
augusti i anläggningar för gator och VA och det bedöms öka till 145,8
miljoner kronor vid årets slut. Årets största investeringar är infrastruktur i
kvarter 3-4 Björnbro/Logistik Bålsta, Frösundavik (övertagande av
anläggningar), Bålsta Centrum, Lillsjöns företagspark (övertagande av
anläggningar) samt Tvåhusplanen.
Måluppfyllelse
Coronapandemin har påverkat arbetet för att nå kommunfullmäktiges tre
mål i hög grad. Kontakten och dialogen mellan näringsliv och kommun
bedöms ha förbättrats under perioden men på grund av pågående pandemi
har målet inte nåtts som helhet. Sammantaget pågår många aktiviteter för att
utveckla samhällsbyggandet i kommunen, i enlighet med KF’s mål om
hållbart perspektiv, men dock bedöms inte arbetet under 2020 kunna nå full
måluppfyllnad och därmed blir resultatet delvis uppfyllt. Bedömningen att
forum för dialog och samverkan samt att arbetet med marknadsföring av
befintliga och kommande mötesplatser måste utökas för att full
måluppfyllelse ska kunna erhållas.
Nedan återges det som nämnderna redovisat avseende måluppfyllelsen. En
samlad bedömning är svår att göra eftersom ett stort antal mål kommer att
utvärderas i bokslutet för år 2020
Inget mål anses vara uppfyllt till delåret och 16 mål eller 64 procent anses
vara delvis uppfyllda. Två mål eller 8 procent anses inte uppfyllas under
året. För sju av målen 28 procent finns inte tillräckligt med underlag för att
kunna göra en bedömning vid delåret utan bedömningen kommer att göras
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först vid årets slut.
Två av kommunens tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning
bedöms uppnås. Resultatet beräknas uppgå till mer än två procent av
skattenettot. Överskott och intäkter av engångskaraktär har finansierat
investeringar. Däremot kommer inte målet om att
exploateringsverksamheten som helhet ger överskott, att uppnås.
Kommunkoncernen
Håbo Marknads AB har ett negativt resultat på -2,0 miljoner kronor per 31
augusti och prognosen för året är -3,0 miljoner kronor.
Håbohus AB redovisar ett resultat för delåret efter finansiella poster på 10,2
miljoner kronor. Helårsprognosen för år 2020 beräknas efter finansiella
poster uppgå till cirka 16,0 miljoner kronor.
Räddningstjänsten redovisar ett resultat för delåret på -278 000 kronor och
prognosen för helåret visar ett underskott om 200 000 kronor.
.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Framgår av rapporten
Uppföljning

Kommunfullmäktiges beslut och vidtagna åtgärder följs upp i
årsredovisningen
Beslutsunderlag

– Delårsrapport augusti 2020
– Nämnders beslut om delårsrapporten
– Revisionsrapport (efter kommunstyrelsen)
__________

Beslut skickas till

Samtliga nämnder och styrelsen
Revisionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 169

Dnr 2020/00284

Delårsrapport augusti 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för kommunstyrelsens
verksamheter
2. Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsrapport för augusti 2020
till kommunfullmäktige och revisorer.
3. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att
skyndsamt ta fram en utredning kring internhyressystemet i kommunen.
Kommunfullmäktiges beslut

4. Kommunfullmäktige beslutar att fördela ut 2 462 000 kronor i driftbudget
för lönesatsning till nämnderna enligt förslag
5. Kommunfullmäktige noterar att tekniska nämnden inte begär ökad
driftbudget, eftersom uteblivna investeringsbidrag nu bedöms kompenseras
av lägre kapitalkostnader
6. Kommunfullmäktige beslutar att budget för Bålsta C ska överföras från
exploateringsbudgeten till kommunstyrelsens investeringsbudget.
Totalbudget är 79,4 miljoner, varav 2020 års budget 24 426 000 kronor.
7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda prognostiserade
underskott så att budgetramen hålls
8. Kommunfullmäktige beslutar att åtgärderna redovisas i årsredovisningen
9. Kommunfullmäktige beslutar att de kostnader som för närvarande
belastar barn- och utbildningsnämnden för exempelvis internhyra av
baracker under pågående renoveringar istället ska belasta tekniska nämnden
(fastighetsavdelningen).
Sammanfattning
Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti samt
prognos för utfallet av verksamheten och ekonomin till årets slut.
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska kommunen
årligen upprätta minst en delårsrapport för verksamheten från
räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för
verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för
samma period föregående år.
Prognos för årets ekonomiska resultat
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Prognos för årets resultat är 177,6 miljoner kronor. Elimineras
realisationsvinster på 23,4 miljoner beräknas balanskravsresultatet uppgå
42,0 miljoner kronor. Årets resultat som finansiellt mål, då både
realisationsvinster och investeringsbidrag elimineras med 150,9 miljoner
kronor från prognostiserat resultat, är cirka 26,7 miljoner jämfört med
budgeterat resultat på 23,2 miljoner kronor.
Den negativa avvikelsen jämfört med budget förklaras av flera negativa och
positiva avvikelser.
Positiva avvikelser
Investeringsbidrag och andra fastighetsförsäljningar beräknas ge 150,9
miljoner kronor
Skattenettot (skatteintäkter, statsbidrag och utjämning) är 26,7 miljoner
kronor bättre än budget.
Räntekostnader för kommunens långfristiga skulder beräknas till 2,8
miljoner kronor lägre än budget.
Finansiella intäkter prognostiseras till 1,2 miljoner kronor högre än budget,
vilket förklaras av utdelning från Kommuninvest.
Negativa avvikelser
Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 27,8 miljoner kronor högre
än budget.
De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall prognostiserar
underskott med tillsammans 200 000 kronor, varav VA-verksamhet ett
överskott om 1,3 miljoner kronor och avfallsverket ett underskott om 1,1
miljoner kronor
Nämndernas ekonomiska läge
Totalt prognostiserar nämnderna 27,6 (21,5) miljoner kronor i underskott
jämfört med budget. Vid föregående prognos i mars redovisades 63,6
miljoner kronor i underskott.
Två nämnder och kommunstyrelsen visar underskott och övriga nämnder
visar nollprognos eller överskott. Kommunfullmäktige uppmanade
nämnderna vid delårsuppföljningen per mars att, i möjligaste mån, vidta
åtgärder så att budgetramarna hålls och redovisa det till delårsrapporten per
augusti.
Budgeterat resultat som fastställdes av kommunfullmäktige i november
2019 för år 2020, uppgick till 24,9 miljoner kronor. Efter tilläggsanslag,
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enligt nedan, som utfördelades till kultur- och fritidsnämnden uppgick
kommunens budgeterade resultat till 23,2 miljoner kronor.
Under året beslutade kommunfullmäktige om tilläggsbudget om 1,7
miljoner kronor för utrednings-kostnader av kultur- och fritidsnämndens
kostnader.
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade ett underskott i
delårsuppföljning i mars uppgående till 30,3 miljoner kronor. Nu
prognostiserar nämnden 19,5 miljoner kronor i underskott, en förbättring
med 10,8 miljoner kronor. Förvaltningen skriver att förbättringen beror på
genomförda effektiviseringar i verksamheterna, men också på att volymer,
föräldraavgifter, köp och sälj av skolplatser inte var kvalitetssäkrade i
föregående prognos.
Inom verksamheten grundskola är underskottet nästan 4,1 miljoner kronor.
Även inom förskoleklasser och fritidshem finns ett underskott om 2,7
respektive 1,6 miljoner kronor. Inom grundsärskola redovisas ett underskott
om 2,0 miljoner kronor förvaltningen skriver att underskottet beror på en
ökning av elevantalet med 2 elever jämfört med budget. Verksamheten SFI
redovisar ett underskott om 1,7 miljoner kronor, anledningen till detta beror
på att eleverna som påbörjar sin utbildning har låg utbildningsnivå och
kräver längre utbildning. Övergripande verksamhet på förvaltningen
redovisar ett underskott om 11,3 miljoner kronor, beroende på mark, hyra
och etablering av flera paviljonger vid Futurum skolan och upparbetade
kostnaderna för Vibyskolan som avslutades genom ett beslut av nämnden.
Andra verksamheter inom nämndens ansvarsområden visar överskott, vilket
sammantaget ger ett underskott om 19,5 miljoner kronor.
Socialnämnden prognostiserar underskott med 11,5 miljoner kronor.
Underskottet förklaras i huvudsak ökade kostnaderna jämfört med budget
för missbruksvård (-900 000 kronor), barn och ungdomsvård (- 5,3 miljoner
kronor) och ekonomiskt bistånd (-7,7 miljoner kronor). Till mindre del
balanseras det sammantagna underskottet av överskott på andra
verksamheter inom nämndens ansvarsområde.
Vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på ett överskott om 12,1
miljoner kronor. De ekonomiska effekterna av covid-19 har skapat en
oförutsägbarhet i prognosarbetet. Det har medfört överskott i verksamheter
som inte kunnat bedrivas på grund av smittrisk, men också underskott, som
till stor del kompenseras av statsbidrag. Den redovisade prognosen utgår
ifrån ett nulägesscenario där ingen smitta finns i nämndens verksamheter. I
prognosen är medräknat förväntat statsbidrag från Socialstyrelsen för de
kostnader som uppstått till följd av covid-19 och som uppfyller
Socialstyrelsens kriterier för ansökan. Prognosen innehåller positiva
avvikelser då en del volymer inte motsvarat budgeterad nivå. Staten har
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ersatt samtliga sjuklöner i kommunen under perioden april-juli vilket också
påverkar prognosen positivt.
Detta sammantaget innebär ett överskott av engångskaraktär som inte hade
funnits ett år med verksamhet i ordinarie drift.
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med 1,1 miljoner
kronor mot budgeterat. Ej budgeterade kostnader för lokalanpassningar och
underhåll kompenseras av överskott på grund av inställda aktiviteter och
lägre föreningsbidrag då även föreningarnas aktiviteter minskat på grund av
covid- 19.
Kommunfullmäktige beslutade i §51 att tillföra nämnden 1,7 miljoner
kronor för att kompensera utredningskostnader som uppstått under 20182020 för simhall och bibliotek.
Kommunstyrelsen och övergripande verksamheter redovisar ett underskott
med 13,6 miljoner kronor. Främsta orsaken till underskottet är högre
kostnader än budgeterat på plan- och exploateringsverksamheten som
uppgår till ca 2,2 miljoner kronor, Kommundirektör 2,2 miljoner kronor,
personalavdelning 1,1 miljoner kronor, kvarvarande prognostiserade
kostnader för Håbo Marknads AB 0,5 miljoner kronor, ekonomiavdelning
0,6 miljoner kronor för kostnaderna för satsningen på presentkort för att
stödja kommunens företag. Den största avvikelsen återfinns på
verksamheten kommungemensamt för utebliven effektivisering som var
planerad i samband med organisationsförändring av verksamheterna inom
samhällsbyggnad.
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter prognosticerar
sammantaget ett överskott på 2,9 miljoner kronor. De taxefinansierade
verksamheterna VA och avfall prognosticerar ett lägre uttag från VArespektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 1,7 miljoner kronor. VAoch avfalls-verksamheter redovisar ett sammantaget överskott på 0,2
miljoner kronor.
Bygg- och miljönämnden prognostiserar att verksamheten kommer att ge ett
överskott om 657 000 kronor. Förklaringen är högre intäkter inom bygglov
och lägre kostnad inom bostadsanpassningsbidrag.
Överförmyndarnämnden prognostiserar ett resultat i balans med budget.
Investeringar
Årets investeringsbudget för uppgår till 358,0 miljoner kronor. Per 31
augusti har 81,2 miljoner kronor investerats och prognosen är att 270,7
miljoner kommer att investeras till årets slut. Av det förväntade överskottet
på 87,2 miljoner kronor beräknas budget för pågående investeringar
överföras till kommande år.
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Inom exploateringsverksamheten har 52,4 miljoner kronor investerats per 31
augusti i anläggningar för gator och VA och det bedöms öka till 145,8
miljoner kronor vid årets slut. Årets största investeringar är infrastruktur i
kvarter 3-4 Björnbro/Logistik Bålsta, Frösundavik (övertagande av
anläggningar), Bålsta Centrum, Lillsjöns företagspark (övertagande av
anläggningar) samt Tvåhusplanen.
Måluppfyllelse
Coronapandemin har påverkat arbetet för att nå kommunfullmäktiges tre
mål i hög grad. Kontakten och dialogen mellan näringsliv och kommun
bedöms ha förbättrats under perioden men på grund av pågående pandemi
har målet inte nåtts som helhet. Sammantaget pågår många aktiviteter för att
utveckla samhällsbyggandet i kommunen, i enlighet med KF’s mål om
hållbart perspektiv, men dock bedöms inte arbetet under 2020 kunna nå full
måluppfyllnad och därmed blir resultatet delvis uppfyllt. Bedömningen att
forum för dialog och samverkan samt att arbetet med marknadsföring av
befintliga och kommande mötesplatser måste utökas för att full
måluppfyllelse ska kunna erhållas.
Nedan återges det som nämnderna redovisat avseende måluppfyllelsen. En
samlad bedömning är svår att göra eftersom ett stort antal mål kommer att
utvärderas i bokslutet för år 2020
Inget mål anses vara uppfyllt till delåret och 16 mål eller 64 procent anses
vara delvis uppfyllda. Två mål eller 8 procent anses inte uppfyllas under
året. För sju av målen 28 procent finns inte tillräckligt med underlag för att
kunna göra en bedömning vid delåret utan bedömningen kommer att göras
först vid årets slut.
Två av kommunens tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning
bedöms uppnås. Resultatet beräknas uppgå till mer än två procent av
skattenettot. Överskott och intäkter av engångskaraktär har finansierat
investeringar. Däremot kommer inte målet om att
exploateringsverksamheten som helhet ger överskott, att uppnås.
Kommunkoncernen
Håbo Marknads AB har ett negativt resultat på -2,0 miljoner kronor per 31
augusti och prognosen för året är -3,0 miljoner kronor.
Håbohus AB redovisar ett resultat för delåret efter finansiella poster på 10,2
miljoner kronor. Helårsprognosen för år 2020 beräknas efter finansiella
poster uppgå till cirka 16,0 miljoner kronor.
Räddningstjänsten redovisar ett resultat för delåret på -278 000 kronor och
prognosen för helåret visar ett underskott om 200 000 kronor.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Delårsrapport augusti 2020
Nämnders beslut om delårsrapporten
Revisionsrapport (efter kommunstyrelsen)
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att de
kostnader som för närvarande belastar barn- och utbildningsnämnden för
exempelvis internhyra av baracker under pågående renoveringar (ca 9
miljoner kronor, exakt summa kommer till kommunstyrelsens
sammanträde) istället ska belasta tekniska nämnden (fastighetsavdelningen).
Vidare yrkar Liselotte Grahn Elg (M) att kommundirektören ska få i
uppdrag att skyndsamt ta fram en utredning kring internhyressystemet.
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M)
tilläggsyrkanden.
Beslutsgång
Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens
förslag till beslut med tillägg enligt egna yrkanden och finner att så sker.
Protokollsanteckning
Agneta Hägglund (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Det är ytterst anmärkningsvärt att vid behandling av punkten delårsrapport
inte få svar på sina frågor och att ekonomichef inte finns tillgänglig när inte
KS ordförande kan svara. Detta är bl.a extra viktigt när ” man flyttar”
pengar från den ena förvaltningen till den andra och som då drabbas av ett
underskott. Dessutom när delårsrapporten visar på ett – 27 804 för att klara
balanskravet.
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Förvaltningsberättelse
1 Sammanfattning
Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti samt prognos för utfallet av
verksamheten och ekonomin till årets slut.
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska kommunen årligen upprätta minst en
delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en
redogörelse för verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för
samma period föregående år.
Prognos för årets ekonomiska resultat
Prognos för årets resultat är 177,6 miljoner kronor. Elimineras realisationsvinster på 23,4
miljoner beräknas balanskravsresultatet uppgå 42,0 miljoner kronor. Kommunens finansiella
mål som resultat beräknas genom att både realisationsvinster och investeringsbidrag elimineras
med 150,9 miljoner kronor från det prognostiserade resultatet, vilket ger ett resultat på 26,7
miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat på 23,2 miljoner kronor.
Den positiva avvikelsen jämfört med budget förklaras av flera negativa och positiva avvikelser.
Positiva avvikelser





Investeringsbidrag och andra fastighetsförsäljningar beräknas ge 150,9 miljoner kronor
Skattenettot (skatteintäkter, statsbidrag och utjämning) är 26,7 miljoner kronor bättre än
budget.
Räntekostnader för kommunens långfristiga skulder beräknas till 2,8 miljoner kronor
lägre än budget.
Finansiella intäkter prognostiseras till 1,2 miljoner kronor högre än budget, vilket
förklaras av utdelning från Kommuninvest.

Negativa avvikelser



Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 27,8 miljoner kronor högre än budget.
De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall prognostiserar underskott med
tillsammans 200 000 kronor, varav VA-verksamhet ett överskott om 1,3 miljoner
kronor och avfallsverket ett underskott om 1,1 miljoner kronor

Nämndernas ekonomiska läge
Totalt prognostiserar nämnderna 27,8 (21,5) miljoner kronor i underskott jämfört med budget.
Vid föregående prognos i mars redovisades 63,6 miljoner kronor i underskott.
Två nämnder och kommunstyrelsen visar underskott och övriga nämnder visar nollprognos
eller överskott. Kommunfullmäktige uppmanade nämnderna vid delårsuppföljningen per mars
att, i möjligaste mån, vidta åtgärder så att budgetramarna hålls och redovisa det till
delårsrapporten per augusti.
Budgeterat resultat som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2019 för år 2020,
uppgick till 24,9 miljoner kronor. Efter tilläggsanslag, enligt nedan, som utfördelades till
kultur- och fritidsnämnden uppgick kommunens budgeterade resultat till 23,2 miljoner kronor.
Under året beslutade kommunfullmäktige om tilläggsbudget om 1,7 miljoner kronor för
utrednings-kostnader av kultur- och fritidsnämndens kostnader.
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade ett underskott i delårsuppföljning i mars
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uppgående till 30,3 miljoner kronor. Nu prognostiserar nämnden 19,5 miljoner kronor i
underskott, en förbättring med 10,8 miljoner kronor. Förvaltningen skriver att förbättringen
beror på genomförda effektiviseringar i verksamheterna, men också på att volymer,
föräldraavgifter, köp och sälj av skolplatser inte var kvalitetssäkrade i föregående prognos.
Inom verksamheten grundskola är underskottet nästan 4,1 miljoner kronor. Även inom
förskoleklasser och fritidshem finns ett underskott om 2,7 respektive 1,6 miljoner kronor. Inom
grundsärskola redovisas ett underskott om 2,0 miljoner kronor förvaltningen skriver att
underskottet beror på en ökning av elevantalet med 2 elever jämfört med budget. Verksamheten
SFI redovisar ett underskott om 1,7 miljoner kronor, anledningen till detta beror på att eleverna
som påbörjar sin utbildning har låg utbildningsnivå och kräver längre utbildning. Övergripande
verksamhet på förvaltningen redovisar ett underskott om 11,3 miljoner kronor, beroende på
mark, hyra och etablering av flera paviljonger vid Futurum skolan och upparbetade kostnaderna
för Vibyskolan som avslutades genom ett beslut av nämnden.
Andra verksamheter inom nämndens ansvarsområden visar överskott, vilket sammantaget ger
ett underskott om 19,5 miljoner kronor.
Socialnämnden prognostiserar underskott med 11,5 miljoner kronor. Underskottet förklaras i
huvudsak ökade kostnaderna jämfört med budget för missbruksvård (-900 000 kronor), barn
och ungdomsvård (- 5,3 miljoner kronor) och ekonomiskt bistånd (-7,7 miljoner kronor). till
mindre del balanseras det sammantagna underskott av överskott på andra verksamheter inom
nämndens ansvarsområde.
Vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på ett överskott om 12,1 miljoner kronor. De
ekonomiska effekterna av covid-19 har skapat en oförutsägbarhet i prognosarbetet. Det har
medfört överskott i verksamheter som inte kunnat bedrivas på grund av smittrisk, men också
underskott, som till stor del kompenseras av statsbidrag. Den redovisade prognosen utgår ifrån
ett nulägesscenario där ingen smitta finns i nämndens verksamheter. I prognosen är medräknat
förväntat statsbidrag från Socialstyrelsen för de kostnader som uppstått till följd av covid-19
och som uppfyller Socialstyrelsens kriterier för ansökan. Prognosen innehåller positiva
avvikelser då en del volymer inte motsvarat budgeterad nivå. Staten har ersatt samtliga
sjuklöner i kommunen under perioden april-juli vilket också påverkar prognosen positivt.
Detta sammantaget innebär ett överskott av engångskaraktär som inte hade funnits ett år med
verksamhet i ordinarie drift.
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med 1,1 miljoner kronor mot
budgeterat. Ej budgeterade kostnader för lokalanpassningar och underhåll kompenseras av
överskott på grund av inställda aktiviteter och lägre föreningsbidrag då även föreningarnas
aktiviteter minskat på grund av covid- 19.
Kommunfullmäktige beslutade i §51 att tillföra nämnden 1,7 miljoner kronor för att
kompensera utredningskostnader som uppstått under 2018-2020 för simhall och bibliotek.
Kommunstyrelsen och övergripande verksamheter redovisar ett underskott med 13,6 miljoner
kronor. Främsta orsaken till underskottet är högre kostnader än budgeterat på plan- och
exploateringsverksamheten som uppgår till ca 2,2 miljoner kronor, Kommundirektör 2,2
miljoner kronor, personalavdelning 1,1 miljoner kronor, kvarvarande prognostiserade kostnader
för Håbo Marknads AB 0,5 miljoner kronor, ekonomiavdelning 0,6 miljoner kronor för
kostnaderna för satsningen på presentkort för att stödja kommunens företag. Den största
avvikelsen återfinns på verksamheten kommungemensamt för utebliven effektivisering som var
planerad i samband med organisationsförändring av verksamheterna inom samhällsbyggnad.
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter prognosticerar sammantaget ett överskott
på 2,9 miljoner kronor. De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall prognosticerar ett
lägre uttag från VA-respektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 1,7 miljoner kronor. VADelårsrapport augusti 2020

4(156)

och avfalls-verksamheter redovisar ett sammantaget överskott på 0,2 miljoner kronor.
Bygg- och miljönämnden prognostiserar att verksamheten kommer att ge ett överskott om
657 000 kronor. Förklaringen är högre intäkter inom bygglov och lägre kostnad inom
bostadsanpassningsbidrag.
Överförmyndarnämnden prognostiserar ett resultat i balans med budget.
Investeringar
Årets investeringsbudget uppgår till 358,0 miljoner kronor. Per 31 augusti har 81,2 miljoner
kronor investerats och prognosen är att 270,7 miljoner kommer att investeras till årets slut. Av
det förväntade överskottet på 87,2 miljoner kronor beräknas budget för pågående investeringar
överföras till kommande år.
Inom exploateringsverksamheten har 52,4 miljoner kronor investerats per 31 augusti i
anläggningar för gator och VA och det bedöms öka till 145,8 miljoner kronor vid årets slut.
Årets största investeringar är infrastruktur i kvarter 3-4 Björnbro/Logistik Bålsta, Frösundavik
(övertagande av anläggningar), Bålsta Centrum, Lillsjöns företagspark (övertagande av
anläggningar) samt Tvåhusplanen.
Måluppfyllelse
Coronapandemin har påverkat arbetet för att nå kommunfullmäktiges tre mål i hög grad.
Kontakten och dialogen mellan näringsliv och kommun bedöms ha förbättrats under perioden
men på grund av pågående pandemi har målet inte nåtts som helhet. Sammantaget pågår många
aktiviteter för att utveckla samhällsbyggandet i kommunen, i enlighet med KF’s mål om
hållbart perspektiv, men dock bedöms inte arbetet under 2020 kunna nå full måluppfyllnad och
därmed blir resultatet delvis uppfyllt. Bedömningen att forum för dialog och samverkan samt
att arbetet med marknadsföring av befintliga och kommande mötesplatser måste utökas för att
full måluppfyllelse ska kunna erhållas.
Nedan återges det som nämnderna redovisat avseende måluppfyllelsen. En samlad bedömning
är svår att göra eftersom ett stort antal mål kommer att utvärderas i bokslutet för år 2020
Inget mål anses vara uppfyllt till delåret och 16 mål eller 64 procent anses vara delvis
uppfyllda. Två mål eller 8 procent anses inte uppfyllas under året. För sju av målen 28 procent
finns inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning vid delåret utan
bedömningen kommer att göras först vid årets slut.
Två av kommunens tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning bedöms uppnås.
Resultatet beräknas uppgå till mer än två procent av skattenettot. Överskott och intäkter av
engångskaraktär har finansierat investeringar. Däremot kommer inte målet om att
exploateringsverksamheten som helhet ger överskott, att uppnås.
Kommunkoncernen
Håbo Marknads AB har ett negativt resultat på -2,0 miljoner kronor per 31 augusti och
prognosen för året är -3,0 miljoner kronor.
Håbohus AB redovisar ett resultat för delåret efter finansiella poster på 10,2 miljoner kronor.
Helårsprognosen för år 2020 beräknas efter finansiella poster uppgå till cirka 16,0 miljoner
kronor.
Räddningstjänsten redovisar ett resultat för delåret på -278 000 kronor och prognosen för
helåret visar ett underskott om 200 000 kronor.
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2 Den kommunala koncernen
2.1 Kommunens samlade verksamhet
Syftet med den sammanställda redovisningen är att sammanfatta kommunens ekonomiska
ställning och åtaganden. Det handlar om att ge en helhetsbild av verksamheten oavsett om den
bedrivs i egen regi eller utförs av interna eller externa bolag.
Kommunens samlade verksamhet består, utöver kommunen, av kommunens helägda
kommunala bolag, Håbohus AB och Håbo Marknads AB. Kommunen bedriver även
räddningsverksamhet tillsammans med Enköpings kommun i ett kommunalförbund.
Kommunen har tillsammans med Trosa och Salems kommun en gemensam nämnd, där Håbo
kommun administrerar Trosa och Salems löneutbetalningar.
Verksamhet som bedrivs i extern regi, det vill säga där kommunen köper verksamhet från andra
utförare, uppgår till 188 miljoner kronor, jämfört med 178 miljoner kronor samma period
föregående år. Det innebär att 18,9 procent (18,1 procent föregående period) av kommunens
verksamhet utförs av andra utförare än kommunen. Generellt gäller att kommunen har det
övergripande ansvaret för verksamheten även om själva utförandet ligger utanför kommunens
organisation. Undantaget är tillsynsansvaret för grundskolan och gymnasiet som ligger på
Skolinspektionen.
Kommunens samlade resultat per 31 augusti uppgår till 93,4 miljoner kronor.
Nedan kommenteras respektive bolags och räddningstjänstens ekonomi kortfattat, i övrigt
hänvisas till respektive bolags och räddningstjänstens avsnitt i delårsbokslut.
Håbo Marknads AB
Verksamhet
Kommunfullmäktige beslutade att bolaget skall likvideras från 1 mars. Under året har eller
skall samtliga avtal sägas upp. Bolaget är under likvidering och har inte likviderats fram till 31
augusti.
Det har i samband med revisionen av 2019 också gjorts en extern revision av bolaget.
Väsentliga händelser
Kommunfullmäktiges beslutade att utse nya ledamöter till bolagets styrelse efter det att några
styrelseledamöter hade sagt upp sina uppdrag. Kommunfullmäktiges beslut är överklagad och
en likvidator kan inte utses innan ärendet har avgjorts av förvaltningsrätten. På grund av det har
likvidator för bolaget har ännu inte utsetts. Den nya styrelsen kommer förmodligen att utse
likvidator under hösten.
Ekonomi
Resultatet för delåret per sista augusti är negativt och uppgår till ca -2,0 miljoner kronor och
prognosen för helåret visar ett negativt resultat om cirka -3,0 miljoner.
Bolagets redovisning sköts av ett extern redovisningsbyrå.
Håbohus AB
Verksamhet
Bolaget äger fastigheter belägna inom Håbo kommun. Fastigheterna omfattar både bostäder
och lokaler.
Väsentliga händelser
Håbohus fortsätter produktionen av Bålstas nya särskilda boende för äldre, 60 nya lägenheter
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tillskapas med tillhörande lokaler. Produktionen går enligt tidplan och beräknas vara klart
senhösten 2021.
Detaljplanen färdigställdes för kommande produktion i Skokloster under sommaren 2020 då
planen vann laga kraft. Förberedelser för produktionsstart sker våren 2021. Ny butik för
dagligvaror, pizzeria, vårdcentral samt ca 20 lägenheter ingår i projektet.
Ekonomi
Resultatet för delåret efter finansiella poster beräknas till cirka 10,2 miljoner kronor.
Helårsprognosen för år 2020 beräknas efter finansiella poster uppgår till cirka 16,0 miljoner
kronor vilket är bättre än budgeterat resultat på 0,7 miljoner kronor. Den främsta anledningen
är bland annat lägre ränte- och övriga driftkostnader.
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Verksamhet
Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullfölja de
skyldigheter som medlemskommunerna har enligt lagen om skydd mot olyckor. I förbundets
uppdrag ingår att utbilda kommunens anställda i brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete
och HLR (hjärt- och lungräddning). Förbundet är uppdelat i sex insatsområden med varsin
brandstation för snabbast möjliga räddningsinsats. Håbo kommuns andel av räddningstjänsten
är 35 procent och Enköpings kommuns andel är 65 procent.
Väsentliga händelser
Räddningstjänsten har som samhällsviktigt verksamhet kunnat upprätthålla beredskapen utan
märkbar påverkan under pandemin med Covid-19.
Förbundet har under sommaren haft mycket hög förmåga att hantera skogsbränder med
tankbilar på plats i Örsundsbro och Veckholm, Räddningsvärn på Bryggholmen och Arnö,
Skogsbrandcontainer från MSB, samarbete med lantbrukare och tillgång till skogsbrandflyg.
Ekonomi
Resultatet för delåret är 278 000 kronor och prognosen för helåret visar ett underskott om
200 000 kronor, budgeten för året var ett noll resultat. Flera intäkter och kostnader av
engångskaraktär har påverkat resultatet för räddningstjänsten.
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3 Händelser av väsentlig betydelse
Corona
Med anledning av Corona pandemin har kommunens krishanteringsorganisation varit aktiverad
sedan den 23 mars.
Krisledningsnämnden har varit aktiverad för att kunna ta beslut som går utanför ordinarie
nämnds mandat. Krisledningen har beslutat om inriktning och samordning av kommunens
åtgärder för att hantera konsekvenserna av pandemin.
Staben har varit bemannad för att stödja verksamheterna vid brist på egna resurser eller för att
samordna åtgärder och underlätta i den gemensamma hanteringen.
Flertalet möten, både för tjänstepersoner och politiker, har genomförts via digitala plattformar.
Flera processer har under våren övergått från manuell till digital hantering där nya rutiner och
lösningar har tagits fram för att kunna hanteras på distans.
Krishanteringsorganisationen är tänkt att avaktiveras den 30/9 då arbetet återgår till ett nytt
normalläge i linjeorganisationen.
Befolkning
Befolkningsutvecklingen har inte följt prognosen hittills under året. Preliminära
befolkningssiffror visar att befolkningen har ökat från 21 934 invånare till 21 980 per mitten av
september. Ökningen är därmed endast 46 personer hittills. I befolkningsprognosen som antogs
för budget 2020, förväntades befolkningen vara 21 355 personer vid slutet av 2020. En lägre
ökningstakt återfinns inom lägre åldrar 1-15 år vilket bör minska efterfrågan på förskole- och
grundskoleplatser särskilt under hösten. Budgetramar för 2020 för barn- och
utbildningsnämnden har inte justerats till följd av detta.
I den senaste befolkningsprognosen inför budget 2021 är befolkningsutvecklingen lägre. Där
förväntas befolkningen vara 22 274 vid slutet av år 2020. För skatteintäkterna år 2021 är antalet
invånare 1 november 2020 avgörande. Här finns en avsevärd risk att befolkningen inte uppgår
till de beräknade 22 217 invånarna. Om befolkningen är exempelvis 200 personer lägre,
beräknas skatteintäkterna bli cirka 15 miljoner kronor lägre år 2021. Denna risk måste hanteras
i budget 2021. Budgetramar för berörda nämnder kan behöva justeras nedåt.
Avtal
Planeringen av genomförandet av Gröna Dalen fortsätter och en detaljprojektering har startat.
Diskussioner med genomförande av Dalängen har fortsatt med Balder och MacFreeze, bland
annat har ett avtal om tidigareläggande av genomförande förhandlats.
Håbo vuxenutbildning har ingått samverkansavtal med Upplands Bro vuxenutbildning för SFI
(svenska för invandrare), grundläggande vuxenutbildning och vuxenutbildning på
gymnasienivå.
Ett samverkansavtal har upprättats mellan Håbo, Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro
kommuner avseende gemensam upphandling av insamling av hushållsavfall. Nya entreprenader
startar i mitten av oktober 2020. Detta medför stora samordningsvinster och personalresurser
såsom att driftledare och kommunikatör samnyttjas.
Tvist
I Frösundavik så har flera problem uppdagats med det så kallade området Mellanby.
Exploatören har bland annat gjort felkopplingar av VA-nätet men sannolikt är det många fler
byggfel. Kommunen har inte fått relationsritningar på området så omfattningen är ännu osäker.
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HMAB likvidation
Kommunen inväntar tillsättning av likvidator vilket hanteras av Bolagsverket. Bolaget ska
likvideras enligt KF beslut.
Överklagan plan-och bygglovstaxa
En betydande rättstvist pågår gällande plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättaxa.
Beslut om taxan togs i kommunfullmäktige den 6 maj 2019 och beslutets laglighet har
ifrågasatts genom begärd laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten har
ännu inte tagit ställning. Om fullmäktiges beslut upphävs följer ett omfattande arbete med nya
beslut i samtliga ärenden (cirka 500 stycken per augusti 2020), ibland med lägre avgift och
ibland med högre avgift som samtliga måste justeras utifrån den tidigare taxan.
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4 Uppföljning av kommunens mål
Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling med fokus på
samhällsutveckling och demokratifrågor medan nämndernas mål- och kvalitetsstyrning
fokuserar på kommunens grunduppdrag, service och lagstyrd verksamhet.
Kommunfullmäktiges fokusområden och mål är framtagna i blocköverskridande samverkan
mellan de politiska partierna och gäller hela mandatperioden. Målen omhändertas av
kommunstyrelsen och kommundirektör som tillsammans med kommunens ledningsgrupp styr
och leder utvecklingsarbetet i dessa frågor.
Nämndernas, förvaltningarnas och avdelningarnas mål tas fram fristående från
kommunfullmäktiges fokusområden och mål och har ibland ett kortare tidsperspektiv vilket
innebär att de kan förändras under gällande mandatperiod. Dessa fastställs årligen i samband
med budgeten.
Förutom de övergripande fokusområdena och målen fastställs även årligen finansiella mål för
kommunen i samband med att budgeten antas.

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





Vi ska vara Hållbara Håbo och sträva mot jämlikhet och delaktighet. Vi tar vårt
långsiktiga ansvar för natur och klimat och är energieffektiva och fossilbränslefria.
Bålsta ska vara en levande småstad med en intressant mix av människor, aktiviteter
och service. Bålsta är en bra kombination av den täta stadens puls och småstadens
stillhet.
Håbo kommun ska vara den naturnära Mälarkommunen genom att tillgängliggöra
natur och vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har vi ett stort ansvar att
förvalta och bevara.
Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalen genom att utnyttja sitt strategiska
läge i regionen. Vi ska vara en attraktiv marknad för varor, tjänster, arbetsplatser,
kompetens och kultur.
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4.2 Kommunfullmäktiges fokusområden och mål
Med utgångspunkt i kommunens vision beslutade kommunfullmäktige den 10 december 2018
tre övergripande fokusområden för Håbo kommun från år 2019. Utifrån fokusområdena
fastställde kommunfullmäktige den 6 maj 2019 tre övergripande mål för kommunen.
Målen omhändertas av kommunstyrelsen och kommundirektör som tillsammans med
kommunens ledningsgrupp styr och leder utvecklingsarbetet. Det sker bland annat genom
tillsättande av styrgrupper där en eller flera av ledningsgruppens medlemmar ingår.
Styrgruppernas funktion är att leda och styra konkreta projekt, planer och aktiviteter i avsikt att
nå fullmäktiges mål.
4.2.1 Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus
Beskrivning
Företagandet i Håbo kommun ska vara starkt och möjliggöra en lokal arbetsmarknad, för att
skapa en levande småstad att både bo och verka i. Det lokala företagsklimatet ska stärkas.
Samverkan mellan kommun och näringsliv sker naturligt och utvecklas på efterfrågan från
kommun eller företag. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.
Övergripande mål
Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande
Mål delvis uppfyllt

Analys
Året började på ett bra sätt med tät dialog och samtal med företagarföreningarna och enskilda företagare. Efter
Coronakrisens start koncentrerades arbetet till stödjande och rådgivande insatser för företagarna i kommunen.
Förutom detta lanserade kommunen även ett omfattande åtgärdspaket för att underlätta för näringslivet.
Kontakt och uppsökande verksamhet har skett under Coronakristiden, men det har oftast skett i digital form
med bland annat Företagslotsmöten, informationsfilmer etc. Vidare har näringslivsenheten skickat ut
informationsmail kontinuerligt till alla företagare i kommunen med anledning av Coronakrisen.
Kontakten och dialogen mellan näringsliv och kommun bedöms ha förbättrats under perioden men på grund av
pågående pandemi/Coronakris har målet inte nåtts som helhet.

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

Analys
Flera aktiviteter som startades under 2019 har inte färdigställt som planerat under 2020 på grund av
förändrade prioriteringar till följd av Coronakrisen. Arbetet fortgår med översiktsplan, hållbarhetsstrategi m.m.
dock kan förskjutningar i tid bli aktuella.
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Övergripande mål
Kommunen ser ingen förändring i den stora efterfrågan på byggbar bostads- och industrimark i vårt område.
Fortfarande är det många pågående detaljplaner i olika skeden som hanteras i kommunen.
Målet om ökad dialog och större planberedskap har inte skett under halvåret på grund av begränsningar i
tillgängliga resurser samt pågående pandemi.
Sammantaget pågår många aktiviteter för att utveckla samhällsbyggandet i kommunen, i enlighet med KF’s
mål om hållbart perspektiv, men dock bedöms inte arbetet under 2020 kunna nå full måluppfyllnad och därmed
blir resultatet delvis uppfyllt.

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

Övergripande mål
Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet
Mål delvis uppfyllt

Analys
Många planerade aktiviteter har på grund av pandemin/Coronakrisen flyttats fram. Tät dialog finns med
föreningslivet och flera nya mötesplatser kommer att färdigställas under året.
Dock är bedömningen att forum för dialog och samverkan samt att arbetet med marknadsföring av befintliga
och kommande mötesplatser måste utökas för att full måluppfyllelse ska kunna erhållas.
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4.3 Nämndernas mål
Perspektiv

Utvecklingsmål
Öka nyttjandegraden på anläggningarna. (Kultur- och fritidsnämnden)
Inom relevanta verksamhetsområden ska nämnden verka för att den enskildes
individuella förutsättningar och möjligheter tillvaratas för att nå självförsörjning
(Socialnämnden)
Förbättrad tillgänglighet (Bygg- och miljönämnden)

Målgrupp

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

Verksamhet

Säkerställa kontinuitet i verksamheten utifrån risk och sårbarhetsanalys (RSA)
(Barn- och utbildningsnämnden)
Kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden inom nämndens verksamheter
(Vård- och omsorgsnämnden)
Utveckla och förstärka nämndens systematiska kvalitet- och utvecklingsarbete
(Vård- och omsorgsnämnden)
Förbättra underhållsplaner (Tekniska nämnden)
Nytt insamlingssystem för avfallshantering (Tekniska nämnden)

Förbättrad arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete (Kultur- och
fritidsnämnden)
Medarbetare

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

Ekonomi

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

Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi
identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden. Ovan finns en sammanställning av samtliga
25 mål och nämndens bedömning av måluppfyllelsen.
En samlad bedömning av måluppfyllelsen för kommunens samtliga nämnder är svårt att
utvärdera per 31 augusti eftersom vissa nämnder gör utvärdering av sina mål för helåret. Nedan
har det gjorts en bedömning utifrån det som nämnderna har redovisas i sina delårsrapporter per
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31 augusti.
Inget mål anses vara helt uppfyllt till delåret.
16 mål anses vara delvis uppfyllda. Vissa mål bedöms kunna vara uppfyllda till slutet av året
efter insatser under hösten. Andra mål bedöms uppfyllas på sikt men att det kommer att krävas
ett flerårigt arbete innan full måluppfyllelse nås.
Två mål anses inte uppfyllas under året.
För sju av målen finns inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning vid
delåret. Främst beror det på att mätningar och statistik finns tillgängligt först senare under året.
En mer detaljerad analys av varje mål återfinns under respektive nämnds avsnitt.

4.4 Finansiella mål
Beskrivning
Kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Budgeten ska innehålla
en plan för verksamheten med mål och riktlinjer för att uppnå god ekonomisk hushållning.
Finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning ska också anges. Kommunens
finansiella mål fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med budget.
Övergripande mål
Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive
realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten
Mål helt uppfyllt

Analys
Årets resultat beräknas i slutet av året uppgå till 13,9 procent av skattenettot. När intäkter från
realisationsvinster exkluderas uppgår resultatet till 2,1 procent av skattenettot och målet bedöms kunna uppnås
för året.
Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens
skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar
Mål helt uppfyllt

Analys
Eftersom årets resultat 177,6 miljoner kronor beräknas bli högre än realisationsvinsten 135,6 miljoner kronor,
kommer överskott och intäkter av engångskaraktär att ha använts till att finansiera kommunens investeringar.
Målet bedöms kunna uppnås för året.
Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen
Mål inte uppfyllt

Analys
Alla beslutade och pågående exploateringsprojekt beräknas tillsammans ge ett ekonomiskt underskott
(nettoexploatering) för kommunen på -85,0 miljoner kronor. Målet beräknas inte uppnås till årets slut.
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5 Ekonomi
5.1 Periodens resultat
Kommunens resultat per den 31 augusti är periodiserat, vilket innebär att utgifter och inkomster
har förts till rätt räkenskapsperiod enligt god redovisningssed. Prognosen för helår är baserad
på nämndernas egna uppskattningar om intäkts- och kostnadsutvecklingen för årets fyra sista
månader.
Kommunens resultat per 31 augusti uppgår till 87,1 (49,9) miljoner kronor. Det är 37,2
miljoner kronor bättre resultat än motsvarande period år 2019.
Det beror dels på att verksamheternas nettokostnad är 7,3 miljoner kronor högre än samma
period föregående år, samtidigt som skatteintäkterna minskat med ca 700 000 kronor. Till stor
del förklaras förbättringen av periodens resultat på generella statsbidrag och utjämning som
uppgår till 116,3 miljoner kronor jämfört med 69,3 miljoner kronor, år 2019, en ökning med
46,9 miljoner kronor.
I övrigt förklaras resultatförändringen av både positiva och negativa faktorer:
Nämndernas nettokostnader har ökat med 9,3 (48,7 miljoner kronor), vilket är en ökning med
1,2 (7,0) procent. Barn- och utbildningsnämndens nettokostnad har minskat med ca 4,6 (+27,0)
miljoner kronor vilket är minskning med 1,1 (+7,0) procent. Vård- och omsorgsnämndens
nettokostnad har ökat med ca 15,3 (14,8) miljoner kronor, 8,6 (9,0) procent. Socialnämndens
nettokostnad är 3,1 (2,1) miljoner kronor högre än samma period förra året eller 7,3 procent.
Kultur- och fritidsnämndens nettokostnad har ökat med ca 2,5 miljoner kronor, vilket är ökning
med 7,2 procent. Kommunstyrelsens nettokostnad har ökat med ca 3,3 miljoner kronor eller 7,3
procent. Tekniska nämnden har minskat kostnaderna med 5,3 miljoner kronor eller 14,0
procent jämfört med motsvarande period förra året.
Kostnader för pensioner och upplupna lönekostnader har minskat med 3,8 miljoner kronor
jämfört med motsvarande period föregående år. Investeringsbidrag och reavinster är ca 4,0
miljoner högre.
Skattenettot, det vill säga summan av kommunens intäkter från skatter, utjämningsavgifter
respektive utjämningsbidrag samt generella statsbidrag, har ökat med 46,2 (54,7) miljoner
kronor vilket är 5,8 (7,0) procent.

5.2 Prognos för årets resultat
Prognos för årets resultat är 177,6 (28,2) miljoner kronor. Elimineras realisationsvinster,
uppgår balanskravsresultat till ca 42,0 miljoner kronor. Årets resultat som finansiellt mål, då
både realisationsvinster och investeringsbidrag elimineras på 150,9 miljoner kronor från
prognostiserat resultat, uppgår resultatet till cirka 26,7 miljoner jämfört med budgeterat resultat
på 23,2 miljoner kronor, en förbättring med 3,4 miljoner kronor. Under året har kommunen
prognostiserat ca 40,0 miljoner kronor i extra statsbidrag som kompensation från staten för
uteblivna skatteintäkter med anledning av Corona epidemin. Utan denna kompensation hade
kommunens balanskravsresultat blivit ca 2,0 miljoner kronor för år 2020.
Den negativa avvikelsen jämfört med budget förklaras av flera negativa och positiva
avvikelser.
Positiva avvikelser



Investeringsbidrag och andra fastighetsförsäljningar beräknas ge ca 151,0 miljoner
kronor
Räntekostnader för kommunens långfristiga skulder beräknas till 2,8 miljoner kronor
lägre än budget.
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Skattenettot (skatteintäkter, statsbidrag och utjämning) är 26,7 miljoner kronor bättre än
budget.
Finansiella intäkter prognostiseras till 1,2 miljoner kronor högre än budget, vilket
förklaras av utdelning från Kommuninvest.

Negativa avvikelser



Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 27,8 miljoner kronor högre än budget.
De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall prognostiserar underskott med
tillsammans 200 000 kronor, varav Va-verksamhet ett överskott om ca 1,3 miljoner
kronor och avfallsverket ett underskott om ca 1,1 miljoner kronor

5.2.1 Ekonomiska effekter av covid-19-pandemin
Covid-19-pandemin har fått stora effekter på den kommunala verksamheten och ekonomin.
På den negativa ekonomiska sidan finns lägre skatteintäkter, högre sjukfrånvarokostnader samt
både högre kostnader och uteblivna intäkter i verksamheterna.
På den positiva ekonomiska sidan finns högre generella statsbidrag, sänkta arbetsgivaravgifter,
ersättning för höga sjuklönekostnader men också lägre kostnader i vissa verksamheter.
Kommunens intäkter till följd av covid-19
Skatteintäkterna väntas bli 9,5 miljoner kronor lägre i år än budgeterat.
Staten har beslutat att tillföra kommunerna extra generella statsbidrag i år vilket innebär 39,7
miljoner kronor till Håbo. En ytterligare kompensation till kommunen, är för företagarnas
möjlighet till avsättning till periodiseringsfond, som väntas uppgår till 3,8 miljoner kronor i år.
Staten har också beslutat att ersätta alla kostnader för sjuklöner för april-juli. Även kostnader
för augusti-september kommer att ersättas, men då är det bara för kostnader mer än normalt.
Håbo har erhållit 8,2 miljoner kronor för april-juli. Bidraget har fördelats ut på alla berörda
verksamheter. Ingen ersättning erhölls för augusti, på grund av för låga sjuklönekostnader.
Alla arbetsgivare får begära nedsättning av arbetsgivaravgiften för mars-juni och för Håbo
kommun har det inneburit 943 000 kronor i sänkta kostnader. Sänkningen tillfaller
kommunstyrelsens finansförvaltnings konto för pensioner och upplupna löner.
Vård- och omsorgsnämnden har möjlighet att söka ersättning för vissa merkostnader inom
socialtjänstverksamheten för omsorg och äldre personer och personer med
funktionsnedsättning. Regeringen har aviserat 5 miljarder till detta. Om medlen fördelas
generellt skulle det innebär cirka 7 miljoner kronor till Håbo kommun. Vård- och
omsorgsnämnden har ansökt om 11,5 miljoner kronor och har därför i delårsbokslutet räknat
med att 50 procent av redovisade merkostnader kommer att ersättas, i enlighet med
försiktighetsprincipen. I prognosen har dock nämnden räknat med att alla kostnader ersätts, i
enlighet med regeringens intention.
Kommunens kostnader till följd av covid-19
Det visar sig att det är svårt att bedöma den totala ekonomiska effekten av covid-19 för
kommunens verksamheter.
Kommunens sjuklönekostnad har påverkats och samtidigt har samtliga sjuklöner april-juli
ersatts.
Kostnader som direkt kan hänföras till pandemin (exklusive sjuklöner) är bokförda särskilt och
uppgår till 18,0 miljoner kronor för januari-augusti. Till detta kan läggas kostnader som
verksamheterna bedömer kan hänföras till pandemin 2,2 miljoner kronor under januari-augusti.
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En summering av förväntade ekonomiska effekter för verksamheterna fram till årets slut uppgår
till 25,0 miljoner kronor.
Vård- och omsorgsnämnden beräknar att 17,8 miljoner kronor kommer att erhållas i statsbidrag
från socialstyrelsen. Detta skulle innebära 7,2 miljoner i nettokostnader för verksamheterna
som följd av covid-19.
Avgår beräknad
ersättning
från
socialstyrelsen

Kostnad
covid-19
jan-aug,
bokförd

Kostnad
covid-19
jan-aug,
bedömd

Total
bedömd
kostnad,
jan-aug

Prognos
kostnad
2020

Kommunstyrelsen och övergripande

-824

-100

-924

-1 364

-1 364

Kultur-och fritidsnämnden

-115

-787

-902

-1 110

-1 110

-2 185

0

-2 185

-2 949

-2 949

-62

-422

-484

-536

-536

-1 042

-301

-1 343

-2 636

-2 636

-13 219

-15 250

Ekonomiska effekter, tkr

Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden
Barn och utbildningsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Tekniska nämnden
Summa

-13 219
-594

-551

-1 145

-1 225

-18 041

-2 161

-20 202

-25 070

17 835

Prognos
netto
2020

2 585
-1 225

17 835

-7 235

Svårigheter att bedöma den totala ekonomiska effekten
Pandemin har också påverkat verksamheterna på andra sätt, vilket inte alltid kunnat beräknas
och därför inte alltid ingår i tabellen ovan. Det är också svårt att fånga in alla kostnader,
kostnadsminskningar, uteblivna intäkter samt att bedöma vad just covid-19 resulterat i.
Följande exempel redovisas av nämnderna:
De ekonomiska effekterna för personalavdelningen har varit stora så till vida att planerade
besparingar och åtgärder inte kunnat genomföras på grund av covid-19, detta ingår inte i
beräkningen.
Överskottet på näringslivsenheten beroende på covid-19 beror främst på inställda evenemang
där enheten skulle delta, arrangera eller medfinansiera.
Som ett resultat av Covid-19 har kultur- och fritidsnämnden haft minskade utgifter inom
förenings- och arrangemangsbidragen. Den exakta summan som beror på just Covid-19 är svår
att avgöra då det till stor del gäller ansökningar om bidrag för aktiviteter som inte har skickats
in till förvaltningen.
Socialnämndens ansvar för individ och familjeomsorgen i kommunen innebär att när bland
annat social ohälsa, missbruk och arbetslöshet ökar är det socialnämnden som får ökade
kostnader.
För vård- och omsorgsnämnden gäller att ökat behov av stöd i olika former på grund av covid19 kommer finnas. Osäkerheten är stor gällande hur mycket och när dessa kommer uppstå. Det
har medfört överskott i verksamheter som inte kunnat bedrivas på grund av smittrisk, men
också underskott, som till stor del kompenseras av statsbidrag. Detta sammantaget innebär ett
överskott av engångskaraktär som inte hade funnits ett år med verksamhet i ordinarie drift.
Exempelvis redovisar ett färdtjänst och riksfärdtjänst överskott till följd av lägre resande
orsakat av covid-19 med 3,6 miljoner kronor, detta ingår dock i tabellen ovan.
Avfallsavdelningen har noterat att mängden grovavfall har ökat på återvinningscentralen,
jämfört med samma period föregående år. Andelen besök är i princip detsamma som förra året,
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men varje besökare har haft mer grovavfall vid varje besökstillfälle. Personalen upplever att
fler har stannat hemma och renoverat på sin semester på grund av covid-19. Andra kommuner
upplever samma tendenser.

5.3 Utgiftsbeslut under året
Kommunfullmäktige beslutade om budget 2021 den 9 december 2019. Under året har
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om tillskott och omfördelning av budget
mellan nämnder.
Investering
Kommunstyrelsen beslutade att minska det centrala anslaget för digitalisering i sin årsbudget i
december från 4 miljoner kronor till 2,5 miljoner kronor och i samband med delårsrapport mars
fördelades budgeten till nämnderna.
Omorganisation av en bostadsförvaltare från socialnämnden till fastighetsavdelningen har
medfört överföring av budget med 595 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med delårsrapporten att ge kultur- och
fritidsnämnden ett tillskott med 1 700 000 kronor för utredningskostnader och att finansiera det
med att försämra årets resultat. Det är ett engångsbelopp som inte påverkar ramen för
kommande år.
Kommunstyrelsen beslutade om verksamhetsplan för kommunstyrelsens näringslivsenhet som
startade 1 mars, i samband med att uppdraget till Håbo Marknads AB upphörde. Planen
innehöll budget för helår men har räknats om till 10 månader, 2 000 miljoner kronor.
(Resterande budget 500 000 kronor ligger kvar som budget för driftbidrag för Håbo Marknads.)
Omfördelningen av budget för lönesatsning 0,3 procent, föreslås beslutas i samband med
delårsrapporten. Hänsyn har tagits till omfördelningen i alla tabeller i delårsrapporten.
Omfördelning av budget, tkr
Centralt: Digitalisering

KS§16
Budget
2021
2 500

KF§51
Digitalis
ering

KF§51
Förvalta
re

KF§51
Utredning
ar

KS§72
Näringsliv

1 500

Centralt: Lönesatsning

2 462

Centralt: Driftbidrag HMAB
Kommunstyrelse

2 000
-2 500

-200

-2 000

Kultur- och fritidsnämnd

-184

-1 700

Socialnämnd

-200

Bygg- och miljönämnd

-900

595

-20
-309

Barn- och utbildningsnämnd

-1 228

Vård- och omsorgsnämnd

-513

Teknisk nämnd
Årets resultat

Förslag
delårsrapport:
Lönesatsning

-200
0

0

-595
0

-208
-1 700

0

0

*Tillskott anges med minustecken
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Investeringsbudget
I samband med årsredovisningens fastställande beslutade kommunfullmäktige att överföra 93,1
miljoner kronor för pågående investeringar till år 2021, vilket innebär att totalbudgeten ökades
till 358,0 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade i juni om ny simhall §40 med
totalbudget på 191 miljoner kronor, varav 10 miljoner tillförs i år. Finansiering beslutades ske
genom nyupplåning med motsvarande belopp under 2020-2023. Kommunfullmäktige beslutade
§42-43 även om budget för två nya gruppbostäder, totalt 40,3 miljoner kronor i totalbudget,
varav 7 miljoner kronor tillförs i år. Finansiering beslutades ske genom nyupplåning om behov
uppstår.
Investeringsbudget

Nämnd

Totalbudget

Tillskott i årets
budget

KF§40 Ny simhall

Teknisk nämnd, fastighet

-191 000

-10 000

KF§42 Ny gruppbostad Viby

Teknisk nämnd, fastighet

-19 800

-4 000

KF§43 Ny gruppbostad Dalängen

Teknisk nämnd, fastighet

-20 300

-3 000

Totalt tillskott för året

-17 000

Flera investeringsbudgetärenden behandlas i kommunfullmäktige 28 september, men de ingår
inte i denna delårsrapport som upprättas per 31 augusti. Det är utökad budget för fyrfackskärl
som påverkar år 2020. Det är också ökad totalbudget för Futurumskolan, Skogsbrynets förskola
samt VA-ledningar, men det påverkar inte 2020 års budget.
Exploateringsbudget
Inga nya exploateringsbudgetar har fastställts under perioden. Exploateringsbudgetar för
projekt 9130 Entré Lillsjön och 9140 Dalängen behandlas av kommunstyrelsen 14 september
och ingår inte i delårsrapporten per augusti.
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5.4 Nämndernas avvikelser mellan budget och prognos
Nämnder/styrelse
Kommungemensamma verksamheter

Prognos
delårsrapport aug
2019

Prognos
delårsrapport mars
2020

Prognos
delårsrapport aug
2020

-0,3

-0,4

-0,7

0

-8,0

-8,0

Kommunstyrelse

-0,6

-2,6

-4,9

Oförutsett Paviljong hyra

-5,9

0

0

Kultur- och fritidsnämnd

1,1

-1,7

1,1

Överförmyndarnämnd

0,2

0

0

Bygg- och miljönämnd

1,8

-0,5

0,7

-18,2

-30,3

-19,5

0,7

-9,0

-11,5

0

-9,0

12,1

0,8

-1,2

2,9

Avfallsverksamhet

-0,1

-1,3

-1,1

VA-verksamhet

-1,0

0,4

1,3

-21,5

-63,6

-27,6

Centrala projekt/effektivisering
samhällsbyggnad

Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Tekniska nämnd

Summa

Totalt prognostiserar nämnderna 27,6 (21,5) miljoner kronor i underskott jämfört med budget.
Vid föregående prognos i mars redovisades 63,6 miljoner kronor i underskott.
Två nämnder och kommunstyrelsen visar underskott och övriga nämnder visar nollprognos
eller överskott. Kommunfullmäktige uppmanade nämnderna vid delårsuppföljningen per mars
att, i möjligaste mån, vidta åtgärder så att budgetramarna hålls och redovisa det till
delårsrapporten per augusti.
Budgeterat resultat som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2019 för år 2020,
uppgick till cirka 25,0 mkr. Efter tilläggsanslag, enligt nedan, som utfördelades till Kultur- och
fritidsnämnden uppgick kommunens budgeterade resultat till 23,2 miljoner kronor.
Under året beslutade kommunfullmäktige om tilläggsbudget om 1,7 miljoner kronor för
utredningskostnader av kultur och fritidsnämndens kostnader.
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade ett underskott i delårsuppföljning i mars
uppgående till 30,3 miljoner kronor. Nu prognostiserar nämnden 19,5 miljoner kronor i
underskott, en förbättring med 10,8 miljoner kronor. Förvaltningen skriver att förbättringen
beror på genomförda effektiviseringar i verksamheterna, men också på att volymer,
föräldraavgifter, köp och sälj av skolplatser inte var kvalitetssäkrade i föregående prognos.
Inom verksamheten grundskola är underskottet nästan 4,1 miljoner kronor. Även inom
förskoleklasser och fritidshem finns ett underskott om 2,7 respektive 1,6 miljoner kronor. Inom
grundsärskola redovisas ett underskott om 2,0 miljoner kronor förvaltningen skriver att
underskottet beror på en ökning av elevantalet med 2 elever jämfört med budget. Verksamheten
SFI redovisar ett underskott om 1,7 miljoner kronor, anledningen till detta beror på att eleverna
som påbörjar sin utbildning har låg utbildningsnivå och kräver längre utbildning. Övergripande
verksamhet på förvaltningen redovisar ett underskott om 11,3 miljoner kronor, beroende på
mark, hyra och etablering av flera paviljonger vid Futurum skolan och upparbetade kostnaderna
för Vibyskolan som avslutades genom ett beslut av nämnden.
Andra verksamheter inom nämndens ansvarsområden visar överskott, vilket sammantaget ger
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ett underskott om 19,5 miljoner kronor.
Socialnämnden prognostiserar underskott med 11,5 miljoner kronor. Underskottet förklaras i
huvudsak ökade kostnaderna jämfört med budget för missbruksvård (-900 000 kronor), barn
och ungdomsvård (- 5,3 miljoner kronor) och ekonomiskt bistånd (7,7 miljoner kronor), till
mindre del balanseras det sammantagna underskott av överskott på andra verksamheter inom
nämndens ansvarsområde.
Vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på ett överskott om 12,1 miljoner kronor. De
ekonomiska effekterna av covid-19 har skapat en oförutsägbarhet i prognosarbetet. Det har
medfört överskott i verksamheter som inte kunnat bedrivas på grund av smittrisk, men också
underskott, som till stor del kompenseras av statsbidrag. Den redovisade prognosen utgår ifrån
ett nulägesscenario där ingen smitta finns i nämndens verksamheter. I prognosen är medräknat
förväntat statsbidrag från Socialstyrelsen för de kostnader som uppstått till följd av covid-19
och som uppfyller Socialstyrelsens kriterier för ansökan. Prognosen innehåller positiva
avvikelser då en del volymer inte motsvarat budgeterad nivå. Staten har ersatt samtliga
sjuklöner i kommunen under perioden april-juli vilket också påverkar prognosen positivt.
Detta sammantaget innebär ett överskott av engångskaraktär som inte hade funnits ett år med
verksamhet i ordinarie drift.
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med 1,1 miljoner kronor mot
budgeterat. Ej budgeterade kostnader för lokalanpassningar och underhåll kompenseras av
överskott på grund av inställda aktiviteter och lägre föreningsbidrag då även föreningarnas
aktiviteter minskat på grund av Covid- 19.
Kommunfullmäktige beslutade i §51 att tillföra nämnden 1,7 miljoner kronor för att
kompensera utredningskostnader som uppstått under 2018-2020 för simhall och bibliotek.
Kommunstyrelsen och övergripande verksamheter redovisar ett underskott med 13,6 miljoner
kronor. Främsta orsaken till underskottet är högre kostnader än budgeterat på plan- och
exploateringsverksamheten som uppgår till cirka 2,2 miljoner kronor, Kommundirektör 2,3
miljoner kronor, personalavdelning 1,1 miljoner kronor, kvarvarande prognostiserade kostnader
för Håbo Marknads AB 0,5 miljoner kronor, ekonomiavdelning 0,6 miljoner kronor för
kostnaderna för satsningen på presentkort för att stödja kommunens företag. Den största
avvikelsen återfinns på verksamheten kommungemensamt för utebliven effektivisering som var
planerad i samband med organisationsförändring av verksamheterna inom samhällsbyggnad.
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter prognosticerar sammantaget ett överskott
på 2,9 miljoner kronor. De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall prognosticerar ett
lägre uttag från VA-respektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 1,7 miljoner kronor. Va
och avfalls verksamheter redovisar ett sammantaget överskott på 0,2 miljoner kronor.
Bygg- och miljönämnden prognostiserar att verksamheten kommer att ge ett överskott om
657 000 kronor. Förklaring till överskottet är högre intäkter inom bygglov och lägre kostnad
inom bostadsanpassningsbidrag.
Överförmyndarnämnden prognostiserar ett resultat i balans med budget
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5.5 Avskrivningar
Avskrivningarna uppgår till 43,8 (39,4) miljoner kronor. Det är en ökning på 4,4 miljoner
kronor.
Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgår för perioden till 4,6 (4,0) miljoner kronor. I
jämförelse med motsvarande period förra året är det en ökning med 0,6 miljoner kronor.
Avskrivningar på fastigheter och anläggningar uppgår till 39,1 (35,4) miljoner kronor. Det är
3,7 miljoner kronor högre än samma period förra året.
I prognosen beräknas avskrivningskostnaden för hela år 2020 uppgå till 66,6 miljoner kronor.
Det är 6,4 miljoner mer än i bokslut 2019, då avskrivningar var 60,2 miljoner kronor.
Budgeterade avskrivningar för år 2020 var kalkylerade till 69,9 miljoner kronor, prognostiserad
avskrivningskostnad uppgår till 66,6 miljoner kronor. Avskrivningskostnaden för år 2020
beräknas bli 3,3 miljoner lägre än budgeten.

5.6 Skatteintäkter
Skatteintäkterna beräknas enligt Förbundet för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
cirkulär 20:32 daterat 2020-08-24.
Slutavräkning år 2019 som påverkar 2020 års resultat
SKR bedömer att skatteintäkterna för år 2019 blir lägre än den bedömning som gjordes i
samband med bokslut 2019. Avräkning ska enligt Rådet för kommunal redovisning RKRs
rekommendation beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos i december. Prognosen visade
en ökning av skatteunderlaget med 3,3 procent för 2019. Med den bedömningen blev
rekommenderad uppbokning för 2019 -430 kronor per invånare den 1.11.2018. SKL:s senaste
prognos visar en ökning av skatteunderlaget med 2,8 procent för 2019. Därmed blir prognosen
för avräkning år 2019 ytterligare -215 kronor till -645 kronor per invånare
För kommunen innebär detta att skatteintäkterna för år 2019 försämrar 2020 års resultat med
4 610 000 kronor, vilket påverkar resultatet per 31 augusti.
Slutavräkning år 2020
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2019 och 2020 uppgår till 3,4 procent
respektive 2,6 procent. SKR:s prognos innebär en betydligt lägre uppräkning varför prognosen
för slutavräkning blir negativ och uppgår till -368 kronor per invånare den 1.11.2019.
Skatteintäkter totalt år 2020
Skatteintäkterna uppgår därmed till 730,0 (731,7) miljoner kronor per 31 augusti, cirka 100 000
kronor mindre jämfört med samma period föregående år. Prognosen för årets totala
skatteintäkter är 1 098,8 miljoner kronor, vilket är 9,5 miljoner kronor mindre än budgeterat.

5.7 Generella statsbidrag och utjämning
Generella statsbidrag, utjämning och intäkter från fastighetsavgift har beräknats utifrån SKRs
prognos i cirkulär 20:32.
Extra generella statsbidrag
Kommunerna har tillförts extra generella statsbidrag i år vilket beslutats i riksdagen i mars och
i juni. För Håbo innebär det ett tillskott med 39,7 miljoner kronor. Intäkten har periodiserats
över hela året, eftersom det i huvudsak kompenserar för bortfall av skatteintäkter.
Kompensation som följd av företagares avsättning till periodiseringsfond
SKR har också prognostiserat en ytterligare förändring i de generella statsbidragen. I
proposition 2019/20:151 ”Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder på
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skatteområdet med anledning av coronaviruset” föreslås en ökad avsättning till
periodiseringsfond för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i
handelsbolag. Detta påverkar det kommunala skatteunderlaget. Av propositionen framgår att
”Underlaget minskar för 2019, men ökar under perioden 2020–2025 när avsättningarna till
periodiseringsfonder återförs till beskattning. Över tid kommer förslaget alltså vara neutralt för
kommunerna. Förslaget får dock effekter för kommunernas årliga resultat. Regeringen avser att
justera för dessa effekter.” I vår skatteunderlagsprognos har hänsyn tagits till åtgärden vilket
leder till en prognos på minskade skatteintäkter med 2,6 miljarder för kommuner och regioner
under 2019, vilket kommer att påverka 2020 års resultat. För åren 2020–2025 beräknas
skatteintäkterna öka med 0,4 miljarder per år. Nettoeffekten för 2020 bli 2,1 miljarder.
Eftersom förslaget ska vara neutralt för sektorn bedömer vi att de generella statsbidragen ökar
med 2,1 miljarder 2020 och sedan minskar med 0,4 under åren 2021–2025. Enligt den
information vi fått planeras kompensationen till kommunsektorn till höständringsbudgeten, då
det bör finnas ett underlag om i vilken utsträckning skatteförslaget har utnyttjats och således
hur mycket kommunernas skatteintäkter har påverkats.
SKRs prognos har prognostiserat att Håbos andel är 3,8 miljoner kronor, vilket har inräknats i
prognosen, men det har inte bokförts som intäkt under perioden.
Totalt
Generella statsbidrag, utjämning och intäkter från fastighetsavgift uppgår till 116,3 (69,4)
miljoner kronor per 31 augusti. Prognos för året är 174,6 miljoner kronor, vilket är 36,2
miljoner kronor mer än budgeterat. Här ingår det särskilda statsbidraget med anledning av
flyktingsituationen, som fördelas med utifrån flyktingvariabler, med 2,4 miljoner kronor, extra
stöd till kommuner 39,7 miljoner kronor samt 3,8 miljoner kronor i kompensation för
periodiseringsfond.

5.8 Finansnetto, räntekostnader och upplåning
Skuldportföljen har en volym på ca 783,7 miljoner kronor. Vid årets slut förväntas den
genomsnittliga räntan för hela skuldportföljen att uppgå till 1,23 (1,28) procent.
Både den genomsnittliga räntebindningen och räntan har förändrats. Den genomsnittliga
räntenivån i portföljen har minskat med 0,05 procentenheter.
Kommunen använder aktivt derivatinstrument för att säkra upp ränterisken på underliggande
lån. Av kommunens totala skuldportfölj har cirka 659 (449) miljoner kronor eller 84 (61)
procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika förfallostruktur eller till fast
räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan uppgår till 1,2 (2,9) miljoner
kronor på helår.
Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 2,91 (3,56) år och den genomsnittliga
räntebindningen är 2,61 (3,09) år. Av portföljen har 15,29 (7,66) procent en kapitalbindning på
1 år eller kortare och 24,23 (23,59) procent har en räntebindning på 1 år eller kortare. Utan
derivat hade 45,92 (53,58) procent av portföljen haft en räntebildning på 1 år eller kortare.
Med nuvarande låneportfölj har kommunen inga valutarisker eller kreditrisker. Kommunen har
inte placerat några tillgångar, därav föreligger inga risker avseende finansiella tillgångar.
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5.9 Kostnadstäckningsgrad
Nettokostnadens andel
Nettokostnadsandelen, det vill säga hur stor del av skatteintäkter och de generella statsbidragen
som går till att täcka olika typer av löpande kostnader, framgår av tabellen nedan.
Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar tar i anspråk 91,9 (91,9) procent av
skattenettot under perioden. Avskrivningarnas andel är 5,2 (5,1) procent.
Tillsammans tar de löpande kostnaderna i anspråk 89,7 (93,8) procent av kommunens
skattenetto under perioden. Enligt prognosen kommer 86,1 (97,8) procent av skattenettot att
ianspråktas och 13,9 procent utgör årets resultat.
Om nettokostnadsandelen är över 100 % innebär det att kommunen satsar mer pengar i
verksamheten än vad som kommer in via skatter och bidrag.
Beaktas intäkter/ersättningar av engångskaraktär som reavinster och investeringsbidrag från
privata utförare inom exploateringsverksamheten utgör 2,1 procent årets resultat av
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidraget inklusive extra generella statsbidrag från
staten år 2020.
Nettokostnaders andel av skattenetto
Finansiella nyckeltal

Bokslut
2019

Delårsbokslut
2019

Delårsbokslut
2020

Prognos
2020

Verksamhetens andel av skattenetto

92,2 %

91,9 %

84,0 %

80,1 %

Avskrivningskostnadernas andel av
skattenetto

5,0 %

5,1 %

5,2 %

5,2 %

Finansnettots andel av skattenetto

0,6 %

0,6 %

0,6 %

0,7 %

97,8 %

93,8 %

89,7 %

86,1 %

2,2 %

6,2 %

10,3 %

13,9 %

Summa
Resultat som andel av skattenetto
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5.10 Balanskravsresultat
Kommunfullmäktige fattade beslut 2019-02-25 §8 att anta lokala riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv samt att reservera överskott upparbetade
från och med räkenskapsåret 2010-2012, enligt beräkning av ingående balans för
resultatutjämningsreserven, uppgående till 14,7 miljoner kronor. De lokala riktlinjerna som
kommunfullmäktige beslutade om har sin utgångspunkt i kommunens ekonomiska ställning,
vilka faktorer som främst påverkar verksamhet och ekonomi i framtiden samt en bedömning av
faktorernas betydelse och påverkbarhet. Det kan exempelvis vara planerade investeringar,
låneskulder och det totala pensionsåtagandets påverkan på resultat och ställning.
Av kommunens riktlinjer framgår att; Reservering till resultatutjämningsfonden får göras om
kommunens finansiella mål är uppnådda med ett belopp som motsvarar den del av årets resultat
efter balanskravsjusteringar som överstiger två procent av summan av skatteintäkter samt
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta eftersom kommunen har
långfristiga skulder i from av lån från externa kreditinstitutioner och ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser som redovisas utanför balansräkning som kan belasta kommunens resultat
i framtiden. Dessutom krävs att överskottet överstigande två procent, enligt ovan i kommunens
resultaträkning inte används likviditetsmässigt till att finansiera det årets investeringar.
Kommunens balanskravsresultat är positivt och uppgår enligt beräkningen i tabellen nedan till
42,0 miljoner kronor eller 3,2 procent. Enligt beslutade riktlinjer görs en utredning i samband
med bokslut 2020 om medel ska avsättas till resultatutjämningsreserven år 2020. Att notera är
att intäkter av engångskaraktär som investeringsbidrag och reavinster uppgår i prognosen till
totalt 150,9 miljoner kronor. Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter
balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare
framgår att vid beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens
balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga
verksamheten. Denna beräkning ska ske enligt följande:
Årets prognostiserade resultat enligt resultaträkningen
Avgår samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

177 629
-135 602
42 027

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

0

Balanskravsresultat
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5.11 Investeringar
Per 31 augusti har 81,2 (74,4) miljoner kronor investerats i inventarier, fastigheter och
anläggningar exklusive investeringar som görs i exploateringsprojekt.
Årets investeringsbudget uppgår till 358,0 (472,2) miljoner kronor exklusive
exploateringsinvesteringarna.
Nämnderna prognostiserar att 270,7 (188,9) miljoner kronor kommer att investeras under året.
Av det förväntade överskottet 87,2 (283,3) miljoner kronor, beräknas återstående budget för
pågående investeringar överföras till kommande år. Detta redovisas i årsbokslutet.
Kommunen har flera större pågående investeringar som pågår över flera år och som fått
igångsättningsbeslut. Det är Futurumskolan, Skeppsgården, gång- och cykelvägar VibyVilunda och Skokloster, utloppsledning Bålsta samt reservoar ledning Krägga.
5.11.1 Exploateringsinvesteringar
Förutom ordinarie investeringar genomförs investeringar via exploateringsverksamheten. Per
31 augusti uppgår investeringar i anläggningar till 52,4 (38,2) miljoner kronor, exklusive
ökning av omsättningstillgångar i form av exploateringsmark som ska säljas. Prognosen är att
investeringarna uppgår till 145,8 (154,5) miljoner kronor vid årets slut.
De största investeringarna för året är infrastruktur i kvarter 3-4 Björnbro/Logistik Bålsta,
Frösundavik (övertagande av anläggningar), Bålsta Centrum, Lillsjöns företagspark
(övertagande av anläggningar) samt Tvåhusplanen.
Omsättningstillgångarna ha ökat med 1,6 (614 000 kronor) miljoner kronor under perioden och
prognosen är 18,6 miljoner kronor.
Varje exploateringsprojekt behandlas i kommunstyrelsen där en projektbudget ingår i
underlaget. Se avsnittet Exploateringsredovisning för mer information om projekten.

5.12 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar förändring av likvida medel under året uppdelade i kategorierna
löpande, investerings- och finansieringsverksamhet.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt och uppgick till 90,3 (65,3) miljoner
kronor. Förändringen av periodiserade anslutnings- och anläggningsavgifter uppgick till 3,6
(14,2) miljoner kronor.
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringskostnaderna för materiella tillgångar och exploateringen är 127,8 (112,3) miljoner
kronor. I anskaffningskostnaden ingår exploateringsprojekt med 52,4 (37,9) miljoner kronor.
Finansieringen av investeringar i anläggningar, maskiner, inventarier och exploatering har skett
genom det egna kassaflödet och förändringar av likvida medel.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Under perioden har ingen ny upplåning skett.
Förändring av likvida medel
Likvida medel minskar med -37,8 (-47,1) miljoner kronor och uppgår vid periodens slut till 3,0
miljoner kronor.
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5.13 Förväntad utveckling
Konjunkturläget
Då Sverige var på väg in i en lågkonjunktur redan innan pandemin, så har pandemin fördjupat
den pågående lågkonjunkturen ytterligare. Arbetslösheten förväntas stiga i Sverige till närmare
11 % första halvåret 2021. Håbo ligger idag på en arbetslöshet på 6,4 %. Håbo kommun
förväntas drabbas hårdare en andra kommuner i länet enligt Region Uppsalas prognos, då Håbo
kommun är en pendlingskommun och har många små företag som är känsliga för
konjunktursvängningar.
Till följd av en ökad arbetslöshet, förväntas utvecklingen av kostnaderna stiga i kommunens
verksamheter främst inom socialnämndens- och barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde.
Ny organisation - samhällsbyggnad
En helt ny samhällsbyggnadsorganisation planeras starta tidigast från och med halvårsskiftet
2021. Under hösten och början av nästa år måste förberedelser för den nya organisationen med
funktioner, bemanning, roller, processer, reglemente, budget med mera utredas och landa.
Personal
Kommunen ligger i en tillväxtregion och konkurrensen om arbetskraft är hård från såväl andra
kommuner som privata företag. Utmaningen de kommande åren är att både lyckas behålla
personal och att vara en attraktiv arbetsgivare vid nyrekryteringar.
Digitalisering
Medborgare blir allt mer digitala och förväntar sig snabba, lättillgängliga och lättförståeliga
ärendeprocesser dygnet runt. Kommunen behöver möta det behovet där det är möjligt med
kvalitativa och rättssäkra processer och stödsystem. Detta ställer krav på resurser och
kompetens för att arbeta med dessa frågor, där inte minst projektledning är en viktig
komponent.
Investeringar i anläggningar och exploateringsområden
Den kommande utbyggnaden i kommunen av kommunala anläggningar och byggnader
kommer att ha stor påverkan på kommunens driftkostnader under de kommande åren.
Exploateringsverksamhet
Exploateringsverksamheten driver flera mångåriga projekt som sannolikt påverkas av
konjunkturen, men i närtid har ingen väsentligt förändring i efterfrågan noterats. Utbyggnaden
av Axfoods centrallager motverkar sannolikt andra förändringar i omgivningen, då efterfrågan
på bostäder och möjligheter till arbete kommer stiga.
Befolkningsutveckling
Om befolkningsökningen fortsätter utifrån julis siffror, så är det 206 personer färre vid årets
slut, jämfört med budgeterade för år 2021. En tapp på 200 invånare ger cirka 14 miljoner
kronor i lägre skatteintäkter och statsbidrag.
Budgetföljsamhet
Med ansträngd ekonomisk situation framöver krävs bättre budgetföljsamhet för att uppnå god
ekonomisk hushållning. Några av kommunens nämnder har haft svårigheter att bedriva
verksamheten inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat. Åtgärder för att
komma tillrätta med underskottet har inte vidtagits i tid. Kommunen har klarat balanskrav
tidigare tack vare intäkterna av engångskaraktär från reavinster, investeringsbidrag och med
från statliga tillskott. Vid investeringsbeslut för kommunala anläggningar måste mer fokus
läggas på tillkommande kostnader att sköta den löpande driften och för att sköta den löpande
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underhåll som investeringarna medför.
God ekonomisk hushållning
Många kommuner och landsting har en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som behoven
av välfärdstjänster ökar. De måste även leva upp till lagreglerna för god ekonomisk
hushållning. Grundtanken bakom god ekonomisk hushållning är att dagens kommuninvånare
ska finansiera sin egen välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop. Annars
skjuts betalningar upp till framtida generationer. God ekonomisk hushållning förutsätter därför
överskott över tiden.
Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre än de avskrivningar på investeringar som årligen
belastar resultatet. Det behövs ett överskott för att finansiera investeringar, annars måste
kommunen öka sin upplåning eller frigöra resurser exempelvis genom försäljningar av
anläggningstillgångar eller minska verksamhetens kostnader.
Ett annat motiv är att de pensionsrättigheter som anställda tjänat in före år 1998 inte är
finansierade. Dessa rättigheter måste därför finansieras nu eller i framtiden.
Redovisningsmetoden (den så kallade blandmodellen) innebär att dessa åtaganden inte bokförs
som skulder i balansräkningen och att värdesäkringen inte kostnadsförs. För närvarande innebär
det bland annat att kommunen redovisar lägre kostnader än vad som varit fallet om alla
pensionskostnader hade beaktats. Om ett antal år blir förhållandet det omvända.
Ett tredje motiv för överskott är att kommunen bör ha en buffert för att kunna möta oväntade
händelser eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar i verksamheten.
God ekonomisk hushållning handlar dock inte enbart om att få ekonomin för helheten att gå
ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför de
uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Det innebär ett ständigt arbete i hela
organisationen så att uppdrag, resursfördelning och ansvar är tydliga.
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6 Väsentliga personalförhållanden
6.1 Antal anställda
Personalredovisningen syftar till att belysa den aktuella personalsituationen ur olika aspekter
per31 augusti.
Redovisningen avser tillsvidare- och tidsbegränsat anställda med månadslön enligt Allmänna
bestämmelser (AB) som reglerar anställningsvillkoren och inkluderar helt lediga anställda.
Tillsvidareanställda är de som ofta i dagligt tal kallas fast anställda. Med tidsbegränsat anställda
avses främst vikarier eller allmänna visstidsanställningar. När timavlönad personal redovisas
anges det separat.
Antal månadsavlönade
Månadsavlönade
Alla anställda, antal i kommunen

2018

2019

2020

1 536

1 579

1 573

Andel kvinnor, procent

79

80

80

Andel män, procent

21

20

20

Andel tillsvidareanställda, procent

88

87

89

Andel visstidsanställda, procent

12

13

11

Av alla månadsavlönade den 31 augusti 2020, totalt 1 573 personer, var 1 406 personer
tillsvidareanställda och 167 personer tidsbegränsat anställda. Kvinnorna utgör en klar majoritet
med 80 procent av alla anställda.
Antal månadsavlönade per förvaltning
Antal månadsavlönade per förvaltning
Kommunstyrelsens förvaltning

2018

2019

2020

208

81

82

0

107

104

25

28

31

0

34

37

Barn- och utbildningsförvaltningen

894

912

902

Socialförvaltningen

411

418

418

Tekniska förvaltningen
Bygg- och miljöförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen

Personalrörlighetssiffrorna för de tillsvidareanställda visar att totalt 104 personer hittills har
slutat under året med extern avgång. Det motsvarar en personalomsättning på 7,5 procent.
Motsvarande period 2019 var det 114 tillsvidareanställda som slutade, vilket motsvarar en
personalomsättning på 8,4 procent. Av de 104 som slutat under perioden beror 84 på egen
uppsägning, 13 på pension och resterande av övriga orsaker.
Den minskade personalomsättningen kan troligen bero på coronapandemin och det sjunkande
konjunkturläget.
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Hel- och deltidsanställda
Hel- och deltidsanställda

2018

2019

2020

Tillsvidareanställda kvinnor
Heltid 100 %

79

81

81

Deltid 75-99 %

14

13

14

7

6

5

88

88

86

Deltid 75-99 %

5

7

9

Deltid - 74 %

7

5

5

Deltid - 74 %
Tillsvidareanställda män
Heltid 100 %

Enligt det centrala kollektivavtalet HÖK mellan Kommunal och Sveriges kommuner och
regioner SKR ska alla kommuner aktivt arbeta för att andelen medarbetare som arbetar heltid
ska öka. Heltid ska därmed vara norm i alla verksamheter och yrkesgrupper. En handlingsplan
som sträcker sig till år 2021 har därför upprättats. Målet är att tillsvidareanställning på heltid är
det normala vid nyanställning och att redan anställd medarbetare ska arbeta heltid i högre
utsträckning än idag. SKR gör varje år i november en ranking över alla heltidsarbetande i
samtliga kommuner i riket. Andelen heltidsarbetande ske inte förväxlas med andelen
heltidsanställda. Enligt den hamnar Håbo kommun (2018) på plats 50 bland samtliga
kommuner. Vård och omsorg ligger på plats 136. Andelen verksamhet på entreprenad kan
påverka rankningen. Håbo kommun har (2018) 21 procent utlagt på entreprenad, att jämföra
med snittet för kommunerna totalt som är 19 procent (2017). Vård och omsorg har (2018) 17
procent på entreprenad i jämförelse med rikets 19 procent (2017).
Hela kommunen har 73 procent heltidsarbetande och vård och omsorg har 50 procent
heltidsarbetande enligt Kolada (november 2019).
Kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) anger att vid behov av arbetskraft ska
kommunen, innan nyanställning sker, pröva om man kan erbjuda höjd sysselsättningsgrad till
en redan deltidsanställd arbetstagare på arbetsstället och som skriftligen anmält intresse för
detta.
Männen har fortsatt högre andel med heltidsanställning med 85,9 procent. 81,2 procent av alla
tillsvidareanställda kvinnor i kommunen är heltidsanställda, vilket är något högre än tidigare år.
Det är främst kvinnor som arbetar i verksamheter med många deltidsanställningar, som vård
och omsorg och skolmåltidsverksamhet.
På kommunstyrelsens förvaltning är 96 procent av de tillsvidareanställda anställda på heltid.
Motsvarande siffra för övriga förvaltningar är; 95 procent för teknikförvaltningen, 100 procent
för bygg- och miljöförvaltningen, 90 procent för kultur- och fritidsförvaltningen, 88 procent för
barn- och utbildningsförvaltningen och 62 procent för socialförvaltningen.
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6.2 Åldersstruktur
Medelåldern bland kommunens alla månadsavlönade har ökat något till nuvarande 44,4 år. De
tillsvidareanställdas medelålder är 45,0 år. Medelåldern för den tidsbegränsat anställda
personalen är lägre med 38,9 år.
Andelen tillsvidareanställda över 50 år utgjorde den 31 augusti 38,2 procent av alla
tillsvidareanställda (år 2018 36,8 procent, år 2019 36,9 procent).
Antal tillsvidareanställda

Kvinnor

Män

Alla

1 137

269

1 406

20-29

85

32

117

30-39

254

67

321

40-49

369

62

431

50-59

314

74

388

60 och över

115

34

149

Totalt antal tillsvidareanställda
Indelning i åldersgrupp och procent

6.3 Arbetad tid och resursanvändning
För att beskriva hur de anställdas avtalade arbetstid används, redovisas den faktiskt arbetade
tiden och olika former av frånvaro. Frånvaro delas upp i semester, sjukfrånvaro samt
lagstadgad och annan överenskommen ledighet. Med avtalad arbetstid avses det möjliga antalet
arbetade timmar per år, men med årets helgdagar borträknade. Vid beräkning av den totala
arbetade tiden tar man dessutom hänsyn till mertid och övertid, som ligger utanför den avtalade
arbetstiden.
Redovisningen av arbetad tid och frånvaro avser kommunens alla månadsavlönade och
timavlönade enligt Allmänna bestämmelser. Den arbetade tiden för perioden 1 januari-31
augusti utgör 1 543 200 timmar, vilket motsvarar 72,9 procent av den avtalade tiden. Den
arbetade tiden kan omräknas till 908 årsarbetare (en årsarbetare=1700 timmar).
Arbetad tid och frånvaro, timmar i 1000-tal

2018

%

2019

%

2020

%

Arbetstid enligt avtal

2 031

100

2 089

100

2 116

100

552

27,2

562

26,9

590

27,9

Övertid och mertid

16

0,8

16

0,8

17

0,8

Totalt arbetad tid

1 495

73,6

1 543

73,2

1 543

72,9

Summa frånvaro

6.4 Personalförsörjning och kompetensutveckling
Totalt har 13 personer gått i pension hittills under året. År 2019 var motsvarande siffra 19
personer och år 2018 11 personer.
Hittills har 4 anställda valt att gå i ålderspension vid 65 år (2019: 5 anställda). Ytterligare 7
anställda valde att gå i pension före 65 år (2019: 9 anställda) samt 1 person gick i pension efter
65 års ålder (2019: 5 anställda).
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6.5 Sjukfrånvaro
Hälsotal
Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med motsvarande period förra året. Sjukfrånvaron utgör nu
totalt 7,8 procent av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Kvinnorna står för den högsta
sjukfrånvaron.
Redovisningen omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform och avtal. Som sjukfrån-varo
räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, medicinsk behandling och
arbetslivsinriktad rehabilitering. Sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda
tillgängliga ordinarie arbetstid och med hänsyn tagen till frånvaro utan lön, exempelvis
tjänstledighet för annat arbete, tjänstledighet för vård av barn eller övrig frånvaro utan lön.
Nyckeltal sjukfrånvaro (%)

2018

2019

2020

Total sjukfrånvaro av den tillgängliga ordinarie arbetstiden

6,6

6,0

7,8

Sjukfrånvaro för kvinnor av den tillgängliga ordinarie arbetstiden

7,3

6,6

8,7

Sjukfrånvaro för män av den tillgängliga ordinarie arbetstiden

4,0

3,6

4,5

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre

6,5

5,9

8,4

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49

6,3

5,7

7,4

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre

7,1

6,5

8,3

38,7

38,2

34,1

Andel i procent av total sjukfrånvaro som varat 60 dagar eller mer

Den 31 augusti 2020 var 34 anställda i kommunen långtidssjukskrivna i mer än 60 dagar på
hel- eller deltid. År 2019 var motsvarande siffra 33 personer och år 2018 39 personer. Av
dessa långtidssjukskrivna under perioden var en tredjedel deltidssjuka, det vill säga att de var i
arbete på den andra deltiden.
Kommunstyrelsens mål är att minska korttidsfrånvaron dag 1-14. I överenskommelsen med
Försäkringskassan är kommunens mål för år 2020 för den totala sjukfrånvaron max 6 procent
och korttidssjukfrånvaron på max 3 procent.
Korttidsfrånvaron, beräknat på arbetad tillgänglig tid för perioden januari till augusti, har ökat
till 5,4 procent (2019: 3,9 procent, 2018: 4,4 procent). Nyckeltalsinstitutets beräkningssätt har
använts och avser personal anställda enligt avtal AB/HÖK och samtliga anställningsformer.
Både långtidssjukskrivningarna och korttidssjukfrånvaron dag 1-14 har ökat trots aktiva
insatser såsom rutinmässig uppföljning av företagshälsovården Håbohälsan med alla upprepat
korttidssjuka. Korttidssjukfrånvaroprojektet stoppades dock under en period på grund av
coronapandemin. Sjukfrånvaro har också blivit påtvingad som en säkerhetsåtgärd vid minsta
symtom på förkylning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att det ska blir
enklare för kommunens chefer att hålla koll på och följa upp de anställdas sjukfrånvaro samt få
information om när det är dags att påbörja rehabilitering finns systemet Adato.
Störst ökning av sjukfrånvaron är inom de största förvaltningarna Barn- och
utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen. Under våren har coronapandemin påverkat
de flesta verksamheter.
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Sjukfrånvaro per förvaltning i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid
Kommunstyrelsens förvaltning

2018

2019

2020

7,0

2,5

2,5

-

9,2

9,6

5,1

3,8

4,0

-

1,6

3,5

Barn- och utbildningsförvaltningen

5,9

5,6

7,8

Socialförvaltningen

8,1

7,2

9,1

Tekniska förvaltningen
Bygg- och miljöförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen

6.6 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Kommunens företagshälsovårdsleverantör är Håbohälsan.
Anledningar till att vända sig till företagshälsovården är dels det förebyggande
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen dels det rehabiliterande arbetet med enskilda anställda som
drabbats eller riskerar att drabbas av ohälsa och sjukskrivning. Företagshälsovården har också
under året bidragit med vaccinationer, provtagningar och antikroppstester.
Kommunens totala kostnad för företagshälsovård hittills under året hos Håbohälsan per den 31
augusti 2020 var 451 tkr, vilket kan jämföras med 623 tkr år 2019 och 256 tkr år 2018. De stora
skillnaderna de olika åren beror på projektet korttidsfrånvaro avseende dag 1-14, vilket hittills
står för 165 tkr och 2019 med 340 tkr. Korttidssjukfrånvaron är den sjukfrånvaro som kostar
arbetsgivaren mest. Korttidssjukfrånvaroprojektet stoppades under en period på grund av
coronapandemin.
Antalet använda timmar hittills under året är 295 timmar. Det kan jämföras med 420 timmar för
motsvarande period under år 2019 och 207 timmar under år 2018. Tjänsterna fördelar sig enligt
följande: projekt korttidssjukfrånvaro 28 procent, beteendevetare/psykolog 56 procent vilket är
en ökning med 13 procent, ergonom/sjukgymnast 5 procent, företagssköterska 9 procent samt
företagsläkare 3 procent och skyddsingenjör 0 procent.

6.7 Friskvård
Kommunen ett antal friskvårdsinspiratörer fördelade på olika arbetsplatser, som ett led i
kommunens åtgärder för att främja de anställdas hälsa och minska sjukfrånvaron.
Kommunens medarbetare har möjlighet att använda arbetstid till friskvård, den så kallade
friskvårdstimmen, om verksamheten tillåter.
Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda till aktiviteter enligt skatteverkets regelverk. Syftet är att
stimulera och främja personalens förutsättningar till ökad fysisk och psykisk hälsa.
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Resultat – och balansräkning m m
med noter
7 Räkenskaper
7.1 Resultaträkning
tkr

Koncern

Not

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

Budget
2020

Prognos
2020

374 017

238 120

308 600

497 500

-1 482 033 -949 495

-1 448 772

-1 517 243

-43 759

-69 893

-66 608

-1 168 219 -755 134

-1 210 065

-1 086 351

Verksamhetens
intäkter

1

324 069

493 033

309 153

237 536

Verksamhetens
kostnader

2 -990 536

-1 552 832

-981 717

-945 939

Avskrivningar

3

-63 355

-96 518

-68 068

-39 407

-729 822

-1 156 317

-740 632

-747 810

Verksamhetens
nettokostnad

-60 203

Skatteintäkter

4

731 701

1 098 237

730 979

731 701

1 098 237

730 979

1 108 296

1 098 786

Generella statsbidrag och
utjämning

5

69 373

103 491

116 315

69 373

103 491

116 315

138 399

174 571

71 252

45 411

106 662

53 264

33 509

92 160

36 630

187 006

Verksamhetens
resultat
Finansiella
intäkter

6

3 334

3 335

1 631

5 035

5 970

3 386

2 600

3 800

Finansiella
kostnader

7

-12 148

-17 809

-12 667

-8 441

-12 621

-8 421

-16 000

-13 177

62 438

30 937

95 626

49 858

26 858

87 125

23 230

177 629

Resultat efter
finansiella
poster
Bokslutsdisposition

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Uppskjuten skatt

8

0

738

-39

0

0

0

0

0

Skatter på årets
resultat

8

-3 223

-3 357

-2 195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 215

28 318

93 392

49 858

26 858

87 125

23 230

177 629

Extraordinära
poster (netto)
ÅRETS
RESULTAT

9
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7.2 Balansräkning
tkr

Not

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

10

2 601 299

2 642 900

2 744 125

1 607 630

1 670 974

1 760 375

Maskiner och inventarier

11

34 159

36 607

39 681

20 609

21 054

21 289

Finansiella anläggningstillgångar

12

16 004

16 004

16 004

13 035

13 035

13 035

Bidrag till statlig infrastruktur

13

27 867

27 360

26 347

27 867

27 360

26 347

2 679 329

2 722 871

2 826 157

1 669 141

1 732 423

1 821 046

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd med mera

14

30

30

30

30

30

30

Exploateringsfastigheter

15

36 276

33 064

33 361

11 772

8 498

8 795

Fordringar

16

111 498

122 421

140 907

97 936

116 271

136 520

Kassa och bank

17

36 537

83 189

41 845

3 021

40 811

3 013

184 341

238 704

216 143

112 759

165 610

148 358

2 863 670

2 961 575

3 042 300

1 781 900

1 898 033

1 969 404

726 854

717 334

810 728

650 401

627 401

714 526

I: Årets resultat

59 215

28 318

93 393

49 858

26 858

87 126

II: Resultat-utjämningsreserv

14 700

14 700

14 700

14 700

14 700

14 700

652 939

674 316

702 635

585 843

585 843

612 700

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital

18

Eget kapital

IIII: Övrigt eget kapital

Avsättningar
Pensioner

19

120 076

123 603

130 812

112 360

115 829

122 258

Övriga avsättningar

20

18 773

18 892

18 858

0

0

0

138 849

142 495

149 670

112 360

115 829

122 258

Summa avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder

21

1 760 295

1 789 682

1 798 623

817 013

873 082

882 023

Kortfristiga skulder

22

237 672

312 064

283 279

202 126

281 721

250 597

Summa skulder

1 997 967

2 101 746

2 081 902

1 019 139

1 154 803

1 132 620

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

2 863 670

2 961 575

3 042 300

1 781 900

1 898 033

1 969 404

299 771

293 054

291 912

299 771

293 054

291 912

Pensionsförpliktelser
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tkr

Not

Koncern

Varav löneskatt
Borgen och
ansvarsförbindelser

23

Kommun

38 757

60 719

56 992

38 757

60 719

56 992

9 072

8 445

8 445

893 672

893 045

893 045

7.3 Kassaflödesanalys
tkr

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

Årets resultat

59 215

28 318

93 393

49 858

26 858

87 126

Justering för av- och
nedskrivningar

63 355

96 518

68 068

39 407

60 203

43 759

Justering för gjorda
avsättningar

9 279

12 925

7 176

8 470

11 939

6 429

Justering för övriga ej
likviditetspåverkande poster
(not 24)

1 013

1 520

1 013

1 013

1 520

1 013

132 862

139 281

169 650

98 748

100 520

138 327

Ökning/minskning av
periodiserade
anslutningsavgifter

14 187

19 129

3 633

14 187

19 129

3 633

Ökning/minskning av
kortfristiga fordringar

13 426

-8 131

-18 486

11 732

-6 605

-20 249

Ökning/minskning av förråd
och exploateringsfastigheter

11 146

14 359

-297

11 148

14 423

-297

-85 804

-11 365

-28 798

-70 496

9 100

-31 125

85 817

153 273

125 702

65 319

136 567

90 289

Investeringar i materiella
anläggningstillgångar

-130 611

-169 011

-123 374

-74 422

-133 872

-81 150

Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

-86

0

28

0

0

0

Utrangering av materiella
anläggningstillgångar

0

613

807

0

0

807

Investeringsbidrag materiella
anläggningstillgångar

0

625

5 000

0

625

5 000

-5 271

0

0

0

0

0

Den löpande
verksamheten

Medel från verksamheten
före förändring av
rörelsekapital

Kassaflöde från
förändringar i
rörelsekapitalet

Ökning/minskning av
kortfristiga skulder
Kassaflöde från den
löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Köp av mark
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tkr
Pågående
exploateringsprojekt

Koncern

Kommun

-24 528

-60 550

-52 440

-37 918

-60 550

-52 440

976

-1 876

3 237

0

-1 876

0

Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

0

Köp av finansiella
anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

0

-159 520

-230 199

-166 742

-112 340

-195 673

-127 783

Nyupptagna lån

0

50 000

0

0

50 000

0

Amortering av skuld

0

0

0

0

0

0

Amortering av skulder för
finansiell leasing

0

-72

-182

0

-72

-182

Amortering av statliga
investeringsbidrag

-104

-157

-122

-104

-157

-122

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

-104

49 771

-304

-104

49 771

-304

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA
MEDEL

-73 807

-27 155

-41 344

-47 125

-9 335

-37 798

Årets kassaflöde

-73 807

-27 155

-41 344

-47 125

-9 335

-37 798

Likvida medel vid årets
början

110 344

110 344

83 189

50 146

50 146

40 811

36 537

83 189

41 845

3 021

40 811

3 013

Räntebärande nettoskuld vid
årets början

1 618 275

1 618 275

1 668 275

733 675

733 675

783 675

Räntebärande nettoskuld vid
årets slut

1 618 275

1 668 275

1 668 275

733 675

783 675

783 675

0

50 000

0

0

50 000

0

Omklassificeringar

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

Finansieringsverksamhete
n

Likvida medel vid årets slut

Räntebärande nettoskuld

Förändring av räntebärande
nettoskuld
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7.4 Noter
7.4.1 Noter - Resultaträkning
Not 1
Verksamhetens
intäkter, tkr

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

Försäljningsintäkter

12 467

12 567

7 815

6 613

10 513

5 869

Taxor och avgifter

86 913

128 593

89 274

86 779

128 322

89 167

Hyror och arrende

105 266

153 575

88 641

22 182

32 814

21 212

Bidrag

66 191

111 988

71 309

69 480

111 892

71 297

Varav ersättningar från
staten

46 157

75 915

46 277

46 157

75 915

46 277

4 218

2 184

874

4 218

2 184

874

Försäljning av
verksamheter och
entreprenader

26 856

46 053

33 943

26 245

43 981

32 489

Försäljning av
exploateringsfastigheter

25 985

39 866

18 086

25 846

39 866

18 086

391

391

85

391

6 629

0

324 069

493 033

309 153

237 536

374 017

238 120

Därav periodiserade
bidrag från
migrationsverket *

Försäljning av
anläggningstillgångar
Summa totalt

*Bidragen periodiseras enligt extern bidragsgivares villkor.
Not 2
Verksamhetens
kostnader, tkr

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

Material, entreprenader,
konsulter, bidrag och
transfereringar

-236 651

-390 194

-263 530

-203 714

-324 351

-211 888

Kostnader för såld mark

-11 917

-15 299

0

-11 917

-15 299

0

Kostnader för
arbetskraft

-561 948

-890 231

-595 510

-545 638

-855 084

-574 641

Övriga
verksamhetskostnader

-180 020

-257 108

-122 677

-184 670

-287 299

-162 966

Summa

-990 536

-1 552 832

-981 717

-945 939

-1 482 033

-949 495
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Not 3
Avskrivningar, tkr

Fastigheter
Inventarier och
maskiner
Summa

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

-58 353

-88 971

-62 407

-35 357

-54 149

-39 308

-5 003

-7 547

-5 661

-4 050

-6 054

-4 451

-63 356

-96 518

-68 068

-39 407

-60 203

-43 759

Not 4
Skatteintäkter, tkr

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

Kommunalskatt

737 974

1 106 960

740 966

737 974

1 106 960

740 966

Avräkningsskatt
innevarande år

-7 190

-9 220

-5 368

-7 190

-9 220

-5 368

917

497

-4 619

917

497

-4 619

731 701

1 098 237

730 979

731 701

1 098 237

730 979

Avräkningsskatt
justering förgående år
Summa

Not 5
Generella statsbidrag
och utjämning, tkr

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

Kommunal
fastighetsavgift

27 853

41 254

29 061

27 853

41 254

29 061

Kostnadsutjämning

-5 160

-7 740

-17 257

-5 160

-7 740

-17 257

2 963

4 402

42 713

2 963

4 402

42 713

Inkomstutjämning

63 863

95 794

74 148

63 863

95 794

74 148

Regleringsavgift

10 037

15 056

14 933

10 037

15 056

14 933

-30 183

-45 275

-27 283

-30 183

-45 275

-27 283

69 373

103 491

116 315

69 373

103 491

116 315

Generella statsbidrag

LSS-utjämning
Summa

Not 6
Finansiella intäkter, tkr

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

Ränteintäkter

55

1

0

1 756

2 637

1 756

Ränteintäkter
checkkredit

0

0

0

0

0

0

3 172

3 172

1 523

3 172

3 172

1 523

107

162

108

107

161

107

3 334

3 335

1 631

5 035

5 970

3 386

Utdelning aktier och
andelar
Övrigt
Summa

Delårsrapport augusti 2020

39(156)

Not 7
Finansiella
kostnader, tkr

Räntekostnader
Avgår räntekostnad
exploateringsfastigheter
Ränta på pensioner
Övriga finansiella
kostnader (bank)
Checkkredit
Summa

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

-9 631

-14 601

-10 406

-6 078

-9 648

-6 388

461

834

267

461

834

267

-2 775

-3 749

-2 289

-2 621

-3 515

-2 142

-161

-226

-225

-161

-225

-144

-42

-67

-14

-42

-67

-14

-12 148

-17 809

-12 667

-8 441

-12 621

-8 421

Not 8
Skatt på årets
resultat, tkr

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

Aktuell skatt på årets
resultat

-3 223

-3 357

-2 195

0

0

0

Summa

-3 223

-3 357

-2 195

0

0

0

Uppskjutna skatter

0

738

-39

0

0

0

Summa

0

738

-39

0

0

0

Not 9
Förändring av eget
kapital, tkr

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

Håbo kommun

49 858

20 620

87 125

49 858

26 858

87 126

Håbohus AB

11 840

9 154

8 054

0

0

0

Håbo Marknads AB

-2 547

-1 513

-1 884

0

0

0

66

57

97

0

0

0

59 217

28 318

93 392

49 858

26 858

87 126

Kommunalförbundet
Räddningstjänsten
Enköping-Håbo
Summa
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7.4.2 Balansräkning
Not 10
Mark, byggnader och
tekniska
anläggningar, tkr

Koncern
31 aug
2019

Ackumulerat
anskaffningsvärde

Bokslut
2019

Kommun
31 aug
2020

ll

Ackumulerade
avskrivningar

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

2 381 711

2 381 711

2 571 152

-846 302

-846 302

-900 178

Bokfört värde 1/1

2 505 985

2 511 263

2 642 900

1 535 409

1 535 409

1 670 974

Årets anskaffning

154 535

219 049

167 495

107 470

187 565

129 335

Årets avskrivning

-58 245

-88 675

-62 226

-35 249

-53 876

-39 127

Omklassificering

-976

1 876

-3 237

0

1 876

0

0

-613

-807

0

0

-807

2 601 299

2 642 900

2 744 125

1 607 630

1 670 974

1 760 375

Markreserv och
exploateringsfastigheter

69 603

40 765

40 765

170 625

170 615

170 615

Verksamhetsfastigheter

1 560 360

1 706 278

1 680 568

652 007

620 102

614 558

Fastigheter för
affärsverksamhet

345 099

359 370

404 781

345 099

359 370

404 781

Publika fastigheter

174 603

276 497

283 850

174 603

276 497

283 850

Fastigheter för övrigt
verksamhet

25 043

1 186

1 145

25 043

1 186

1 145

Pågående
exploateringsprojekt

426 591

258 804

333 016

240 253

243 204

285 426

2 601 299

2 642 900

2 744 125

1 607 630

1 670 974

1 760 375

Utrangering
Bokfört värde 31/8
Varav

Summa

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar
Not 11
Maskiner och
inventarier, tkr

Koncern
31 aug
2019

Bokslut
2019

Kommun
31 aug
2020

Ackumulerat
anskaffningsvärde
Ackumulerade
avskrivningar

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

132 682

132 682

140 166

-112 785

-112 785

-119 112

Bokfört värde 1/1

33 311

33 311

36 607

19 897

19 897

21 054

Årets anskaffning

5 874

11 139

8 944

4 871

7 484

4 867

Årets avskrivning

-5 112

-7 843

-5 842

-4 159

-6 327

-4 632

86

0

-28

0

0

0

34 159

36 607

39 681

20 609

21 054

21 289

Försäljning
Bokfört värde 31/8
Varav
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Maskiner och
inventarier, tkr
Maskiner

Koncern

Kommun

7

4

1

7

4

1

Inventarier

21 947

23 704

23 348

19 713

19 625

18 823

Bilar och andra
transportmedel

11 316

11 470

14 508

0

0

641

Konstverk, samlingar

772

770

766

772

770

766

Övriga maskiner och
inventarier

117

101

74

117

101

74

0

554

984

0

554

984

34 159

36 603

39 681

20 609

21 054

21 289

Finansiell leasing
Summa

För anskaffning av inventarier är beloppsgränsen 23 250 kronor. Linjär avskrivning tillämpas
för samtliga materiella tillgångar.
Not 12
Finansiella
anläggningstillgångar,
tkr

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

Kommunaktiebolaget 6
stycken

1

1

1

1

1

1

Håbo Marknads AB 1
300 stycken

0

0

0

1 300

1 300

1 300

Håbo Hus AB 1 789
stycken

0

0

0

1 789

1 789

1 789

90

90

90

90

90

90

6

6

6

6

6

6

12 036

12 036

12 036

6 018

6 018

6 018

Husbyggnadsvaror HBV
förening UPA

40

40

40

0

0

0

Inera

43

43

43

43

43

43

0

0

0

0

0

0

3 788

3 788

3 788

3 788

3 788

3 788

16 004

16 004

16 004

13 035

13 035

13 035

Aktier

Mälarbanan 90 stycken
Andelar
Bålstavägen
Kommuninvest

Försäkringar
Kapital- och
pensionsförsäkringar
Långfristiga fordringar
Förlagslån 45936
Kommuninvest
Summa
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Not 13
Bidrag till statlig
infrastruktur

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

Medfinansiering
Citybanan

28 880

28 880

27 360

28 880

28 880

27 360

Avskrivning bidrag
infrastruktur

-1 013

-1 520

-1 013

-1 013

-1 520

-1 013

Summa

27 867

27 360

26 347

27 867

27 360

26 347

Not 14
Förråd, tkr

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

10 -årssmycke

30

30

30

30

30

30

Summa

30

30

30

30

30

30

Not 15
Exploateringsfastighet
er

Bokfört värde 1/1
Årets anskaffningar
Justering/försäljning av
exploateringsfastigheter
Summa

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

47 424

47 427

33 064

22 920

22 923

8 498

733

838

1 608

733

838

1 608

-11 881

-15 201

-1 311

-11 881

-15 263

-1 311

36 276

33 064

33 361

11 772

8 498

8 795

Not 16
Fordringar, tkr

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

0

0

0

0

0

0

Kundfordringar

21 040

26 726

30 598

20 438

26 152

30 080

Andra kortfristiga
fordringar

36 725

29 247

25 023

24 516

26 934

22 976

Avräkning skattekonto

2 859

9 857

37 112

2 832

9 829

37 123

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

22 407

27 510

16 715

21 683

24 275

14 882

Upplupna skatteintäkter
och avgifter

28 467

29 081

31 459

28 467

29 081

31 459

111 498

122 421

140 907

97 936

116 271

136 520

Eget kapital, VA

Summa
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Not 17
Kassa och bank, tkr

Kassa
Plusgiro
Bank
Summa

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

30

25

25

30

25

25

33 516

80 171

38 832

0

37 793

0

2 991

2 993

2 988

2 991

2 993

2 988

36 537

83 189

41 845

3 021

40 811

3 013

Not 18
Eget kapital, tkr

Koncern
31 aug
2019

Ingående eget kapital

Bokslut
2019

Kommun
31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

667 636

689 015

717 335

600 543

600 543

627 401

0

-3 039

0

0

0

0

59 218

31 358

93 393

49 858

26 858

87 125

Summa eget kapital
Håbo kommun

726 854

717 334

810 728

650 401

627 401

714 526

Håbo kommun

545 582

537 723

624 848

650 401

627 401

714 526

Håbohus AB

196 237

193 551

201 605

Håbo Marknads AB

-16 284

-15 250

-17 133

1 319

1 310

1 408

726 854

717 334

810 728

650 401

627 401

714 526

Årets resultat

59 215

28 318

93 393

49 858

26 858

87 125

Resultatutjämningsreserv

14 700

14 700

14 700

14 700

14 700

14 701

652 939

674 316

702 635

585 843

585 843

612 700

1 521

1 876

2 036

1 521

1 876

2 036

726 854

717 334

810 728

650 401

627 401

714 526

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

2 777

2 777

1 876

-1 256

-901

160

1 521

1 876

2 036

Förändring eget kapital
obeskattad reserv
Årets resultat

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

Övrigt eget kapital
Varav särredovisning
Avfallsverket
Summa

Spec eget kapital avfallsverksamhet
Ingående balans
Årets resultat
Summa

1) Det egna kapitalet för avfallsverket ska särredovisas. Resultatet för respektive år ska avräknas mot
inarbetat eget kapital. Överskottet för avfallsverket för delårsbokslutet 2019 uppgår till 160 tkr.
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Avräkningen sker vid årsbokslutet 2019.

Not 19
Avsättningar
pensioner, tkr

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

110 797

110 796

123 603

103 890

103 890

115 829

6 315

8 009

5 101

6 315

8 009

5 101

-2 777

-3 560

-2 939

-2 080

-2 910

-2 049

2 621

3 515

2 205

2 621

3 515

2 205

Övrig post

-52

-78

359

-52

-78

359

Byte av tryggande

524

786

-442

524

786

-442

Förändring av löneskatt

2 648

4 135

2 925

1 142

2 617

1 255

Utgående avsättning till
pensioner inkl. löneskatt

120 076

123 603

130 812

112 360

115 829

122 258

303 773

303 773

293 054

303 773

303 773

293 054

5 751

7 071

6 347

5 751

7 071

6 347

Nyintjänad pension

60

0

22

60

0

22

Årets utbetalningar

-9 499

-14 035

-9 923

-9 499

-14 035

-9 923

467

-1 493

2 635

467

-1 493

2 635

0

0

0

0

0

0

-782

-2 262

-223

-782

-2 262

-223

299 770

293 054

291 912

299 770

293 054

291 912

Ingående avsättningar
till pensioner inkl.
löneskatt
Nyintjänad pension,
varav
Förmånsbestämt
ålderspension
Årets utbetalningar
Räne- och
basbeloppsuppräkning

Ansvarsförbindelse
Ingående
ansvarsförbindelse inkl.
löneskatt
Ränte- och
basbeloppsuppräkning

Övrig post
Byte av tryggande
Förändring löneskatt
Summa

Kommunen har inga förpliktelser när det gäller särskilda avtalspensioner mot chefer eller
medarbetare, utan erbjuder löneväxling till medarbetare som önskar det.
Not 20
Övriga
avsättningar, tkr

Uppskjuten skatt Håbo
Marknads AB
Avsättning skatter
Håbohus AB
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Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

0

0

-34

10 107

9 369

9 369

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020
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Övriga
avsättningar, tkr
Uppskjuten skatt
Håbohus AB
Summa

Koncern

Kommun

8 666

9 523

9 523

18 773

18 892

18 858

Not 21
Långfristiga skulder, tkr

Koncern
31 aug
2019

Kommun

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

Långfristiga låneskulder
1/1

1 618 278

1 618 275

1 668 275

733 675

733 675

783 675

Nya upptagna lån under
året

0

50 000

0

0

50 000

0

Amorteringar under året

0

0

0

0

0

0

1 618 278

1 668 275

1 668 275

733 675

783 675

783 675

105 889

84 152

87 785

79 210

84 152

87 785

Årets anslutningsinkomster VAinvesteringar

2 457

5 739

1 686

2 457

5 739

1 686

Årets anslutningsinkomster VAexploatering

9 359

12 509

7 789

9 359

12 509

7 789

1 876

-5 000

1 876

-5 000

2 980

0

0

2 980

0

0

-609

-995

-842

-609

-995

-842

0

555

985

0

555

985

4 128

4 700

9 578

4 128

4 700

9 578

32 000

32 000

32 000

0

0

0

1 760 295

1 789 682

1 798 623

817 013

873 082

882 023

Utgående långfristig
låneskuld

Förutbetalda
anslutnings- och
anläggningsinkomster
Varav

Omklassificering
anslutningsinkomst VA
exploatering
Årets anläggningsinkomster gatu- och
parkenheten exploatering
Årets periodiseringar av
anslutnings- och
anläggningsinkomster

Finansiell leasingskuld
Statliga
investeringsbidrag
Övriga lån
Summa

Inkomster inom VA verksamheten samt bidrag från staten periodiseras i takt med
anläggningstillgångarnas avskrivning. En omklassificering har gjorts mellan
anslutningsinkomster VA-investeringar och statliga investeringsbidrag som avser bidrag från
trafikverket.
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Not 22
Kortfristiga
skulder, tkr

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

10 888

11 464

7 380

10 888

11 464

7 380

493

1 164

458

493

1 164

458

7 583

0

10 880

7 583

0

10 880

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

54 516

110 869

70 572

49 887

98 449

57 589

Personalens källskatt

13 750

13 955

14 711

13 449

13 660

14 395

845

851

851

845

851

851

Kortfristiga skulder

38 811

29 917

34 390

35 293

27 472

33 450

Depositionsavgifter

623

600

600

623

600

600

Upplupna löneskulder

32 496

46 539

31 719

31 647

45 540

30 816

Sociala avgifter

16 393

16 047

16 982

15 604

15 327

16 280

Upplupen pensionsskuld

21 647

41 612

38 075

21 278

40 956

37 544

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

32 080

22 805

35 505

6 989

9 997

19 198

7 547

16 241

21 156

7 547

16 241

21 156

237 672

312 064

283 279

202 126

281 721

250 597

Eget kapital, VA
Kortfristiga skulder lån,
räntor
Checkkredit Nordea
Skuld HMAB
markförvärv

Social- och skolsamfond

Förutbetald
kommunalskatt
Summa

Not 23
Borgen och
ansvarsförbindelser, t
kr

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

0

0

0

879 000

879 000

879 000

9 034

8 426

8 426

9 034

8 426

8 426

0

0

0

5 600

5 600

5 600

9 034

8 426

8 426

893 634

893 026

893 026

Egnahem kommunal
kreditgaranti

38

19

19

38

19

19

Delsumma

38

19

19

38

19

19

9 072

8 445

8 445

893 672

893 045

893 045

Borgensåtaganden
Håbohus AB
Föreningar
Räddningstjänsten
Delsumma
Ansvarsförbindelser

Summa
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7.4.3 Noter - Kassaflöde
Not 24
Justering för övriga ej
likvidpåverkande
poster

Koncern

Kommun

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

31 aug
2019

Bokslut
2019

31 aug
2020

Avskrivning bidrag
statlig infrastruktur

1 013

1 520

1 013

1 013

1 520

1 013

Summa

1 013

1 520

1 013

1 013

1 520

1 013

Inga väsentliga händelser som påverkar kassaflödet avviker från det normala.

7.4.4 Noter övriga upplysningar
Not 25 Redovisningsprinciper och övriga upplysningar
Årsredovisningen är upprättad enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att följande ändringar har
gjorts i förhållande till tidigare redovisningsprinciper:




Återföring av tidigare skuldförda investeringsbidrag. Enligt rekommendation RKR R2
intäkter, får endast offentliga bidrag initialt skuldredovisas för att sedan successivt
intäktsredovisas över tillgångens nyttjandeperiod. De bidrag som erhållits av privata
aktörer och som tidigare har hanterats på detta sätt, har nu återförts och minskat
långfristig skuld med 26,7 miljoner kronor samt anläggningstillgångar med 5,7 miljoner
kronor. Totalt har 32,4 miljoner kronor återförts.
Återföring av tidigare tillgångsförda detaljplanekostnader. Enligt rekommendation RKR
R3 Immateriella anläggningstillgångar får inte utgifter för detaljplaner ingå i
anskaffningsvärdet. Dessa utgifter har nu återförts och minskat anläggningstillgångar
och kortfristig fordran med 11,0 miljoner kronor.

Jämförelsetalen för tidigare år har omräknats enligt de nya redovisningsprinciperna.
Värderings- och omräkningsprinciper
Försiktighetsprincipen är överordnad princip för värderingen av tillgångar och skulder. Det
innebär att skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas.
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I anskaffningsvärdet för en förvärvad
tillgång ska, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet räknas in. RKR
R3 och R4 tillämpas.
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på
balansdagen.
Inga fordringar eller skulder i utländsk valuta förekommer.
Gåvor är tillgångar som tagits emot utan ersättning eller till en ersättning som understiger
tillgångarnas verkliga värde. De redovisas till det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten.
Avsättningar värderas till det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen.
Periodisering av utgifter och inkomster
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Periodisering av utgifter och inkomster hänförliga till perioden har gjorts enligt god
redovisningssed. Leverantörs- och kundfakturering efter balansdagen som är hänförliga till
perioden, har tagits upp som skuld respektive fordran. Utgiftsräntor har periodiserats.
Periodisering av skatteintäkter och generella statsbidrag
Enligt RKRs rekommendation ska den prognostiserade slutavräkningen för skatteintäkter för
föregående år redovisas under perioden januari-augusti innevarande år och prognostiserade
skatteintäkter för innevarande år fördelas schablonmässigt med 1/12 per månad över
räkenskapsåret.
Eftersom de extra generella statsbidragen avser att täcka kostnader samt minskade intäkter för
en period som inträffar såväl före som efter att riksdagen fattat beslut, anser RKR att det är
rimligt att kommuner och regioner under rådande omständigheter anteciperar delar av bidraget i
delårsrapporten medan resterande del successivt intäktsredovisas över resterande del av
räkenskapsåret.
Detta innebär att de extra generella statsbidrag som beslutats under tiden fram till
delårsrapporten får fördelas ut schablonmässigt med 1/12 per månad över räkenskapsåret, dvs
om ett generellt statsbidrag beslutas i exempelvis juni månad så tar kommunen upp 6/12 av
beloppet i juni månads bokslut.
Om redovisningen sker i enlighet med ovan, ska upplysning lämnas i enlighet med 9 kap. 3–4
§§ lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.
Särredovisning
Särredovisning har upprättats av VA verksamheten enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster och återfinns som ett eget avsnitt i årsredovisningen. VA verksamhetens eget
kapital har klassificerats till kortfristig fordran/skuld. Avräkning mot VA-verksamhetens egna
kapital sker i årsbokslutet.
Avfallsverksamhetens överskott redovisats i bokslutet som en specifikation till det egna
kapitalet.
Jämförelsetal
De finansiella rapporternas jämförelsetal har räknats om som om de nya
redovisningsprinciperna i LKBR hade tillämpats även tidigare år. Den ackumulerade effekten
av byte av redovisningsprinciper har redovisats som en korrigeringspost i ingående eget kapital.
Finansiella tillgångar och skulder
Skuldportföljen har en volym på ca 783,7 miljoner kronor. Vid årets slut förväntas den
genomsnittliga räntan för hela skuldportföljen att uppgå till 1,23 (1,28) procent.
Både den genomsnittliga räntebindningen och räntan har förändrats. Den genomsnittliga
räntenivån i portföljen har minskat med 0,05 procentenheter.
Kommunen använder aktivt derivatinstrument för att säkra upp ränterisken på underliggande
lån. Av kommunens totala skuldportfölj har cirka 659 (449) miljoner kronor eller 84 (61)
procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika förfallostruktur eller till fast
räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan uppgår till 1,2 (2,9) miljoner
kronor på helår.
Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 2,91 (3,56) år och den genomsnittliga
räntebindningen är 2,61 (3,09) år. Av portföljen har 15,29 (7,66) procent en kapitalbindning på
1 år eller kortare och 24,23 (23,59) procent har en räntebindning på 1 år eller kortare. Utan
derivat hade 45,92 (53,58) procent av portföljen haft en räntebildning på 1 år eller kortare.
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Bidrag till infrastruktur
Under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om kommunal medfinansiering av Citybanan.
Bidraget på 38,0 miljoner kronor är bokfört både som en tillgång och som en avsättning på
balansräkningen. Upplösning av bidraget påbörjas det år utbetalningen sker och under 25 år.
Utbetalningen påbörjades under 2013 med 4,5 miljoner kronor. Den avsättning som kommunen
gjorde 2013 har indexuppräknats med index enligt avtal. För kommunen blev kostnaden för
indexuppräkning för åren 2009-2016 cirka 7,6 miljoner kronor.
Nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk med en nyttjandeperiod på minst tre år
klassificeras som anläggningstillgångar om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. För
anskaffning av inventarier är beloppsgränsen 23 250 kronor. En väsentlighetsprincip ska gälla
för utbyte av komponenter. Mindre byte av delar av komponent kostnadsförs direkt. Ett mindre
byte har en bedömd förbrukningstid på tre år eller mindre. Komponentsbyten som utgör mindre
än 20% av komponent och som har en påverkan på mindre än 5% på balans och
resultaträkning, kostnadsförs innevarande år.
Kommunen tillämpar komponentredovisning inom fastighet, gata, VA och avfall. Komponenter
som har betydande skillnader i nyttjandeperiod har identifierats inom respektive verksamhet.
Dessa komponenter särredovisas i anläggningsregistret.
För avskrivningstider och fördelning mellan komponenter har skrifter av Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) och Svenskt Vatten varit vägledande. För byggnader är den
genomsnittliga avskrivningstiden för nybyggnation 28 år. Inom gatuområdet, för de
komponenter som är avskrivningsbara, är den genomsnittliga avskrivningstiden för
nyanläggningar av lokalgator 60 år, huvudgator 30 år, huvudgator med genomfart av tung trafik
15 år och gång- och cykelvägar 15 år. Komponenten vägkropp avskrivs inte. Inom VA är den
genomsnittliga avskrivningstiden för vattenverk cirka 30 år, reningsverk cirka 35 år,
pumpstationer cirka 35 år och ledningar 70 år. Byggnader och markanläggningar, inklusive
pågående arbeten, värderas på balansdagen till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga
och bokföringsmässiga avskrivningar.
På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Maskiner och inventarier har värderats till anskaffningsvärde. Aktivering sker innevarande år.
Avskrivningstider för maskiner och inventarier är 3, 5 eller 10 år.
Exploateringsmark redovisas under omsättningstillgångar.
Avsättning eller ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser
Från och med 1998 redovisar kommunen sina pensionsåtaganden enligt blandmodellen. Den
innebär att pensionsförmåner som tjänats in före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och att
pensionsförmåner som tjänats in från och med 1998 ingår i verksamhetens kostnader och
redovisas som skuld. Ränta på pensionslöften intjänande från och med 1998 redovisas i posten
finansiell kostnad.
Den del av pensionskostnaden som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen har
särredovisats. I balansräkningen har belopp som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen
klassificerats som en upplupen kostnad (kortfristig skuld).
Kommunala koncernföretag
I den kommunala koncernen ingår Håbohus AB, Håbo Marknads AB och Räddningstjänsten
Enköping-Håbo.
Konsolideringsmetod
Konsolidering har skett i proportion till kommunens ägda del av de kommunala
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koncernföretagen. Håbohus AB och Håbomarknads AB konsolideras med 100 %,
kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo konsolideras med 35 %.
Mellanhavanden i den kommunala koncernen har eliminerats.
Räkenskapsrevision
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport
samt årsredovisning för räkenskapsår 2020. Kostnaderna redovisas i årsredovisningen.
Leasing
Avgörande för om ett leasingavtal är ett finansiellt eller operationellt avtal är i vilken
omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet av det aktuella leasing-objektet
finns hos leasegivaren eller leasetagaren. Ett leasingavtal klassificeras som finansiellt om
ekonomiska fördelar och risker överförs från leasegivaren till leasetagaren. Klassificeringen av
avtalet görs vid avtalets början.
Under 2020 har tre finansiella leasingavtal tecknats. Totalt har kommunen fem finansiella avtal.
Leasing

Bokslut 2019

31 aug 2020

Operationell leasing
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt
följande:
Inom 1 år

10 032

14 395

8 031

8 590

18 063

22 985

Totala minimileaseavgifter

566

1 004

Framtida finansiella kostnader

-11

-19

Nuvärdet av minimileaseavgiftrna

555

985

87

189

468

795

984

984

Senare än 1 år men inom 5 år
senare än 5 år
Summa

Finansiell leasing

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

Bokslut
2019

Delårsbokslut
2019

Budget
2020

Delårsbokslut
2020

Prognos
helår

Avvikelse
budget/
prognos

Kommunfullmäktige

-1 468

-1 514

-892

-851

-1 502

12

Stöd till politiska partier

-1 024

-1 050

-1 024

-1 062

-1 062

-12

-215

-23

-205

-24

0

23

-1 161

-1 311

-536

-298

-1 311

0

Driftbidrag Räddningstjänsten

-20 820

-21 050

-13 880

-14 033

-21 050

0

Driftbidrag Håbo Marknads AB

-4 964

-500

-3 309

0

-1 202

-702

Kommungemensamt

-1 296

8 018

-1 262

-1

0

-8 018

Kommunstyrelsen

-71 668

-70 180

-44 861

-48 135

-75 036

-4 856

Kultur- och fritidsnämnden

-49 146

-55 959

-33 832

-36 278

-54 820

1 139

Socialnämnden

-63 608

-59 546

-42 004

-45 088

-71 075

-11 529

Bygg- och miljönämnd

-13 290

-14 674

-7 496

-7 434

-14 017

657

Barn- och utbildningsnämnd

-612 728

-618 176

-409 919

-405 343

-637 657

-19 481

Vård- och omsorgsnämnden

-273 828

-306 644

-178 576

-193 849

-294 544

12 100

-63 048

-55 081

-37 365

-32 137

-52 218

2 863

-2 097

-2 200

-1 491

-1 439

-2 200

0

-1 180 361

-1 199 890

-776 652

-785 972

-1 227 694

-27 804

-901

0

-1 256

160

-1 063

-1 063

0

0

0

0

1 258

1 258

-901

0

-1 256

160

195

195

-27 077

-25 000

6 126

2 359

-25 000

0

Gem, avskr, fastskatt, bef
kundförlust

-5 406

-2 175

-1 683

-2 146

-2 897

-722

Internränta

17 080

17 000

11 335

12 165

18 097

1 097

Reavinster

25 159

0

14 320

2 942

135 602

135 602

3 285

0

0

15 359

15 346

15 346

0

0

0

0

0

0

-1 168 221

-1 210 065

-747 810

-755 133

-1 086 351

123 714

1 098 237

1 108 296

731 701

730 979

1 098 786

-9 510

103 491

138 399

69 373

116 315

174 571

36 172

33 507

36 630

53 264

92 161

187 006

150 376

5 970

2 600

5 035

3 386

3 800

1 200

-12 621

-16 000

-8 441

-8 421

-13 177

2 823

26 856

23 230

49 858

87 126

177 629

154 399

26 856

23 230

49 858

87 126

177 629

154 399

Valnämnd
Revision

Tekniska nämnden
Överförmyndarnämnden
Summa skattefinansierade
verksamheter
Avfallsverksamhet
VA-verksamhet
Summa taxefinansierade
verksamheter
Pensions- och upplupna
lönekostnader

Investeringsbidrag från privata
Övertagna anläggningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT
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Tkr

Bokslut
2019

Delårsbokslut
2019

Budget
2020

Delårsbokslut
2020

Prognos
helår

Avvikelse
budget/
prognos

Resultat som andel av
skattenettot

2,2 %%

1,9 %

6,2 %

10,3 %

13,9 %

Avgår realisationsvinster

-25 158

0

-14 320

-2 942

-135 602

-135 602

1 698

23 230

35 538

84 184

42 027

18 797

Avgår investeringsbidrag/
anläggningar från privata

0

0

0

-15 359

-15 346

-15 346

ÅRETS RESULTAT SOM
FINANSIELLT MÅL

1 698

23 230

35 538

68 825

26 681

3 451

ÅRETS
BALANSKRAVSRESULTAT
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7.6 Investeringsredovisning
Kommunens samtliga investeringar redovisas här för att ge en samlad bild, även de
investeringar som ingår i avsnitt 9 Exploateringsredovisning. Endast utgifter ingår, inkomster
redovisas inte här utan i kassaflödesanalysen.
Utfall janaug 2020

-3 390

-2 017

-926

-2 700

-2 700

0

Kultur- och fritidsnämnden totalt

-346

-302

-2 018

-4 602

-2 685

1 917

Socialnämnden totalt

-200

0

-128

0

-128

-128

-5 972

-4 751

-464

-13 228

-7 650

5 578

-978

-719

-722

-1 920

-2 050

-130

Tekniska nämnden totalt

-92 055

-53 566

-51 217

-188 117

-146 014

42 103

Taxefinansierad verksamhet

-30 307

-13 069

-25 675

-147 399

-109 453

37 946

-133 248

-74 424

-81 150

-357 966

-270 680

87 286

Kommunstyrelsen totalt

Barn- och utbildningsnämnden
totalt

Bokslut
2019

Vård- och omsorgsnämnden totalt

Totalt

Budget
2020

Avvikelse
budget/
prognos

Utfall janaug 2019

tkr

Prognos

Större pågående investeringsprojekt
tkr

Total
budget

Totalt
utfall

Total
prognos

Budget
2020

Utfall janaug 2020

Prognos
2020

1184 Futurum om- och
tillbyggnad

-165 000

-96 359

-182 000

-32 001

-19 509

-32 001

1199 Skeppsgården

-7 000

-6 279

-7 000

-5 907

-5 187

-5 907

1390 GC-väg Viby - Vilunda

-9 655

-824

-9 655

-8 965

-134

-8 965

1397 GC-väg Skokloster

-8 012

-84

-8 012

-2 500

-72

-800

1269 Utloppsledning arv
Bålsta

-13 000

-1 237

-13 000

-12 555

-792

-12 555

1276 Reservoar ledning
Krägga

-20 000

-747

-20 000

-10 000

-747

-10 000

Här redovisas större pågående investeringsprojekt som löper över flera år och som har fått
igångsättningsbeslut. Futurum 17 miljoner i utökad budget beslutad i KS §181, behandlas i KF 28
september och ingår inte ovan.

Exploateringsinvesteringar
Tkr
Exploateringsinvestering i
skattefinansierad verksamhet
Exploateringsinvestering i
taxefinansierad verksamhet
Ökning omsättningstillgångar
Summa exploateringsinvesteringar
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Bokslut
2019

Avvikelse
budget/
prognos

Ufall janaug 2019

Utfall janaug 2020

-58 543

-37 624

-48 813

-29 855

-94 335

7 769

-2 007

-612

-3 627

-28 441

-51 494

-27 829

-795

-614

-1 627

-16 445

-18 580

-15 831

-61 345

-38 850

-54 067

-74 741

-164 409

-35 891

Budget

Prognos
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7.7 Noter/upplysningar för drift- och investeringsredovisning
Upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad
Allmänt
Den ekonomiska styrningen sker bland annat genom att fullmäktige i budget anvisar resurser
till kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. Fullmäktiges budget
utgör därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. Ekonomisk plan
och budget beslutas av fullmäktige inför varje verksamhetsår. Nämnderna och
kommunstyrelsen upprättar därefter specificerade internbudgetar för sina ansvarsområden.
Närmare beskrivning av hur den ekonomiska styrningen sker finns i kommunens
ekonomistyrprinciper vilka fastställs årligen i samband med budgetbeslutet. Nedan beskrivs det
som i ekonomistyrprinciperna gäller driftbudget och investeringsbudget.
Driftbudget
En total budgetram beslutas per nämnd och år av fullmäktige. Inom budgetramen kan nämnden
fatta beslut om omfördelning så länge detta är förenligt med mål och direktiv beslutade av
kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Tilläggsbudget ska tillämpas med stor restriktivitet. Omständigheter som medför att det vid
budgettillfället råder stor osäkerhet kan medföra att fullmäktige och/eller kommunstyrelsen
innehåller budgetutrymme för att senare fördela via tilläggsbudget. Alternativt kan kommunen
budgetera ett resultat inom vilket de svårprognostiserade kostnaderna ryms.
Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget. Det sker brutto uppdelat på
intäkter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter som respektive
nämnd bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom nämndbeslut, så
länge de ej påverkar fullmäktiges nettoanslag.
Investeringsbudget
Investeringsbudgeten fastställs av fullmäktige per nämnd och verksamhet.
Nämnden beslutar om investeringsbudget per projekt. En nämnds investering i årligt utbyte av
inventarier kan redovisas som ett projekt och inventarier till nya verksamheter som exempel
förskola, skola och boende, kan redovisas som ett projekt.
Investeringsbudgeten får inte omvandlas till driftbudget eller tvärtom.
För investeringsprojekt som omfattar minst 5 miljoner kronor ska igångsättningsbeslut fattas av
ansvarig nämnd/styrelse innan projektet får starta. När sådana projekt avslutas ska
slutrapportering om projektet redovisas till ansvarig nämnd/styrelse.
Ej förbrukad budget för pågående investering på projektnivå kan föras över till nästkommande
år efter begäran från nämnd. Motivering ska lämnas av nämnden, varför investeringsprojekt ej
slutförts samt när det beräknas slutföras.
En tioårsplan för investeringar ska tas fram årligen. Den ska ligga till grund för de investeringar
som begärs i den årliga budgetprocessen.
Exploateringsbudget
För varje nytt exploateringsprojekt ska budget fastställas av kommunstyrelsen, eller i väsentliga
fall kommunfullmäktige, senast i samband med igångsättningsbeslutet. Aktuella projekts
budget samt en sammanställd exploateringsbudget redovisas i kommunens budget.
Väsentliga förändringar i projekten, vilka leder till avvikelse från projektets fastställda budget,
ska tas upp till kommunstyrelsen för ny behandling.
Räntekostnad för bundet kapital under projekttiden debiteras tillgångarna i projektet, baserat på
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genomsnittlig ränta.
Upplysningar om tillämpade internredovisningsprinciper
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets
ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en
del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som
endast innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna
poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter.
Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:
• Personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. Dessa
kalkyleras schablonmässigt till att uppgå till 40,15 % av lönekostnaden
• Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. Kapitalkostnaderna
beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på
anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde.
Den internt beräknade räntan har satts till 1,25 %. För information om avskrivningstider, se
Redovisningsprinciper.
Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom
interndebitering är:
• Hyreskostnader. Internhyran sätts till fastighetsavdelningens självkostnad inom ramen för
fastighetsavdelningens budgetram, där även kostnaden för outhyrda lokaler ingår.
Självkostnaden belastar den verksamhet som använder lokalerna, även kostnader för tillfälliga
externa lokaler när det behövs vid renovering av befintliga lokaler.
Kommungemensamma ledningskostnader, IT-relaterade kostnader, löne- och
ekonomiadministration och försäkring fördelas inte ut.
Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen
personals timkostnader.
All kommunkoncernintern fakturering sker utan vinstpåslag. Undantaget utgörs av Håbohus
ABs uthyrning av bostäder och lokaler som sker på affärsmässiga grunder.
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7.8 Exploateringsredovisning
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa och iordningställa råmark för att
kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där ingår också att bygga gemensamma
anordningar som gator, grönområden, VA-anläggningar med mera som krävs för att marken
ska vara byggbar. Uppföljning görs av alla nu pågående projekt som redovisas totalt och per
projekt samt för året och för hela projekttiden. Exploateringsverksamheten ingår i kommunens
drift- och investeringsredovisning och resultat- och balansräkning men sär-redovisas här för att
ge en samlad bild av exploateringens påverkan på kommunens ekonomi.
Nettoexploatering totalt
Nettoexploatering är summan av samtliga in- och utbetalningar i exploateringsprojekten. Den
totala beslutade budgeten för alla pågående projekt är en negativ nettoexploatering på -46,0
miljoner kronor för hela projekttiden. Prognosen är dock att nettoexploateringen blir totalt -85
miljoner kronor. Detta innebär att pågående projekt väntas kosta kommunen 85 miljoner kronor
i stället för att ge överskott, vilket är målsättningen.
I juni beslutade kommunstyrelsen att resecentrum, Bålsta Torg inklusive VA, busstorg
inklusive taxislinga, tunnel och VA/gata-projektering inklusive tidigare nedlagda utgifter ska
avgränsas till ett kommunalt investeringsprojekt på 79,4 miljoner kronor. Detta kommer därför
att flyttas från exploateringsbudgeten till investeringsbudgeten under hösten och medför att
nettoexploateringen förbättras.
Den främsta orsaken till att prognosen för nettoexploateringen är sämre, är att exploateringen i
Draget innebär ett underskott på cirka 10 miljoner kronor, vilket är cirka 30 miljoner kronor
sämre än budgeterat. Den andra stora avvikelsen är att kvarter 3-4 i Björnbro/Logistik Bålsta
inte ger överskott på 43,8 miljoner kronor som beräknades vid projektets inledning, utan nu
förväntas bli 31,4 miljoner kronor.
Det finns kommande exploateringar som påverkar kommunens ekonomi men budget som visar
de ekonomiska effekterna, har inte antagits än och ingår därför inte.
Nettoexploatering, tkr

Total
budget

Total
prognos

Bokfört till
och med
2019

Utfall janaug

Budget
2020

Prognos
2020

Inkomster
Försäljning av mark

164 473

242 493

132 267

2 632

32 206

106 947

Ersättning från företag

110 581

73 910

34 731

15 359

49 030

15 359

Gåva mottagna anläggningar

59 406

66 493

0

0

44 187

50 686

Offentligt investeringsbidrag

10 000

11 670

5 000

0

0

1 670

VA-anslutningsavgifter

61 835

65 293

21 536

7 789

12 748

7 655

Gåva i form av VA-anläggningar

14 383

15 975

0

0

14 383

15 975

420 678

475 834

193 534

25 780

152 554

198 292

Utgifter för kvartersmark

-75 404

-78 501

-59 921

-1 627

-16 445

-18 580

Anläggningar egen regi

-251 248

-313 584

-186 476

-48 813

14 332

-43 649

Anläggningar mottagna

-59 406

-66 493

0

0

-44 187

-50 686

VA-anläggningar egen regi

-66 280

-86 239

-46 720

-3 627

-14 058

-35 519

VA-anläggningar mottagna

-14 383

-15 975

0

0

-14 383

-15 975

-466 721

-560 792

-293 117

-54 067

-74 741

-164 409

-46 043

-84 958

-99 583

-28 288

77 813

33 883

Summa inkomster
Utgifter

Summa utgifter
Nettoexploatering
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Påverkan på årets resultat
Det år då vissa händelser sker i exploateringen påverkas kommunens resultaträkning:
- när markförsäljning sker och realisationsvinst uppstår
- när exploatören betalar bidrag/ersättning för infrastruktur som kommunen bygger och
motkravet enligt avtal är uppfyllt. Byggandet av infrastrukturen redovisas som en investering,
men bidraget ska redovisas som en intäkt det år bidraget erhålls.
- när kommunen övertar anläggning som exploatören har byggt. Övertagandet redovisas som en
gåva, en intäkt för kommunen, även om det inte innebär att kommunen får några likvida medel.
Detta medför också att årets resultat kan variera kraftigt från år till år beroende på när
händelserna inträffar.
Av tabellen nedan framgår att exploateringens påverkan på årets resultat prognostiseras till
149,4 miljoner kronor förutsatt att händelserna inträffar. Resultatet består i år av
- reavinst från markförsäljning 83,2 miljoner. Det är 75,6 miljoner som ska komma från
försäljning i Logistik Bålsta kv3-4 och 8,2 miljoner från Björkvallen före årsskiftet.
- bidrag från privata/exploatörer 15,4 miljoner. 15,3 miljoner kronor avser Logistik Bålsta kv 34 som har inkommit för infrastruktur som kommunen byggt.
-och övertagande av anläggningar för 50,7 miljoner kronor. Det är anläggningar i Frösundavik
för 39,5 miljoner och i Lillsjöns företagspark 10,8 miljoner som beräknas övertas före
årsskiftet.
Total
budget

Total
prognos

Bokfört till
och med
2019

Utfall janaug

Budget
2020

Prognos
2020

TILL RESULTATRÄKNING
Försäljning av mark

164 473

242 493

132 267

2 632

32 206

106 947

Ersättning från företag

110 581

73 910

34 731

15 359

49 030

15 359

59 406

66 493

0

0

44 187

50 686

Verksamhetens intäkter, summa

334 460

382 896

166 998

17 991

125 423

172 992

Bokfört värde försäljning mark

-75 404

-77 866

-50 841

-1 405

-21 345

-23 746

0

-635

-635

0

635

0

Verksamhetens kostnader,
summa

-75 404

-78 501

-51 476

-1 405

-20 710

-23 746

Årets resultat

259 056

304 395

115 522

16 586

104 713

149 246

-310 654

-380 077

-186 476

-48 813

-29 855

-94 335

-80 663

-102 214

-46 720

-3 627

-28 441

-51 494

0

0

-8 445

-222

4 265

5 166

-391 317

-482 291

-241 641

-52 662

-54 031

-140 663

Skuld/förutbetalda intäkter ej VA

10 000

11 670

5 000

0

0

1 670

Skuld/förutbetalda intäkter VA

76 218

81 268

21 536

7 789

27 131

23 630

Skulder, summa

86 218

92 938

26 536

7 789

27 131

25 300

Gåva mottagna anläggningar

Exploateringskostnader
(försäljn/nedvärd)

TILL BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar VA
Omsättningstillgångar
Tillgångar, summa

7.8.1 Exploateringsredovisning per projekt
Nedan redovisas de pågående exploateringsprojekten
Delårsrapport augusti 2020

58(156)

Pågående projekt, tkr

Total
budget

Total
prognos

Bokfört till
och med
2019

Utfall janaug

Budget
2020

Prognos
2020

9013 Logistik Bålsta kv 3-4

43 819

31 392

-61 728

985

83 223

70 245

9015 Logistik Bålsta kv 5-6

0

0

0

-3 967

-3 967

0

-18 767

-21 952

-21 744

-808

2 977

-208

20 662

-10 526

-14 281

3 508

34 943

3 755

581

3 581

3 665

-84

-3 084

-84

0

-898

1 302

0

-1 302

-2 200

12 103

11 425

10 997

428

1 106

428

83

1 040

1 069

-29

-986

-29

-103 484

-100 121

-23 720

-24 426

-24 426

-23 282

-2 850

-3 401

-74

-1 171

-10 084

-16 847

1 810

4 502

5 002

-259

-3 192

-500

0

0

-71

-2 464

2 605

2 605

-46 043

-84 958

-99 583

-28 287

77 813

33 883

9021 Frösundavik
9031 Draget
9041 Svarta Lutans Väg
9051 Viby Äng
9061 Väppeby Äng
9071 Mellanby
9090 Bålsta C etapp 0 - del av
etapp 1
9100 Tvåhusplanen
9110 Lillsjöns företagspark
9120 Björkvallen
Summa nettoexploatering

9013 Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3-4
Projektet Björnbro/Logistik Bålsta omfattar cirka 150 hektar mark i sex kvarter nordväst om
tätorten. Inom kvarter 3 pågår utbyggnad av infrastruktur och inom kvartersmark. För kvarter 4
pågår planläggning i samarbete med tilltänkt exploatör för del av kvarteret. Projektet som
omfattar kvarter 3-4, bedöms inte ge det överskott, 43,8 miljoner kronor, som beräknades vid
projektets inledning. Prognosen är ett lägre överskott med 31,4 miljoner kronor främst
beroende på infrastrukturen är dyrare att bygga än i den ursprungliga kalkylen och att
genomförandet har delats upp i tid. Infrastrukturen i denna etapp kommer dock att bidra till
lägre utgifter i kommande etapper.
Prognosen har förbättrats sedan i mars som följd av kostnadsbesparingar inom projektet, bl.a.
lägre kostnad för asfaltering men framförallt att partnerskapsavtalet drivit entreprenören till
effektiviseringar.
Försäljningen av återstående mark Dagab samt Benders i kvarter 3-4 beräknas ske före
årsskiftet.
9015 Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 5-6 (budget ej behandlad)
Ett ärende om exploateringsbudget förbereds och inledande arbeten har påbörjats till en total
utgift av 4 miljoner kronor hittills. Projektet har ett mycket högt positivt resultat, då merparten
av infrastrukturen redan är utbyggd.
9021 Frösundavik etapp 1
Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 145 bostäder och förskola. Exploateringsavtal och
projektbudget med underskott på 18,8 miljoner kronor beslutades i kommunfullmäktige år
2015. Projektet kommer att sluta på -21,7 miljoner kronor eftersom projektet nu bedöms
avslutas utan att förväntade VA-anslutningsavgifter debiteras exploatören. Slutförande
beräknas ske i december då övertagande sker av infrastruktur från exploatören till ett värde av
cirka 40 miljoner kronor. En del av handelsytan är upplåten som tomträtt till en livsmedelsbutik
och övriga handelskvarteret har sålts för uppförandet av en restaurang/kiosk.
9031 Draget
Mark och infrastruktur i Dragets industriområde färdigställdes 2017. Projektet budgeterades till
ett överskott på 20 miljoner kronor men aktuell prognos visar i stället underskott med -10,5
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miljoner kronor. Problem med markförhållanden, projektering, massahantering, VAdimensionering, brist i kontinuitet av personella resurser gör att projektets ekonomi har
försämrats väsentligt. VA-anslutningsavgifterna beräknas nu lägre än budget. Projektet föreslås
nu avslutas utan att den sista tomten säljs, vilket medför en sämre prognos för projektet jämfört
med tidigare. Slutrapporteringen kommer att tydliggöra orsakerna till fördyringen.
9041 Svarta Lutans Väg
Projektet avser anläggande av gata och utbyggnad av VA-ledningar för tre småhustomter i
Eneby. Mark och infrastruktur är färdigställt och tomterna såldes 2017. Marknadsvärdet på
tomtmark har stigit vilket gett högre intäkt än beräknat. VA-anslutningsavgiften har i år delvis
krediterats och projektet ska slutrapporteras. Projektet ger överskott med 3,6 miljoner.
9051 Viby äng etapp E:2
Exploateringsavtalet med Bålsta Småstadsutveckling gällande Viby Äng etapp E:2 godkändes
av kommunstyrelsen 2015. Området omfattar cirka 35 bostäder i småhus/parhus/radhus.
Exploatören bygger ut området i deletapper och beräknar avsluta under året. Exploatören
bygger ut infrastruktur och överlämnar anläggningarna utan ersättning till kommunen efter
godkänd slutbesiktning. VA-anslutningsavgifter har inkommit.
9061 Väppeby Äng
Exploateringsbudget antogs 2016 och projektet bedömdes ge netto 12,1 miljoner kronor i
överskott. BoKlok AB har byggt 163 lägenheter och Håbohus AB har byggt 86 lägenheter samt
två gruppbostäder med elva lägenheter. Även en mindre park är anlagd. Bygget av förskola av
privat utförare för cirka 120 barn är klart och verksamheten startar inför hösten.
Markbearbetningskostnaderna blev högre på grund av svåra geotekniska förhållanden. En
allmän parkeringsplats har anlagts i Gröna Dalen till nytta för aktiviteter i Gröna Dalen.
Investeringar i VA och gång- och cykelvägar utanför exploateringsområdet har lyfts ur
projektet och ingår i kommunens ordinarie investeringsbudget. I och med detta har projektet
gett överskott med 11,4 miljoner kronor vilket är något lägre än budgeterat. Projektet är
avslutat och ska slutrapporteras.
9071 Mellanby
Mellanby angränsar till Frösundavik. Exploatör har utfört lokalgata och VA-anläggningar,
dessa ska överlämnas till kommunen utan ersättning. Budget antogs i februari 2016. Återstår att
under 2020 överta anläggningarna från exploatören och avsluta projektet. Högre VAanslutningsavgifter har inkommit till följd av mer byggnation och överskott med cirka 1 miljon
kronor förväntas. Projektet innehåller dock flertalet felaktiga entreprenader.
909 Bålsta centrum
I mars 2019 antogs en uppdaterad exploateringsbudget för del av Bålsta Centrum/Bålsta Torg
etapp 1 och som omfattar tillfälligt och permanent busstorg samt pendelparkering. Vidare ingår
utgifter för projektering, upphandling, projekt- och byggledning för gator, VA, torg, gång- och
cykelväg med mera inom hela den första etappen. De sammanlagda kalkylerna för samtliga
etapper i Bålsta Centrums etapper ingår ännu inte i budgeten men visar inte på något stort
överskott.
i juni beslutade kommunstyrelsen att resecentrum, Bålsta Torg inklusive VA, busstorg
inklusive taxislinga, tunnel och VA/gata-projektering inklusive tidigare nedlagda utgifter ska
avgränsas till ett kommunalt investeringsprojekt på 79,4 miljoner kronor. Detta kommer därför
att flyttas från exploateringsbudgeten till investeringsbudgeten under hösten. Kvar i
exploateringsbudgeten kommer då att finnas parkeringsdäck 24 miljoner kronor samt nedlagda
utgifter för mark som ska säljas 3,3 miljoner kronor.
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9100 Tvåhusplanen
Tvåhusplanen är ett kommande bostadsområde med cirka 450 bostäder i södra Bålsta. Budget
antogs av fullmäktige 2018 med underskott på 2,8 miljoner kronor. Detaljplanen har vunnit
laga kraft och fastighetsregleringar och genomförande har startat. Detaljplanekostnaderna blev
högre än beräknat, vilket ger något sämre prognos.
9110 Lillsjöns företagspark
Projektet innefattar ett större handelsområde vid södra infarten till Bålsta. Kommunstyrelsen
antog budget i september 2019 med ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Exploatören slutför
infrastruktur som överlämnas i år till kommunen utan ersättning. VA-anslutningsavgifter har
tillkommit och projektet beräknas därför ge överskott med 4,5 miljoner kronor.
9120 Björkvallen
Projektet innefattar ett större handelsområde vid södra infarten till Bålsta. Kommunstyrelsen
antog budget i september 2019 med ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Exploatören slutför
infrastruktur som överlämnas i år till kommunen utan ersättning. VA-anslutningsavgifter har
tillkommit och projektet beräknas därför ge överskott med 4,5 miljoner kronor.
9130 Entré Lillsjön (budget ej behandlad)
Entré Lillsjön utgörs av ett mindre handelsområde intill Södra Bålstaleden. Två etableringar har
anvisats till området (McDonalds och Tanka) och detaljplan ska antas innan årsskiftet.
Anläggning av en mindre rondell och anslutningsgata till området har beställts och påbörjas,
med anledning av den pågående utbyggnaden i anslutande område. Total kostnad är beräknad
till cirka 4,5 miljoner kronor. Fullständig budget för projektet utarbetas nu och kommer
behandlas av kommunstyrelsen under hösten.
9140 Dalängen (budget ej behandlad)
Dalängen är ett nytt bostadsområde nära Bålsta centrum i norra delen Gröna dalen med drygt
130 bostäder i blandade upplåtelseformer. Marken är anvisad till MacFreeze och Bovieran.
Detaljplanläggning pågår. Budget är under behandling och visar på ett överskott på 10,8
miljoner kronor.

Delårsrapport augusti 2020

61(156)

Nämnder, styrelser och bolag
8 Kommunstyrelsen och övergripande verksamheter
8.1 Sammanfattning
Med anledning av Corona pandemin har kommunens krishanteringsorganisation varit aktiverad
sedan den 23 mars. Krisledningsnämnden har varit aktiverad för att kunna ta beslut som går
utanför ordinarie nämnds mandat. Krisledningen har beslutat om inriktning och samordning av
kommunens åtgärder för att hantera konsekvenserna av pandemin.
Kommunfullmäktiges mål om att öka företagarnas nöjdhet, utveckla områden för bostäder och
arbetsplatser samt service utifrån samhällets behov, utveckla mötesplatser som stärker Håbos
attraktivitet bedöms delvis uppnås under året. Även måluppfyllelsen har påverkats av
coronapandemin.
Kommunstyrelsen inklusive övergripande verksamheter har en driftbudget på 87,6 miljoner
kronor efter att lönesatsningsbudgeten fördelats ut på berörda nämnder. I delårsrapporten för
mars beräknades att budgeten skulle överskridas med 11,0 miljoner kronor till årets slut om inte
åtgärder vidtas. Nu beräknas att budgeten av olika orsaker överskrids med 13,6 miljoner
kronor.

8.2 Väsentliga händelser
Corona
Med anledning av Corona pandemin har kommunens krishanteringsorganisation varit aktiverad
sedan den 23 mars.
Krisledningsnämnden har varit aktiverad för att kunna ta beslut som går utanför ordinarie
nämnds mandat. Krisledningen har beslutat om inriktning och samordning av kommunens
åtgärder för att hantera konsekvenserna av pandemin.
Staben har varit bemannad för att stödja verksamheterna vid brist på egna resurser eller för att
samordna åtgärder och underlätta i den gemensamma hanteringen.
Flertalet möten, både för tjänstepersoner och politiker, har genomförts via digitala plattformar.
Flera processer har under våren övergått från manuell till digital hantering där nya rutiner och
lösningar har tagits fram för att kunna hanteras på distans.För vissa medarbetarna har det varit
nytt att arbeta hemifrån och för vissa chefer har det varit nytt att leda och följa upp på distans.
Krishanteringsorganisationen är tänkt att avaktiveras den 30/9 då arbetet återgår till ett nytt
normalläge i linjeorganisationen.
HMAB
Kommunen inväntar tillsättning av likvidator vilket hanteras av Bolagsverket. Bolaget ska
likvideras enligt beslut.
Resecentrum
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-11 att ge ett positivt igångsättningsbeslut för föreslagna
investeringar gällande plan- och exploateringsprojektet Bålsta C. För att skapa ett
sammanhängande projekt där upplevelsen är att projektet som helhet blir färdigt har delprojekt
plockats ut och byggts ihop till ett nytt samlingsprojekt. Avgränsning som ett kommunalt
investeringsprojekt som ligger inom kommunstyrelsens förvaltning.
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Omorganisation
Arbetet med den nya samhällsbyggnadsorganisationen pågår och beräknas vara klar vid
halvårsskiftet år 2021. Organisationen är samverkad och rekrytering av samhällsbyggnadschef
är i slutskedet.
Enheten för Säkerhet och Beredskap
På grund av coronapandemin har enheten under våren fokuserat på att stödja kommunens
krishanteringsorganisation i staben. Introduktion av ny beredskapssamordnare har därför inte
kunnat genomföras enligt plan.
Näringslivsenheten
Pandemin har skapat ett stort behov av information och stöd för Håbos företag.
Näringslivsenheten har initierat och genomfört ett antal åtgärder för att stötta företag. Det är
matchningsfunktioner mellan företag, förlängd betalningstid för tillstånd och lov, en stödgrupp
tillsammans med företagarföreningar samt information om statligt stöd till företag och vilka
åtgärder Håbo kommun vidtagit för att underlätta för företagare. Ett presentkort har tagits fram
till alla anställda och som kan användas hos lokala företag för att kompensera bortfall på grund
av pandemin.
Upphandlingsenheten
Det fanns en stor backlog med ärenden och med det inflöde av ärenden fram till idag finns inte
möjlighet att klara av dessa under året. Enheten har från april utökats med en upphandlare men
då en annan slutade i juli har antalet ändå varit detsamma och backloggen har inte kunnat
hanteras. På grund av coronaviruset har en medarbetare hanterat inköp till vård och omsorg och
därför inte helt utfört sina ordinarie arbetsuppgifter.
Plan- och exploateringsavdelningen
Avdelningen har arbetat fram en färdig ny översiktsplan som ställts ut under sommaren, ett
antagande beräknas ske först i slutet av 2020. Under året har två detaljplaner vunnit laga kraft.
I år har förhandlingar om nya markanvisningar i bland annat Logistik Bålsta och nya
bostadsexploateringar pågått. Projektet Bålsta C har startat med genomförandet av området
kring stationen d.v.s. resecentrum med torg samt delar av nuvarande Bålsta centrumanläggning,
där Grosvenor bygger för bland annat en livsmedelsbutik. Kommunen har upplåtit mark för att
möjliggöra en utbyggnad med avsikten att marken ska försäljas. Området Två-Hus i den bortre
delen av Bålsta C har också startat, vilket har medfört att en betydande del av vatten- och
avloppsutbyggnaden måste genomföras (även för delar där centrum projektet ej startat), vilket
kommer innebära en framtung investering för kommunen. I projektet Logistik Bålsta har
infrastrukturen färdigställts för utbyggnad av kvarter 3,4 samt 5/6. Ekonomiskt avviker
infrastrukturkostnaderna men ett högre försäljningspris bedöms bibehålla god lönsamhet.
Efterfrågan av verksamhetsmark är mycket hög och redan nu planeras för att
detaljplaneläggning av den sista kommunala delen - kvarter 2, ska starta.
Planeringen av genomförandet av Gröna Dalen fortsätter och en detaljprojektering har startat.
Diskussioner med genomförande av Dalängen har fortsatt med Balder och MacFreeze, bland
annat har ett avtal om tidigareläggande av genomförande förhandlats.
I Frösundavik så har flera problem uppdagats med det så kallade området Mellanby.
Exploatören har bland annat gjort felkopplingar av VA-nätet men sannolikt är det många fler
byggfel. Kommunen har inte fått relationsritningar på området så omfattningen är ännu osäker.
Ekonomiavdelningen
Beslut har fattats om inköpshjälp för våra äldre och presentkort till medarbetarna för att stödja
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det lokala näringslivet i kommunen. Ekonomiavdelningen har tagit fram rutiner för att hantera
utbetalningarna till de berörda. Vissa avsteg har fått göras mot de ordinarie rutinerna.
Kommunikationsavdelningen
En stor del av kommunikationen till medborgarna har handlat om pandemin. Den externa
kommunikationen har varit omfattande, men har fungerat väl och bedöms ha ökat
medborgarnas förtroende för kommunen. All information har samlats på ett ställe för att
besökarna ska få en samlad bild. Antalet besök på kommunens webbplats ökade markant
samtidigt som Kontaktcenter inte fick några frågor om pandemin. Avdelningens tolkning är att
medborgarna fick tillräcklig information.
Även den interna kommunikationen har under perioden präglats av pandemin. All information
har samlats på ett ställe för att underlätta för medarbetarna.
Kontaktcenter
Under första halvåret av 2020 har Kontaktcenter börjat hjälpa miljöavdelningen med bokning
och hantering av kunskapsprov inför serveringstillstånd.
Utöver detta arbetar enheten med de arbetsuppgifter enheten har sedan tidigare och som är
beräknade på en personalstyrka på 8 plus en ansvarig. Idag, då enheten har färre i
personalstyrkan och är cirka 5,5 person totalt, har enheten fortfarande samma arbetsuppgifter
vilket är tufft att hinna med. Arbetsmiljön är stressig och resultaten blir inte så bra som de
brukar bli. Invånarna får vänta längre på att få svar sina frågor och enheten har en längre
svarstid i telefonen.
IT-avdelningen
Relativt stora förändringar har skett på personalsidan. Informationssäkerhetsansvaret flyttades
till säkerhetsavdelningen och kvar på IT finns e-tjänstesamordningen. Supporten består nu av
3,75 tjänster. IT-chefen har gått i pension och ersatts internt. En person för etjänstesamordning, bredband och digitaliseringssamordning har därför kunnat rekryteras,
eftersom bredband och digitalisering är nya ansvarsområden för IT-avdelningen. I samband
med detta färdigställs den påbörjade e-tjänsteplattformsupphandlingen.
På tekniska sidan har ny hårdvara köpts in och lösning för Single-Sign-On och ID Provider är
uppgraderad. Jobbet med att gå mot Teams Only och avsluta Skype 4 Business enligt
Microsofts rekommendation, har påbörjats. Tillsammans med gymnasiet har projektet för
Digitalisering Nationella Prov påbörjats, då gymnasiet är testskola.
Personalavdelningen
Den tidigare personalavdelningen som bestod av HR och Lön har delats upp i två enheter med
var sin chef. Uppdelningen i samband med krishanteringen har gjort att tänkta åtgärder för att
nå budget i balans inte har kunnat verkställas. Behovet att stöd från HR har varit betydligt
högre än vad budgeten för 2020 tillåtit där behovet ute i verksamheterna kvarstår under hela
2020.
Löneavdelning / Lönenämnd
Håbo kommun har utökat lönenämnden med ytterligare en kommun. Håbo kommuns löneenhet
ansvarar från 1 januari 2020 för lönehantering i Håbo-, Trosa- och Salems kommun. Från 1
april 2020 har lönesystemet uppgraderats vilket skapat nya möjligheter men också stora
utmaningar. Uppgraderingen är fortsatt pågående då implementeringen har stött på betydande
tekniska problem samtidigt som nya rutiner behöver utformas för samtliga tre kommuner. Från
1 september finns en chef för både personal- och löneavdelning.
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8.3 Uppföljning kvalitet och mål
8.3.1 Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus
Beskrivning
Företagandet i Håbo kommun ska vara starkt och möjliggöra en lokal arbetsmarknad, för att
skapa en levande småstad att både bo och verka i. Det lokala företagsklimatet ska stärkas.
Samverkan mellan kommun och näringsliv sker naturligt och utvecklas på efterfrågan från
kommun eller företag. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.
Övergripande mål
Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande
Mål delvis uppfyllt
Analys
Året började på ett bra sätt med tät dialog och samtal med företagarföreningarna och enskilda företagare. Efter
Coronakrisens start koncentrerades arbetet till stödjande och rådgivande insatser för företagarna i kommunen.
Förutom detta lanserade kommunen även ett omfattande åtgärdspaket för att underlätta för näringslivet.
Kontakt och uppsökande verksamhet har skett under Coronakristiden, men det har oftast skett i digital form
med bland annat Företagslotsmöten, informationsfilmer etc. Vidare har näringslivsenheten skickat ut
informationsmail kontinuerligt till alla företagare i kommunen med anledning av Coronakrisen.
Kontakten och dialogen mellan näringsliv och kommun bedöms ha förbättrats under perioden men på grund av
pågående pandemi/Coronakris har målet inte nåtts som helhet.

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

Analys
Flera aktiviteter som startades under 2019 har inte färdigställt som planerat under 2020 på grund av
förändrade prioriteringar till följd av Coronakrisen. Arbetet fortgår med översiktsplan, hållbarhetsstrategi m.m.
dock kan förskjutningar i tid bli aktuella.
Kommunen ser ingen förändring i den stora efterfrågan på byggbar bostads- och industrimark i vårt område.
Fortfarande är det många pågående detaljplaner i olika skeden som hanteras i kommunen.
Målet om ökad dialog och större planberedskap har inte skett under halvåret på grund av begränsningar i
tillgängliga resurser samt pågående pandemi.
Sammantaget pågår många aktiviteter för att utveckla samhällsbyggandet i kommunen, i enlighet med KF’s
mål om hållbart perspektiv, men dock bedöms inte arbetet under 2020 kunna nå full måluppfyllnad och därmed
blir resultatet delvis uppfyllt.
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8.3.3 Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus
Beskrivning
I Håbo kommun ska det finnas möjligheter för alla att hitta sitt sammanhang. Håbo kommun
ska erbjuda möjligheter till mötesplatser för människor i olika åldrar och olika delar av livet
och ta tillvara på det engagemang som finns i föreningar och hos medborgare. Med ett väl
utvecklat föreningsliv och bra förutsättningar för alla typer av föreningar att kunna bedriva sin
verksamhet skapas möjligheter för alla. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.
Övergripande mål
Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet
Mål delvis uppfyllt

Analys
Många planerade aktiviteter har på grund av pandemin/Coronakrisen flyttats fram. Tät dialog finns med
föreningslivet och flera nya mötesplatser kommer att färdigställas under året.
Dock är bedömningen att forum för dialog och samverkan samt att arbetet med marknadsföring av befintliga
och kommande mötesplatser måste utökas för att full måluppfyllelse ska kunna erhållas.
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8.4 Driftredovisning
Bokslut
2019
Kommunfullmäktige

Budget
2020

Utfall janaug

Prognos för
året

Avvikelse
från budget

-1 502

12

-1 468

-1 514

-851

-83

-23

-24

-3 890

-3 779

-2 435

-3 779

-249

-189

-56

-189

Stöd politiska partier

-1 024

-1 050

-1 062

-1 062

Revision

-1 161

-1 311

-298

-1 311

21

20

6

20

-1 624

-1 876

-1 132

-1 876

Valnämnd
Kommunstyrelse
Pensionärs- och funktionsrättsråd

Allmänna val
Vigselavgifter, lotteritillstånd
Medlemsavgifter

23

-12

-132

Vänortsverksamhet

-100

100

Nämndadministration

-1 365

-1 274

-727

Kommungemensamt

-1 296

8 018

-1

Fysisk- och teknisk planering
(PoE)

-11 901

-10 268

-8 544

-12 479

-2 211

Näringslivsfrämjande åtgärder

-4 964

-2 500

-1 058

-3 033

-533

Miljö, hälsa, hållbar utveckling

-917

-1 114

-608

-1 064

50

-20 820

-21 050

-14 033

-21 050

-211

-1 353

-676

-1 353

500

414

500

Räddningstjänst
Säkerhet
Kommersiell verksamhet, arrende

-1 121

153
-8 018

Kommundirektör

-4 766

-4 633

-5 653

-6 904

-2 271

Ekonomiavdelningen

-5 836

-6 294

-4 429

-6 892

-598

Personalavdelning

-9 053

-7 595

-5 236

-8 707

-1 112

Upphandling

-4 607

-5 224

-3 207

-5 224

-13 886

-14 397

-8 272

-14 051

Kommunens försäkringar

-1 315

-1 350

-1 316

-1 350

Kansli

-5 097

-3 173

-1 429

-2 665

508

Kommunikation

-3 232

-3 078

-1 776

-3 069

9

Kontaktcenter

-3 743

-3 002

-2 001

-3 002

-102 619

-87 609

-64 404

-101 163

IT-avdelningen

Summa

346

-13 554

8.5 Kommentarer till driftredovisning
Sammanfattning
Kommunstyrelsen inklusive övergripande verksamheter har en driftbudget på 87,6 miljoner
kronor efter att lönesatsningsbudgeten fördelats ut till berörda nämnder. I delårsrapporten för
mars beräknades att budgeten skulle överskridas med 11,0 miljoner kronor till årets slut om inte
åtgärder vidtas. Nu beräknas att budgeten av olika orsaker överskrids med 13,6 miljoner
kronor.
Nedan beskrivs de verksamheter som avviker väsentligt från budget.
Effektiviserings-/besparingskrav underskott 8,0 miljoner kronor
Under år 2019 startades en utredning avseende samhällsbyggnad- och kostverksamhet.
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Målsättningen var att hitta ytterligare effektiviseringsvinster genom förändrat arbetssätt kontra
plan- och exploatering och tekniska verksamheterna. Den nya samhällsbyggnadsorganisationen
är planerad till år 2021. Effektiviseringar motsvarande 8,0 miljoner kronor i budget 2020
bedöms därmed inte kunna uppnås.
Vänort överskott 100 000 kronor
Ingen verksamhet i år på grund av coronapandemin.
Fysisk- och teknisk planering (plan- och exploateringsavdelningen) underskott 2,2
miljoner kronor
Plan- och exploatering har till uppgift att möjliggöra en hållbar utveckling av kommunens
fysiska miljö. Detta i form av strategisk samhällsplanering, framtagande av detaljplaner,
genomföra exploatering och företräda kommunen i olika markfrågor.
Verksamheten har inom flera delar förbättrad effektivitet. Trots detta har flera uppdrag tagit
betydligt längre än beräknat. Den förbättrade effektiviteten är kopplad till effektivare processer
och duktiga medarbetare men distansarbetet har också till viss del påverkat.
Orsaker till att tiden ökat varierar men osäkerhet kring beslut är ett av huvudskälen. Ett
exempel är den strategiska planeringen där översiktsplanearbetet har tagit mer tid i anspråk och
även krävt större förankring vilket påverkat övriga uppdrag som till exempel
bostadsförsörjningsprogram, cykelplan och grönplan. Likaså har exploateringsverksamheten
haltat när det gäller beslut kring inriktning till exempel i Bålsta centrum, där beslut från
kommunstyrelsen inte tagits. Den största förändringen är dock resultatet av de förändrade
redovisningsprinciperna för planprojekt vilket fått stort utslag på det prognostiserande
resultatet. Delar av planarbete som kommunen själva bekostar måste numera finansieras inom
den vanliga driftbudgeten. Det betyder att uppdrag måste prioriteras om för att inte påverka
resultatet negativt. Någon sådan prioritering är ännu inte beslutad av kommunstyrelsen.
Det finns en viss osäkerhet om intäkter på plansidan eftersom taxan inte slutligt avgjorts efter
överklagan.
Nämndadministration och kansli överskott 660 000 kronor
Uppkomna personalvakanser för arkivarie och nämndsekreterare återbesätts inte under resten
av året. Cirka 160 000 kronor beräknas i stället användas till konsulttjänst för grupparbete med
bland annat föreskrifter. Överskottet blir då 660 000 kronor.
Näringslivsfrämjande verksamhet inklusive driftbidrag till Håbo Marknads AB,
underskott 530 000 kronor
Tidigare preliminära bedömning i maj 2020 från Håbo Marknads AB visade att bolaget
behöver 1,2 miljoner kronor från kommunen i år. Bedömning från ekonomiavdelningen är att
det kan tillkomma kostnader för likvidator, övriga driftkostnader för 1.0 medarbetare under
uppsägningstiden samt övriga kostnader. Kostnaden är svår att bedöma i dagsläget då bolaget
saknar en VD och bolagets bokföring sköts av en extern redovisningsbyrå. Efter att en
likvidator har tillsatts av bolagets styrelse kommer en fullödig kostnadsbedömning att kunna
lämnas av bolaget för år 2020.
Kommunens egen näringslivsverksamhet har tilldelats budget, enligt beslut i kommunstyrelsen,
från 1 mars med 2,0 miljoner kronor. Det är därför risk för att den totala budgeten för
näringsliv på 2,5 miljoner kronor överskrids med cirka 530 000 kronor eller mer.
Näringslivsenheten har ett visst överskott som följd av att covid-19 medfört inställda
arrangemang.
Kommundirektör underskott 2,3 miljoner kronor
Ett antal utredningar har genomförts till en kostnad av 2,3 miljoner kronor om
organisationsöversyn, granskningsrapport Håbo Marknads AB och översyn arvodesreglemente.
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Ekonomiavdelningen underskott 598 000 kronor
Underskott om cirka 540 000 kronor hänförs till satsningen i form av presentkort till
kommunens alla medarbetare för att stötta upp det lokala näringslivet som beslutades av
kommunstyrelsen. Finansiering anslogs inte av kommunstyrelsen vid beslutet utan
ekonomiavdelningen fick i uppdrag att hantera utbetalningarna av kommundirektören.
Redovisning av kostnaden har skett på ekonomiavdelningen.
Personalavdelningen underskott 1,1 miljoner kronor
Besparingar som planerades har inte kunnat genomföras. Förslagen har visat sig vara omöjliga
att genomföra utifrån covid-19 hanteringen och Salems intåg i lönenämnden. En
personalavveckling har dessutom skett.
Åtgärder för att minska korttidssjukfrånvaron har pausats, vilket ger 350 000 kronor i överskott
som bör lämnas tillbaka till nämnderna. Om det sker så kommer personalavdelningen
underskott att öka till cirka 1,5 miljoner kronor.
Lönenämnden, som ingår här, beräknas följa budget.
IT-avdelningen överskott 346 000 kronor
Personalvakanser i samband med rekryteringar sjukfrånvaro och chefsbyte. Viss förstärkning
planeras med hjälp av konsulter till support, men totalt beräknas överskott uppstå.
8.5.1 Är prognosen för året ett underskott gentemot budget?
Kommunstyrelsens underskott beräknas till13,6 miljoner kronor vid årets slut. Enligt
ekonomistyrprinciperna måste åtgärdsförslag tas fram. Kommunstyrelsen har inte beslutat om
några åtgärder för år 2020 under året.
Löneenheten ser en betydande risk för ett behov av att utöka med ytterligare en
löneadministratör för att hantera ett omfattande arbete gällande utveckling av nya rutiner
kopplat till uppgraderingen av lönesystemet. Det är inte inräknat i prognosen.
Plan- och exploateringsavdelningen har förslag till åtgärder på 900 000 kronor för att minska
underskottet från 2,1 miljoner kronor. Dessa behöver övervägas och beslutas av
kommunstyrelsen.
Underskottet för kommundirektören uppgår till 2,3 miljoner kronor och beror på köp av
utredningar av externa konsulter.
För underskottet för näringslivsfrämjande åtgärder på cirka 530 000 kronor har inga åtgärder
presenterats. För Håbo Marknads AB som är under avveckling kan det uppstå ytterligare
kostnader utöver det som är inräknat i prognosen, för bland annat likvidator och avveckling av
personal.
HR-enheten går mot ett betydande underskott om 1,1 miljoner kronor för 2020 med anledning
av det sparbeting som placerades på enheten. I och med Covid-19 hanteringen har
personalavdelningen fått dispens av kommundirektören, om att inte fortskrida med planerade
åtgärder under 2020 för att klara av krishanteringen.
Ekonomiavdelningens underskott med anledning av presentkorten saknar finansiering.
Åtgärder för cirka 12,6 miljoner kronor saknas och beror till stor del på att
effektiviseringsåtgärder inte kunnat genomföras med den planerade organisationsförändringen
av verksamheterna inom samhällsbyggnad.
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Redovisad
e åtgärder i
marsrappo
rt, tkr

Redovisad
e åtgärder
i
augustirap
port, tkr

-11 000

-13 554

PoE: Minska egna planuppdrag

650

300

PoE: Teckna planavtal med externa intressenter

766

400

PoE: Minska köp av externa tjänster

447

200

PoE: Försäljning mark

668

Underskott enligt prognos
Åtgärder för att komma i balans:

Ekonomiavdelningen: Minskade driftkostnader
Återstår att åtgärda

60
8 469

12 594

0

0

Summa (ska bli noll)

8.5.2 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning
Kommunstyrelsen har inte beslutat om åtgärder med anledning av det befarade underskott som
redovisades i delårsrapporten för mars.
8.5.3 Ekonomiska effekter av covid-19
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar 824 000 kronor per augusti månad i kostnader som
följd av covid-19. Covid-19 har också påverkat verksamheterna i olika omfattning vilket har
gett olika ekonomiska effekter som inte kunnat bokföras. Avdelningarna har i olika grad kunnat
hantera kostnader inom sin befintliga budgetram. Det är svårt att bedöma hur utvecklingen ser
ut under hösten.
Staten har beslutat att ersätta samtliga sjuklönekostnader för april-juli vilket för
kommunstyrelsens del uppgår till 123 000 kronor.
Ekonomiavdelningen har kostnad för presentkorten på 156 000 kronor hittills vilket blir totalt
540 000 kronor om alla kort utnyttjas.
De ekonomiska effekterna för personalavdelningen har varit stora så till vida att planerade
besparingar och åtgärder inte kunnat genomföras på grund av covid-19. Behovet av HR-stöd
under pandemin har varit betydande där beslut fattades inom förvaltningen att minst två HRspecialister skulle arbeta hela sommaren. HR-enheten anställde därför en intern medarbetare
från barn- och utbildning som arbetade centralt med Coronafrågor under sommaren.
Covid-19 har inneburit en ökad belastning för lönehanteringen då flera ändringar i frånvaron
resulterar i mer fel i löneutbetalningarna. För att möta upp den ökade belastningen har en
timavlönad medarbetare anställts på 40 procent under juli-oktober.
IT-avdelningen har köpt utrustning för konferenser via Teams, samt komplettering av headset
för att möjliggöra teamsmöten på enskild dator.
Kommunfullmäktige har haft ett sammanträde i extern lokal och konferensutrustning har
anskaffats.
En medarbetare på upphandlingsenheten har arbetat med inköp av skyddsutrustning med
anledning av virusutbrottet, cirka 100 000 kronor.
Plan- och exploateringsavdelningen har främst drabbats genom att medarbetare deltagit i
krisorganisationen och ej kunnat utföra ordinarie arbete.
Kansliavdelningen har kommande kostnader 94 000 kronor för konferensteknik för
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kommunfullmäktige samt 10 000 för IT-teknik för att möjliggöra digitalt arbete
De ekonomiska effekterna för Kontaktcenter är ökad kostnad för desinfektionsmedel till entrén
i kommunhuset samt att inköp av teknisk utrustning för att kunna arbeta hemifrån.
Överskottet på näringslivsenheten beroende på covid-19 beror främst på inställda evenemang
där enheten skulle delta, arrangera eller medfinansiera. Portokostnad för brev till alla företag i
kommunen med information om vilka åtgärder Håbo kommun vidtagit för att stötta företagen,
10 000 kronor.
Ekonomiska
effekter t o m
augusti, tkr

Ekonomiska effekter i samband med Corona

Ekonomiska
effekter i
prognos
helår, tkr

Bokförda kostnader:
Ekonomiavdelning: Presentkort

-156

-540

Personalavdelningen: Extra personalresurs

-204

-204

-64

-120

-182

-182

Kommundirektör: Annonsering

-75

-75

Kommunfullmäktige: Ökade möteskostnader för externa lokaler och
konferensutrustning

-62

-62

Diverse omkostnader

-81

-81

Upphandlingsarbete skyddsutrustning

-100

-100

Summa

-924

-1 364

Lönenämnden/enheten: Extra personalresurs
IT-avd: Inköp utrustning för konferensutrustning Dustin och headset (IT)

Ej bokfört:

8.6 Investeringsredovisning
(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är
fattat.
Bokslut
2019

Budget
2020

13

Övrig politisk verksamhet

1630

(P) ABW, ombyggn kommunh

21

Infrastruktur, skydd mm

1701

Åsleden 20, byggnad

92

Gemensam administration

3020

IT-investeringar

-1844

3308

KS inventarier gem

-116

-500

-3 390

-2 700

Summa

Utfall janaug

Prognos
helår

Avvikelse
från budget

-912

-35

-518
-2 200

-891

-2 200
-500

-926

-2 700

IT-investeringar: Ny upphandling av datacenter är påbörjad. Planerad investering kring
server/lagring görs efter avtalstecknande i slutet av året. Befintlig servermiljö kommer att bytas
ut helt i början av nästa år. I år kommer lagringsdelen att köpas in och sättas upp i serverhall.
Nästa år köps 4-5 stora servrar som ersätter de befintliga 4 servrarna som hela servermiljön går
på.
Investering i ombyggnation av kommunhus kommer att aktualiseras tillsammans med ett
budgetäskande, eftersom budget inte är avsatt för 2020.
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8.7 Förväntad utveckling
Plan- och exploateringsavdelningen
Exploateringsverksamheten driver flera mångåriga projekt som sannolikt påverkas av
konjunkturen, men i närtid har ingen väsentligt förändring i efterfrågan noterats. Utbyggnaden
av Axfoods centrallager motverkar sannolikt andra förändringar i omgivningen, då efterfrågan
på bostäder och möjligheter till arbete kommer stiga.
Enheten för Säkerhet och Beredskap
Behovet av en resurs som kan samordna, utveckla och följa upp kommunens arbete med
informationssäkerhet kommer att kvarstå och bli än mer viktigt framöver när vi arbetar mer mot
digitala lösningar och en digital vardag.
Näringslivsenheten
Näringslivsenheten är nyinrättad och ansvarsområdet kan förändras både med tanke på
kommande organisationsförändring och andra behov som tydliggörs med tiden. Behov finns av
förstärkning inom områdena kompetensförsörjning för det privata näringslivet, entreprenörskap
i skolan, besöksnäring, "arbetsförmedling" (kommunal matchning vid efterfrågan och behov)
samt varumärkesarbete. Något eller några av dessa områden kan med fördel läggas inom
näringslivsenhetens ansvarsområde. Då kommer mer resurser behövas.
Upphandlingsenheten
För att klara av de många stora och tidskrävande projekten framöver är det nödvändigt att
inköpsprocessen implementeras i de styrprocesser som finns för hela kommunen. Utan ett
strategiskt sätt att se på inköp kommer de kostnadsbesparingar som är nödvändiga inte att
kunna göras. Uppföljning på varje nivå är viktigt för att uppnå målen med strategierna och
därför krävs större resurser till detta på upphandlingsavdelning.
Löneavdelningen/Lönenämnd
Den förväntade utvecklingen är osäker då det krävs ett utökat arbete mellan Håbo, Salem och
Trosa gällande förtydligande om vilket uppdrag Håbo kommun har gentemot
kundkommunerna. Det behövs arbetas fram tydliga rutiner, processer och förtydliganden kring
vad som ingår i överenskommen kostnad gentemot kundkommunerna. Beroende på vad som
beslutas och överenskoms i lönenämnden kan det leda till en utökad verksamhet då det förs en
dialog om ett utökat stöd och ansvar för Håbo kommun kopplat till systemansvar utöver själva
lönehanteringen.
Ekonomiavdelningen
Under året har avdelningen förlängt avtalet för ekonomisystemet ytterligare 1 år. Nuvarande
avtal löper ut den 31 december år 2021. Att byta ekonomisystem kräver stor insats från både
medarbetarna på avdelningen och från den som ska leverera systemet. Redan idag är
organisationen slimmad jämfört med närliggande kommuner och både controllers och
ekonomihandläggare har tidvis många upparbetade timmar på flex att ta ut på grund av
intensiva perioder. Att klara bytet av ekonomisystem med nuvarande bemanning blir svårt med
risk för ökad korttidsfrånvaro.
Det är många chefsbyten på kommunens samtliga förvaltningar. Det leder till ökad belastning
på ekonomerna med att bland annat utbilda cheferna i system och ekonomirapportering.
Samtidigt ökar antalet chefer på grund av fler verksamheter och antalet chefer i snitt per
controller blir fler. I samband med att ekonomin blir sämre behöver controllers tillsammans
med chefer och förvaltningschefer lägga mer tid på analys av prognoser och även benchmarka
med andra kommuner. För 2021 har behov lyfts till kommunstyrelsen om ytterligare 2,0
årsarbetare, dels för att förstärka med 1.0 controller på barn- och utbildning och dels 1.0
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verksamhetscontroller inriktad mot målarbete, samordning och utbildning för kommunens
internkontrollarbete och i vissa delar uppföljning/samordning av kommunens kvalitet och
processarbete mot samtliga förvaltningar.
Kommunikationsavdelningen
Kommunen fortsätter att växa vilket innebär att behovet att kommunicera med medborgarna
ökar. Antalet äldre kommer att öka markant under många år framöver vilket ställer speciella
krav på kommunikationen. Behoven att anpassa kommunikationen till individen ökar och då
blir olika digitala lösningar viktiga. Nya lagkrav på tillgänglighet för officiella webbplattformar
har tillkommit vilket innebär att kommunen måste investera i uppgradering av befintliga
gränssnitt.
Det krävs ytterligare digitalisering för att förenkla kommunikationen och göra den mer
interaktiv. Det i sin tur kräver investeringar i nya kommunikationslösningar.
Kontaktcenter
Ju mer kommuninvånare lär sig att göra själv, desto mer förändras sättet på hur vi ska jobba.
Det är även ett led i digitaliseringen. Kontaktcenter jobbar ständigt med att digitalisera fler och
fler processer.
IT-avdelningen
För att stödja verksamheterna med digitalisering har upphandlingsarbetet av ny och modernare
e-tjänsteplattform börjat och ska läggas ut i oktober. Ny e-tjänstesamordnare är anställd som
vikarie fram till nyår eftersom tillförordnandet av IT-chef med grunduppdrag etjänstesamordnare upphör då. Om nuvarande tf IT-chef fortsätter som chef efter nyår är tanken
att vikarien ska få tillsvidareanställning.
Personalavdelningen
HR enheten har en hög arbetsbelastning där det väntar större projekt kopplat till arbetsmiljö,
Rehabilitering, lönebildning och utökad samverkan med våra fackliga parter. HR-enheten
består av fyra HR-specialister där det finns ett behov av att utöka med en tjänst för att möta
behovet av stöd, utbildning och kontroll av Håbo kommuns arbetsgivarorganisation.
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9 Kultur- och fritidsnämnden
9.1 Sammanfattning
Pandemin covid-19 har haft stor påverkan på verksamheterna under våren. Ändrade öppettider
har begränsat besök på bibliotek och simhall. Aktiviteter har ställts in, exempelvis Håbo
festdag, nationaldagsfirande och valborg. Fritidsgårdens verksamhet fortsätter utvecklas enligt
plan mot ett mer aktivt och kulturellt innehåll som lockar en större målgrupp, Sommar i
centrum och Sommar i Skokloster har genomförts med uppskattat resultat fyra veckor under
sommaren.
Nämndens fyra mål bedöms vara delvis uppfyllda per augusti.
Prognos per augusti vid delårsuppföljning är ett överskott med 1,1 miljoner kronor. Ej
budgeterade kostnader för lokalanpassningar och underhåll kompenseras av överskott på grund
av inställda aktiviteter och lägre föreningsbidrag då även föreningarnas aktiviteter minskat på
grund av Covid-19.
Kommunfullmäktige beslutade i §51 att tillföra nämnden 1,7 miljoner kronor för att
kompensera utredningskostnader som uppstått under 2018-2020 för simhall och bibliotek.

9.2 Väsentliga händelser
Anläggning
Under 2020 påbörjar förvaltningen en handikappanpassning av Kalmarsand. Första åtgärden
genomfördes under september genom etablering av en spång. 2021 installeras en ramp i vattnet
samt en handikappanpassning av kiosk och omklädningsrum.
Kiosken på Kalmarsand har 2020 drivits av innebandyföreningen tillsammans med
sommarjobbare med gott resultat.
Ishallen har målats invändigt som en del av kommunens sommarjobb.
Fritidsgården
Fritidsgårdens verksamhet flyttar till Medborgarhuset i syfte att förbättra aktivitetsutbudet för
barn- unga och föreningslivet. Invigning under höstlovet.
Kalmarvägen 5 iordningställs som evakueringslokal för Talltorp och Knarrbackens
replokalsverksamhet samt vävdamerna.
Sommar i centrum och Sommar i Skokloster har genomförts med uppskattat resultat fyra
veckor under sommaren.
Kulturavdelningen
Håbo festdag inställt på grund av Covid 19. Fridegårdsfestivalen arrangeras 24 oktober enligt
plan. Kulturprogram med musik en dag i veckan på kommunens äldreboenden har tagits fram i
samverkan med omsorgsenheten och äldreföreningarna.
Bibliotek
Covid-19 har medfört stora förändringar i biblioteksverksamheten. Biblioteket minskade
öppettiderna för att tillgängliggöra personal till prioriterade verksamheter. Samtliga
arrangemang och planerade aktiviteter ställdes in under våren. För att underlätta för
riskgrupperna ställde organisationen om och erbjöd ett antal digitala möten och program.
Bokväskor görs iordning och lånas ut och levereras till låntagare utanför biblioteket.
Samverkan med Röda Korset som levererar medier hem till låntagarna.
Omorganisation i förvaltningen med flytt av personal från biblioteket till ny övergripande tjänst
i förvaltningen.
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9.3 Uppföljning kvalitet och mål
9.3.1 Perspektiv: Målgrupp
9.3.1.1 Utvecklingsmål: Öka nyttjandegraden på anläggningarna.

Delvis uppfyllt
Analys
Förslag har tagits fram för evakuering av Fabriksvägen och IP-gallerian till Vänersborgsvägen.
Politiker har gjort studiebesök. Tjänsteskrivelse om uppsägning av lokaler tas upp i
novembernämnden när underlag för avtal är formulerat med ny hyresvärd.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

Färre externa lokaler

9.3.2 Perspektiv: Verksamhet
9.3.2.1 Utvecklingsmål: Tydlig administrativ struktur

Delvis uppfyllt
Analys
Arbetet för en tydlig administrativ struktur har påbörjats under 2020. Följande har gjorts:
Inventering av administrativa arbetsmoment i förvaltningens samtliga verksamhetsområden.
Slutförs under hösten. Översyn av anläggningsdriften påbörjas under hösten 2020. Driftplaner
och rutiner för olika arbetsmoment kommer tas fram. Detta kombineras med att ta höjd för
utökade arbetsuppgifter i nya anläggningar. Automatisering av vissa återkommande
administrativa uppgifter, till exempel kundfakturering. Arbetsmiljöplan är framtaget och
antagen av nämnd. Internkontrollmål 2021 har tagits fram tillsammans med förvaltningen och
politiker 11 september. Målet kommer att uppfyllas under året.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

Arbetsmiljöplan

9.3.3 Perspektiv: Medarbetare
9.3.3.1 Utvecklingsmål: Förbättrad arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete

Delvis uppfyllt
Analys
Förvaltningsövergripande årshjul framtaget, en ökad medvetenhet om systematiskt
arbetsmiljöarbete i hela förvaltningen genom fastställd arbetsmiljöplan i juni.
Internkontrollplan framtagen för 2021 i samverkan med nämnden. Omorganisation i
förvaltningen ökar behoven av åtgärder inom sociala och organisatorisk arbetsmiljö.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfylln
ad

Systematiskt arbetsmiljöarbete
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9.3.4 Perspektiv: Ekonomi
9.3.4.1 Utvecklingsmål: Kompetenssäkring

Delvis uppfyllt
Analys
Säkerställa att förvaltningen har kompetenser för hantering av internkontrollåtgärder. En
arbetsfördelning görs under hösten för åtgärder som behöver genomföras.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Fler visstidsanställda

Utfall

Måluppfylln
ad

Budget
2020

Prognos
2020

6

9.4 Volym- och resursmått
9.4.1 Volymmått
Mått
Antal besök på biblioteket

Utfall 2019
165 315

Utfall aug
2019

Utfall aug
2020

102 135

84 108

140 000

115 000

Antal besök på biblioteket
Antal fysiska besök jan-aug: 44 549 Antal besök webb: 39 559
Antalet webbesök följer den normala kurvan under året men de fysiska besöken har minskat
rejält under Covid-19. Jämfört med samma period 2019 är det en minskning med 18 027 besök
på biblioteket. Troligen beror denna minskning på anpassningar för Covid-19. Under våren
begränsades möjligheten till fysiska besök då öppettider och aktiviteter minskade. Därför har
även prognos för helåret sänkts.
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9.5 Driftredovisning
Bokslut
2019

Budget
2020

Utfall janaug

Prognos för
året

Avvikelse
från budget

Kultur- och fritidsnämnd

-299

-200

-101

-200

Nämndadministration

-295

-389

-214

-307

82

-131

-131

-131

Turistverksamhet
Allmän fritidsverksamhet

-1 805

-732

-524

-763

-31

Bidrag fritid

-3 610

-3 618

-2 089

-2 400

1 218

-360

-360

Allmän kulturverksamhet

-2 946

-3 635

-1 073

-2 341

1 294

Bibliotek

-7 488

-7 588

-5 384

-7 815

-227

Utomhusanläggningar

-5 604

-7 703

-4 989

-8 112

-409

Ishall

-4 606

-5 155

-3 322

-5 054

101

Simhall

-4 823

-6 530

-4 033

-6 409

121

-10 031

-10 120

-6 926

-10 701

-581

Fritidsgårdar

-3 495

-5 815

-4 297

-6 169

-354

Förvaltningsövergripande

-3 749

-4 114

-3 195

-4 058

56

-55 959

-36 278

-54 820

1 139

Stöd till studieorgan.

Föreningslokaler

Övrig kommungemensam admi
Summa

-360

-35
-49 146

Enligt beslut KF§51 har budgetramen ökats med 1,7 miljoner kronor. Detta är fördelat på
verksamheterna bibliotek och simhall.

Vid samhällsplanerande förändringar har kostnader för evakuering av verksamheter inte tagits i
beaktande. Håbo FF står utan omklädningsrum, kiosk och rehablokaler. Talltorp och
Knarrbacken behöver ersättas med lokaler för musikverksamhet, vävverksamhet, dans och
Hembygdsföreningens arkiv etc. Det innebär att kultur och fritidsnämnden kommer belastas för
evakueringskostnader i samband med omdaningen av Björkvallen samt evakuering av Talltorp
och Knarrbacken.
Utöver ovan utmaning belastas även kultur och fritidsnämnden av ökade kostnader för
lokalunderhåll som ett resultat av ny gränsdragningslista.
Ej budgeterade kostnader för lokalanpassningar och underhåll bekostas 2020 genom överskott
från inställda aktiviteter och minskade föreningsbidrag som ett resultat av Covid 19.

9.6 Kommentarer till driftredovisning
Prognos per augusti vid delårsuppföljning är ett överskott med 1,1 miljoner kronor mot
budgeterat. Ej budgeterade kostnader för lokalanpassningar och underhåll kompenseras av
överskott på grund av inställda aktiviteter och lägre föreningsbidrag då även föreningarnas
aktiviteter minskat på grund av Covid- 19.
Kommunfullmäktige beslutade i §51 att tillföra nämnden 1,7 miljoner kronor för att
kompensera utredningskostnader som uppstått under 2018-2020 för simhall och bibliotek.
Turistverksamhet underskott 131 000 kronor
Stenhusprojektets kostnader har belastat förvaltningen i samband med att nämnden fick
besöksnäring som uppdrag. Budget för kostnader i samband med besöksnäring följde inte med.
Bidrag fritid överskott 1,2 miljoner kronor
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Minskade föreningskostnader som resultat av Covid 19.
Allmän kulturverksamhet överskott 1,3 miljoner kronor
Ett antal arrangemang har ställts in och leder därmed till överskott: valborg, nationaldagen och
Håbo festdag. Arrangemang som genomförs med föreningsstöd har också minskat.
Bibliotek underskott 227 000 kronor
Verksamheten bibliotek har ett effektiviseringskrav som balanseras av överskott inom andra
verksamheter.
Utomhusanläggningar underskott 409 000 kronor
Underskottet beror främst på ej budgeterade kostnader för underhåll av anläggning, byggnation
av spång vid Kalmarsands badplats, åtgärder för gäss vid Kalmarsand samt byggnationer för
fullgod ersättning av Björkvallens anläggning.
Ishallen överskott 101 000 kronor
Minskade vikariekostnader bidrar till ett överskott för verksamheten.
Simhall överskott 121 000 kronor
Trots lägre intäkter än budgeterat redovisas ett överskott. Det beror på lägre personalkostnader
då färre vikarietimmar har behövts under våren och personal varit utlånad till vård och
omsorgsverksamheterna. Minskade aktiviteter som uthyrning till barnkalas drar ner behovet av
vikarier.
Föreningslokaler underskott 581 000 kronor
Underskottet för verksamheten har ökat sedan prognos per mars. Orsaken till ökningen beror på
lättnader för föreningar i form av hyresintäkter på grund av Covid-19. Beslutade
utredningskostnader för investering av ny Multiarena Gröna Dalen är inte budgeterade
kostnader med 250 000 kronor. Även viss anpassning av sporthallar enligt idrottsutövarnas
behov har skett men inte varit budgeterat.
Fritidsgårdar underskott 354 000 kronor
Ökade kostnader i samband med restaurering av fritidsgårdarna samt evakueringskostnader i
samband med avveckling av Talltorp och Knarrbacken leder till underskott för verksamheten.
Större anpassning än förväntat behövs i lokalen på Kalmarsandsvägen för att fullgott ersätta
tidigare lokaler vid Knarrbacken och Talltorp.
9.6.1 Är prognosen för året ett underskott gentemot budget?
Kultur och fritidsnämndens prognos visar på ett överskott för 2020. Risken att detta förändras
inom fyra månader är liten.
9.6.2 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning
Delårsuppföljning per mars
Nämnden redovisade ett underskott på 1,7 miljoner kronor. Beslut togs att godkänna
redovisningen och begära utökad ram med 1,7 miljoner kronor från KF. KFN nr 2020-03-31
§17
Vid övrig uppföljning har nämnden ett överskott.
9.6.3 Ekonomiska effekter av covid-19
Som ett resultat av Covid 19 har kultur- och fritidsnämnden haft minskade utgifter inom
förenings- och arrangemangsbidragen. Den exakta summan som beror på just Covid-19 är svår
att avgöra då det till stor del gäller ansökningar om bidrag för aktiviteter som inte har skickats
in till förvaltningen.
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En intäktsminskning på lokalhyror genom minskade bokningar i hallar men även genom
hyreskompensation till föreningar som sökt om hyreslättnader. Efter sommaren har många
föreningar återgått till sina ordinarie träningstider och hallarna är uppbokade fram till årsskiftet.
Uteblivna inkomster från försäljning och avgifter då biblioteket har haft öppet färre timmar
vilket inneburit färre besök och utlån. Lägre prognos på ersättning från Migrationsverket då
inga anvisningar till kommunen skett efter mars på grund av Covid-19.
Även simhallen har ett intäktsbortfall på grund av Covid-19, det gäller både besök samt
uthyrning av simhallen för exempelvis barnkalas.
Redan bokfört utfall består av personalkostnader, ökad fokus på handhygien (handsprit) och
städning på flertalet verksamheter.
Ekonomiska
effekter i
prognos
helår, tkr

Ekonomiska
effekter t o m
augusti, tkr

Ekonomiska effekter i samband med Corona
Bokförda kostnader:
Kostnad personal, ökad handhygien, krediterade hyror

-118

-140

Ej bokfört:
Uteblivna intäkter fasta hyror

-119

Uteblivna intäkter hallhyror

-120

-120

Uteblivna intäkter bibliotek

-156

-235

Uteblivna intäkter simhall

-511

-511

Summa

-905

-1 125

9.7 Investeringsredovisning
(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är
fattat.
Bokslut
2019
32

Bibliotek

1386

Nytt bibliotek, (KuL)

3004

Bibliotekswebb

-54

3307

Inventarier bibliotek

-48

34

Idrotts- o fritidsanl.

1396

Upprustn Gröna Dal IP

6651

Ljudanläggning idrott

6802

Maskin redskapsbärare

35

Fritidsgårdar

6652

Möbler fritidsgårdar

6801

Invent möbler administrat

Summa

Budget
2020

Utfall Janaug

Prognos
helår

Avvikelse från
budget

-152

-48

-2 952

-610

-100

-905

2 047

-230

-130

-1 385

-1 270

-1 385

-165

-138

-165

-4 602

-2 018

-2 685

-44
-346

1 917

Projekt 1396 upprustning IP Gröna Dalen överskott 2020 2 miljoner kronor
Delårsrapport augusti 2020

79(156)

Under 2020 har en släggbur (kastbur) köpts in och installerats. En upphandling för övrig
upprustning av arenan har nu genomförts och entreprenör lägger upp tidsplan för arbetet. Då
vissa arbetsmoment behöver utföras vid bättre väderförhållanden planeras större delen av
kostnader ligga på 2021. En begäran om överförd budget till 2021 med 2 050 000 kronor
kommer därför göras i samband med årsredovisningen.
Projekt 6651 ljudanläggning idrott underskott 130 000 kronor
För att Lundby ridhus ska utgöra en ändamålsenlig anläggning finns behov av en
ljudanläggning. Denna är beställd och kommer installeras under hösten.
Projekt 6805 Maskin redskapsbärare i balans med budget
Redskapsbäraren levererades i maj. Viss utrustning samt justering av garageport återstår.
Projekt 6652 Möbler och kök fritidsgårdar i balans med budget
Budget beräknas användas. Det är kostnader för kök och viss övrig upprustning på Slottsgården
samt upprustning och möbler på medborgarhuset.

9.8 Förväntad utveckling
Som en del av förvaltningens omorganisation där två tjänster från biblioteket omlokaliserats till
kansliet och fritidsgården behöver Kultur och fritidsnämnden ta höjd för att få bemanning i
balans där dessa två tjänster ersätts. Idag finns två projektanställda medarbetare som föreslås
erbjudas tillsvidaretjänster för att säkerställa kompetens och bemanning på biblioteket.
Åtgärden är viktig sett till kommunens ökade befolkning med ökat besökstryck från besökare.
Riktlinjer för underhållskostnader samt verkställighet av underhåll i de lokaler kultur- och
fritidsnämnden hyr från tekniska nämnden behöver revideras så att gränsdragning mellan
Fastighetsenhetens serviceenhet överensstämmer med kultur- och fritidsnämndens
arbetsmiljöansvar och kommunens ekonomiska styrprinciper.
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10 Socialnämnden
10.1 Sammanfattning
Den enskilt största händelsen inom Socialnämndens ansvarsområde är att hantera
konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter inom nämnden område har
påverkats direkt eller indirekt. Året har präglats av att minska smittspridning och hitta nya sätt
och metoder och anpassa dessa former för att möta medborgare och medarbetare. Distansarbete, digitala möten har blivit en del av förvaltningens ordinarie verksamhetsuppdrag.
Tillgängligheten och utredningstid har påverkats.
Nämnden kommer delvis uppfylla alla 3 mål per augusti.
Vid uppföljning per augusti har Socialnämnden en avvikelse från budget med 11,5 miljoner
kronor. De lagstyrda verksamheterna har totalt ett underskott med 15,7 miljoner kronor.
Prognos och ekonomisk planering fokuserar på att sänka underskottet där det är möjligt. Ökade
kostnader på grund av covid-19 beräknas bli 2,9 miljoner kronor.

10.2 Väsentliga händelser
Den enskilt största händelsen inom Socialnämndens ansvarsområde är att hantera
konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter inom nämnden område har
påverkats direkt eller indirekt. Året har präglats av att minska smittspridning och hitta nya
arbetsmetoder för att möta klienter, medborgare och medarbetare. Distansarbete, digitala möten
har blivit den nya formen att utföra nämndens kärnuppdrag. Det har påverkat tillgängligheten
och utredningstid. Pandemin har även medfört att delar av nämndens förvaltning har varit
tvungen att lägga ordinarie arbetsuppgifter åt sidan för att fokusera på nya uppgifter inom
kommunens och förvaltningens organisationer för krisledning.
På enheten för barn och unga har medborgare inte träffat handläggare i samma omfattning som
tidigare. Enheten har haft som mål att utredningstiden ska bli kortare vilket inte skett som
önskat. Under perioden har en stor ökning av ärenden samt i svårighetsgrad i ärenden, inneburit
en prioritering i arbetet, detta har lett till fortsatt långa utredningstider. Det har även varit svårt
att få tider för besök för medborgarna. Enheten har även haft en målsättning att minska antalet
placeringsdygn. Under våren/sommaren har antalet placeringar ökat markant. En anledning till
detta är att ungdomar inte haft samma möjlighet till vardagliga rutiner då fler bl.a. inte fått gå i
skolan. Det har även varit svårt att samverka med andra aktörer utifrån rådande pandemi.
Inom Enheten för ekonomiskt bistånd har enheten fortsatt att arbeta med sitt grunduppdrag som
innebar att handläggningsrutinerna och arbetssätt i flera avseenden ändrades. Nya besök som
normalt ska hållas fysiskt har hållits mestadels via telefon, fysiska besök har bokas enbart om
det varit nödvändigt. Akuta besök samt uppföljningsmöten beroende på karaktär har hållits via
telefon eller via fysiska besök. Sökande har dock fått sin ansökan prövad samt beslut i vanlig
ordning.
Stöd- och behandlingsenheten har påverkats genom att verksamhetens grupper för medborgarna
inte till fullo kunnat genomföras, verksamheten har behövt lägga om sitt arbetssätt. De flesta
möten sker idag via digitala lösningar eller telefon.
Mottagande av nyanlända pausades helt från mars på grund av pandemin. Migrationsverket
informerade i juli att överföringar av nyanlända kommer återupptas till hösten.
Insatser i from av praktik, arbetsträning, sysselsättning från Arbetsförmedlingen stoppades från
mars på grund av pandemin vilket har gjort att flera personer kvarstannat helt eller delvis med
försörjningsstöd och inte kommit vidare ut i annan försörjning/ planering.
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Under 2020 görs en utredning för att säkerställa ett effektivt sätt att organisera en
arbetsmarknadsenhet i Håbo kommun som beräknas starta under 2021.
Avdelningen för samverkan, kvalitet och utveckling har den pågående pandemi inneburit att
stora delar av avdelningen behövt prioritera andra arbetsuppgifter under året, vilket gör att
kvalitet- och utvecklingsfrågorna delvis lagts åt sidan.
Inom bistånd missbruk och öppenvård missbruk har en planeringen att utveckla öppenvården
inletts så att det finns möjlighet att ha gruppbehandling på hemmaplan. Samlokaliseringen med
Familjeteamet och ungdomsteamet ger möjlighet till att samarbeta bättre och lättare utifrån ett
helhetsperspektiv.
Beslutet om att regionen flyttar sin beroendemottagning till Enköping kommer att påverka alla
som har ett missbruk/beroende och som är i behov av medicinsk behandling. Nämndens
samarbete med Regionens Uppsalas beroendemottagning kommer påverkas då tillgängligheten
försämras. Nya samarbetsformer behöver utvecklas.
För att motverka social oro bland ungdomar har ungdomscoacherna och familjeteamet ett nära
samarbete med kultur- och fritidsnämndens verksamhet fritidsgård.
Från 1 juli har ansvaret för alkohol- och tobakshandläggning överförts till Bygg- och
miljönämnden.

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

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

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

Redovisning kommer att ske utifrån den horisontella
tillitsbaserade styrmodellen i en löpande dialog mellan
förvaltning och nämnd.
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10.3.2 Perspektiv: Verksamhet
10.3.2.1 Utvecklingsmål: Utveckla och förstärka förvaltningens systematiska kvalitetsoch utvecklingsarbete

Delvis uppfyllt
Analys
Under året har hittills en rad aktiviteter gjorts i syfte att utveckla och förstärka nämndens
systematiska kvalitet- och utvecklingsarbete. En kvalitetsberättelse utifrån SoL och LSS har
tagits fram, i likhet med den patientsäkerhetsberättelse som skrivs årligen. Tidigare riktlinje
kring kvalitetsledningssystem har reviderats och en kompletterande kvalitetsmanual är under
framtagande. Arbetet med att definiera och fastställa processer har fortsatt om än i mycket
begränsad omfattning, då rådande pandemi har gjort att förvaltningen behövt prioritera om i
arbetsuppgifter. Ett arbete pågår med att förtydliga och förbättra arbetet med riskanalyser,
egenkontroller, avvikelser och synpunkter och klagomål, bland annat vad gäller
sammanställning och analys på aggregerad nivå. Rådande pandemi har dock bromsat upp
arbetet till stor del.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

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

10.3.3 Perspektiv: Medarbetare
10.3.4 Perspektiv: Ekonomi
10.3.4.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Att följa ekonomistyrprinciperna och ha en ekonomi i
balans

Mycket låg kvalitetsnivå
Analys
Bedömningen är att Socialnämnden inte har möjligheten att följa ekonomistyrprinciperna och
ha en budget i balans. Nämndens budgetram minskades totalt med 7,8 miljoner kronor från
2019 till 2020. De lagstyrda verksamheternas budgetramar sänktes med 20 procent från 2019
till 2020, motsvarande 9,2 miljoner kronor, och förklarar till stor del att dessa verksamheter nu
har totalt 15,7 miljoner kronor i underskott från budget.
Kommunfullmäktiges beslutade budgetram till Socialnämnden var tydligt fokus på
förebyggande arbete för att sänka kostnader för placeringar och försörjningsstöd under 2020.
Att sänka kostnader för lagstyrd verksamhet genom förebyggande arbete ger ekonomiskt
resultat i ett långsiktigt perspektiv, dock bedöms det inte möjligt under innevarande budgetår
att nå effekten på 7,8 miljoner kronor pga. den snäva tidsramen. Nämnden har under de senaste
5-7 åren arbetat fokuserat med förebyggande arbete och hemmaplanslösningar vilket har lett till
lägre kostnader för placeringar för både vuxna och unga. Socialnämnden har en
nettokostnadsavvikelse 2019 på -7,2 procent vilket är 5 miljoner kronor lägre kostnader än
statistiskt förväntat.
I kvalitetsmåttet nedan visas avvikelse från budget sedan 2017 då ett överskott på 6 miljoner
kronor redovisades i årsbokslutet. Avvikelsen för 2020 är prognostiserat underskott.
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Kvalitetsmått
Ekonomirapport, avvikelse från
budget

Avvikelse
2017

Avvikelse
2018

Avvikelse
2019

Avvikelse
2020

6 007

-2 704

321

-11 529

10.3.4.2 Utvecklingsmål: Genom effektivisering i förvaltningens handläggning av
ansökningar skapa möjligheter att frigöra resurser för att arbeta med socialt arbete och
stödja de personer vi finns till för

Bedömning
Delvis uppfyllt
Analys
Förvaltningen arbetar med att införa förenklad handläggning och ökad digitalisering via robot
för att frigöra tid hos handläggare inom ekonomiskt bistånd. Helt genomfört första halvåret
2021.
Under året har förvaltningen fått medel från samordningsförbundet för att kartlägga och stötta
personer som har haft ekonomiskt bistånd under en längre tid att komma ut till arbete eller
studier. En arbetskonsulent arbetar med att kartlägga personernas förmågor och möjligheter via
bedömningsinstrumentet FIA. Målet var att först kartlägga alla och sedan arbeta mer fördjupat
med 15 personer. Målet är redan uppfyllt gällande 15 personer och flera har kommit ut i arbete,
studier eller praktik. Arbetssättet ska implementeras i ordinarie verksamhet efter projekttiden.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Måluppfylln
ad

Utfall

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

10.4 Volym- och resursmått
10.4.1 Volymmått
Mått

Utfall
2019

Utfall aug
2019

Utfall aug
2020

Budget
2020

Prognos
2020

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa.

158

118

133

190

210

Antal hushåll med försörjningsstöd.

227

183

259

275

300

1 313

845

1 222

1 400

2 000

Antal ensamkommande nyanlända och
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i
Håbo kommun.

4

4

0

6

1

Antal ensamkommande nyanlända och
skyddsbehövande flyktingbarn placerade
i annan kommun.

27

26

4

20

2

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

97

88

63

100

75

Antal bidragsmånader försörjningsstöd för
skyddsbehövande (Projekt. Inte i driftsbudget.)

639

431

282

690

480

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

87

59

81

80

105

Antal bidragsmånader försörjningsstöd.
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Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa.
Antalet personer som uppbär försörjningsstöd som är arbetslösa har ökat under året. Den
främsta orsaken beror på den rådande pandemin med ökat antal varsel och personer med osäkra
anställningar som blivit arbetslösa. Förvaltningen förväntar en fortsatt ökning under hösten då
arbetslösheten i länet har ökat markant, främst bland ungdomar och unga vuxna från 18 - 29 år.
Antal hushåll med försörjningsstöd.
Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat under året, främst beror det på den rådande
pandemin som gjort att personer utan annan försörjning har ökat.
Insatser i from av praktik, arbetsträning, sysselsättning från Arbetsförmedlingen stoppades från
mars på grund av pandemin vilket har gjort att flera personer kvarstannat helt eller delvis med
försörjningsstöd och inte kommit vidare ut i annan försörjning/ planering. Förvaltningen
förväntar att utfallet vid årsskiftet kommer vara högre än budgeterat.
Antal bidragsmånader försörjningsstöd.
Antalet bidragsmånader förväntas bli högre än budgeterat, detta beror främst på den rådande
pandemin och att arbetslösheten har ökat i länet. Personer som står långt från arbetsmarknaden
kommer ha fortsatt svårt att komma ut i egen försörjning. Jämfört med augusti 2019 är det
nästan 400 fler bidragsmånader i augusti 2020. Prognosen för helåret är ökad med 600
bidragsmånader. Håbo ligger idag på en arbetslöshet på 6,4%. Håbo kommun förväntas drabbas
hårdare en andra kommuner i länet enligt Regions Uppsalas prognos, då Håbo kommun är en
pendlingskommun och har många små företag som är känsliga för konjunktursvängningar.
Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i Håbo
kommun.
De nyanlända och ensamkommande barn som varit placerade i Håbo kommun har fått ett
omfattande stöd vilket inneburit att de idag lyckats ordna egna bostadskontrakt och ej längre är
i behov av stöd i form av placering. Migrationsverket har informerat att det under slutet av år
2020 kan bli aktuellt att anvisa ensamkommande kvotflyktingar till kommunen. Därför antas en
placering i slutet av året.
Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i annan
kommun.
De flesta nyanlända har varit i landet under många år och de har erhållit ett gott stöd. Detta har
inneburit att de flesta ungdomar blivit självgående och de har på egen hand lyckats ordna egna
boendekontrakt. En del av de ensamkommande har fortsatt behov av hjälp med sin försörjning
utifrån att de går i skolan men de ansöker om det stödet i den kommun de är bosatta i.
Antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd (Projekt. Inte i driftsbudget)
Antalet skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd förväntas bli lägre än budget. Skälet för
det är att fler har kommit ut i egen försörjning och fler än förväntat har flyttat från kommunen.
En bidragande orsak är även att anvisningarna från Migrationsverket har pausats sedan mars.
Antal bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande (Projekt. Inte i
driftbudget.)
Antalet bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande förväntas bli lägre än budget.
Skälet för det är att fler har kommit ut i egen försörjning och fler än förväntat har flyttat från
kommunen. En bidragande orsak är även att anvisningarna från Migrationsverket har pausats
sedan mars.
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Antal avslutade ärenden som gäller barn som varit aktuella för insatser på familjeteamet.
En personalförstärkning på familjeteamet har möjliggjort att öka antal ärenden och därmed
kunna avsluta pågående ärenden som gäller barn. Per augusti 2020 har 22 fler ärenden kunnat
avslutas än under samma period 2019. Då budget redan nåtts i augusti prognostiseras en ökad
volym för årsbokslutet med 25 avslutade ärenden som rör barn.

10.5 Driftredovisning
Bokslut
2019

Budget
2020

Utfall janaug

Prognos för
året

Avvikelse
från budget

Nämndverksamhet

-383

-399

-262

-456

-57

Nämndadministration

-159

-189

-114

-175

14

-37

-110

-110

Konsument- och energirådg
Tillstånd

-36
70

Förvaltningsövergripande

-6 276

-6 120

-3 674

-5 664

456

Missbrukarvård för vuxna

-4 979

-5 748

-4 280

-6 648

-900

Barn- och ungdomsvård

-29 922

-28 083

-21 277

-33 355

-5 272

-2 215

-2 956

-1 571

-2 625

331

-597

-1 455

-1 123

-1 478

-23

Ekonomiskt bistånd

-16 596

-11 666

-12 211

-19 356

-7 690

Flyktingmottagande

-1 730

-1 430

-534

-902

528

-190

-1 500

-6

-306

1 194

-63 013

-59 546

-45 089

-71 075

-11 529

Familjerätt
Övriga insatser vuxna

Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

Enligt beslut KF§51 har vissa omfördelningar i budgetram skett. 595 000 kronor överförs till Tekniska
nämnden. 200 000 kronor tillförs Socialnämnden för digitaliseringsprojektet. Enligt beslut KF§58
övergår ansvaret för tillstånd enligt alkohol- och tobakslagarna till Bygg- och miljönämnden från 1 juli,
Budgetjustering har skett även på denna verksamhet.

10.6 Kommentarer till driftredovisning
Vid uppföljning per aug har Socialnämnden en avvikelse från budget med 11,5 miljoner
kronor.
Prognos och ekonomisk planering fokuserar på att sänka underskottet där så är möjligt. De
lagstyrda verksamheterna har totalt ett underskott med 15,7 miljoner kronor. De verksamheter
som inte är lagstyrda i samma utsträckning har ett överskott med 4,2 miljoner kronor. Ökade
kostnader på grund av pandemin covid-19 är med i prognosen och beskrivs närmare i avsnitt
6.3.
Tillstånd, alkohol och tobak underskott 110 000 kronor
Myndighetsutövningen gällande tobak - och alkoholhandläggning har tagits över av Bygg- och
miljönämnden från den 1 juli. Tillsyn har inte kunnat utföras enligt plan och därför
prognostiseras ett underskott.
Förvaltningsövergripande överskott 456 000 kronor
Överskottet beror på lägre personalkostnader samt färre aktiviteter på grund av covid-19.
Missbrukarvård vuxna underskott 900 000 kronor
Verksamhetens underskott beror på fler och dyrare placeringar än budgeterat. I en del
placeringar är bedömningen att om placering inte gjorts så hade det troligtvis medfört ett stort
lidande för den enskilde, med risk för att personen dött. I de fallen hade tvångsplaceringar i
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form av LVM blivit aktuellt. Alla placeringar har korta beslut, på max tre månader, som följs
upp regelbundet under placeringen för att säkerställa att uppdraget följs. Vid avslut övergår
placeringen i öppenvård. Redan innan planerad placering finns en plan för hur det ska se ut
under och efter avslutad placering.
En annan anledning till placering är att enheten inte kan erbjuda en öppenvårdsbehandling med
gruppbehandling i den omfattning som erbjuds på ett HVB hem. Det beror på att öppenvården i
dagsläget inte har en lokal som är anpassad till att erbjuda gruppbehandlingar. I kommunen
saknas även ett bra alternativ till boende för de klienter som saknar boende. Vilket gör att
placeringar på HVB blir det enda alternativet.
En extra kostnad som uppstått är kostnaden för medicinsk avgiftning/abstinensbehandling.
Region Uppsala har haft väntetid på upptill två veckor för inskrivning för medicinsk
avgiftning/abstinensbehandling vilket inneburit att förvaltningen varit tvungna att köpa plats av
annan huvudman.
Barn och ungdomsvård underskott 5,3 miljoner kronor
Underskottet beror främst på placeringar på HVB-hem och konsulentstödda familjehem.
Verksamheten arbetar aktivt för att så snart det är möjligt avsluta placeringar och att ungdomen
kan flytta hem. Detta görs genom att socialtjänstens öppenvård stöttar barn, unga och deras
familjer. Detta arbete kommer inte att leda till att få en budget i balans, utan ett underskott
kommer kvarstå. Budget för ökad satsning på öppenvård/förebyggande insatser prioriteras om
till kostnader för placeringar. Verksamheten har även ett underskott för personalkostnader på
grund av minskade statsbidrag.
Familjerätt överskott 331 000 kronor
Överskottet beror till stor del på att en av tjänsterna varit vakanta sedan mitten av april. Konsult
har anlitats för några uppdrag men mycket har gått att genomföra av ordinarie personal då
flertalet arbetsuppgifter skjutits upp utifrån pandemin.
Ekonomiskt bistånd underskott 7,7 miljoner kronor
Verksamheten prognostiserar ett underskott med anledning av att det är fler bidragssökande
som har rätt till bistånd än vad som budgeterats. Prognosen för utbetalt försörjningsstöd är 1,5
miljoner kronor högre än utfallet för 2019. Arbetet fortskrider med digitaliseringsprojektet som
ska få en effekt på längre sikt med lägre kostnader för försörjningsstöd och beräknas vara
färdigt april 2021.
Flyktingmottagandet (ensamkommande barn unga) överskott 528 000 kronor
Verksamheten prognostiseras visa på ett överskott vid årets slut. Flera placeringar har och
kommer att avslutas och detta innebär i sin tur att intäkterna minskar från Migrationsverket.
Flera av de som kommit till kommunen som ensamkommande barn har idag flyttat till andra
kommuner. Migrationsverket har informerat att det under slutet av år 2020 kan bli aktuellt att
anvisa ensamkommande kvotflyktingar till kommunen.
Arbetsmarknadsåtgärder överskott 1,2 miljoner kronor
På grund av hög arbetsbelastning för pandemin covid-19 är denna satsning svår att genomföra
med önskad effekt 2020. En utredning genomförs under 2020 för att få fram en effektiv
organisation och arbetssätt för Håbo kommun så denna satsning ger största möjliga effekt 2021
och framåt.
10.6.1 Är prognosen för året ett underskott gentemot budget?
Prognosen är ett underskott mot budget med 11,5 miljoner kronor. Budgeten för lagstyrda
verksamheter sänktes med 20 procent från 2019 till 2020, motsvarande 9,2 miljoner kronor, och
förklarar till stor del att dessa verksamheter nu har totalt 15,7 miljoner kronor i underskott från
budget. 2.9 miljoner kronor finns med som kostnader i prognos orsakade av pandemin covid19.
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Inom verksamheterna missbruk vuxna och barn- och ungdomsvård har budget för ökad satsning
på öppenvård/förebyggande insatser prioriterats till kostnader för placeringar. Prognos för båda
verksamheterna innefattar ett litet antal okända placeringar för hösten men inga dyrare såsom
LVM och SIS-placeringar. Inom dessa verksamheter finns inte möjlighet till besparingar.
Prognosen för placeringar både unga och vuxna är 3,4 miljoner kronor högre än utfallet 2019.
Då Håbo kommun under flera år haft ett fåtal placeringar kan några enstaka dyrare ha stor
effekt på det ekonomiska utfallet. Under perioden jan- juni 2020 är det lika många placeringar
som helår 2019 och 2018.
Prognosen för ekonomiskt bistånd är fortsatt osäker. Tidigare har de största
osäkerhetsfaktorerna varit försäkringskassan och arbetsförmedlingens organisationer och
ändrade riktlinjer. Nu tillkommer två osäkerhetsfaktorer till:
* Beslut om integrationsstrategi. Om beslut tas att bostadskontrakt ska gälla två år kommer
detta leda till ökade kostnader i driftbudgeten för ekonomiskt bistånd. Ingen ökad kostnad är
med i denna prognos.
* Coronaviruset covid-19, se beskrivet nedan i rubrik 2.3.
Minskade personalresurser, en översyn görs och där så är möjligt kommer antal tjänster
minska. Helårseffekt blir först under 2021 och högst 200 000 kronor beräknas för 2020.
Arbetsmarknadsåtgärder bedöms kunna vara igång under 2021. Under året kommer en
utredning genomföras för att detta arbete ska kunna organiseras och utföras så effektivt som
möjligt framöver.
Förvaltningens bedömning är att socialnämnden inte kommer uppnå en budget i balans 2020.
En fortsatt dialog krävs mellan nämnd och förvaltning för möjligheten att ha en budget i balans
2021.
Redovisade åtgärder i
marsrapport, tkr
Underskott enligt prognos

Redovisade åtgärder i
augustirapport, tkr

-9 000

-11 500

Åtgärder för att komma i balans:
SN§42 Administrativa effektiviseringar

160

SN§42 Föreningsbidrag

117

SN§42 Arbetsmarknadsenhet
Återstår att åtgärda
Summa (ska bli noll)
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10.6.2 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning
Månadsuppföljning per februari, underskott 12 miljoner kronor.
Nämndsmöte 31 mars då årets första ekonomiuppföljning skulle redovisas blev inställt därför
att kommunfullmäktige ännu inte tagit beslut om digitala möten på grund av covid-19. Vid
följande möte 12 maj godkänner nämnden ekonomiuppföljning per sista februari SN§21 Dnr
2020/00016.
Delårsredovisning per mars, underskott 9 miljoner kronor
2020-05-12 SN§22 Dnr 2020/00028
1. Socialnämnden godkänner delårsredovisningen.
2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med åtgärdsplan för att
komma i balans med budget 2020.
3. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheten att öka kraven på
försörjningsstödstagare samt återkomma med en handlingsplan för att sänka
kostnaderna gällande försörjningsstöd.
Handlingsplan för budget i balans
SN§42 Dnr 2020/00035 2020-08-25
1.
2.
3.
4.

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

Förvaltningens bedömning är att socialnämnden inte kommer uppnå en budget i balans 2020.
10.6.3 Ekonomiska effekter av covid-19
Socialnämndens ansvar för individ och familjeomsorgen i kommunen innebär att när bland
annat social ohälsa, missbruk och arbetslöshet ökar är det Socialnämnden som får ökade
kostnader. Ökat behov av stöd i olika former på grund av covid-19 kommer finnas.
Osäkerheten är stor gällande hur mycket och när dessa kommer uppstå.
Nämnden har ökade kostnader för placeringar unga i främst HVB-hem. En del av dessa
kostnader har sin orsak i att det stöd man varit i behov av på hemmaplan ej gått att genomföra.
Några placeringar bedöms även ha genomförts utifrån brist på samverkan med andra aktörer
vilket inneburit uteblivet stöd för ungdomar och deras familjer. Detta sammantaget med att
ungdomar inte haft en meningsfull sysselsättning kan ha lett till att de istället gjort andra val
vilket i sin tur lett till ett ökat placeringsbehov. En planerad besparing för placeringar unga
fördröjs på grund av covid-19. Det har varit stora svårigheter att rekrytera till
hemmaplanslösning.
Kostnader för ökat behov familjerådgivning/ familjeteamet är inte med i prognos men behovet
av stöd inom dessa verksamheter förväntas öka på grund av isolering och arbetslöshet.
För placering vuxna finns kostnad på grund av Covid-19 då inställelse på anstalt inte kunde ske
på grund av folkhälsomyndighetens restriktioner. Övriga ökade kostnader på grund av covid-19
inom missbruksvård vuxna förväntas bli synliga tidigast vid årsskiftet och under 2021.
Det finns redan nu stora varsel vilka kan antas leda till ökat antal arbetslösa och det kan komma
påverka kostnaden för ekonomiskt bistånd. Omvärldsanalys i länet av varsel och uppsägningar
tenderar visa att Håbo kommuns ökade kostnader för ekonomiskt bistånd skulle kunna öka med
ca 7% under året. Vid bokslut per augusti finns redovisat 421 000 kronor och prognos för
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helåret är 751 000 kronor.
Ekonomiska
effekter t o m
augusti, tkr

Ekonomiska effekter i samband med Corona

Ekonomiska
effekter i
prognos
helår, tkr

Bokförda kostnader:
Placeringar vuxna

-285

-453

Placeringar unga

-1 029

-1 564

Försörjningsstöd

-421

-751

Handläggning försörjningsstöd

-181

-181

-1916

-2 949

Ej bokfört:

Summa

10.7 Investeringsredovisning
Bokslut
2019
4817

Kontorsmöbler IFO

Summa

Budget
2020

Utfall Janaug

Prognos
helår

Avvikelse
från budget

-201

-128

-128

-128

-201

-128

-128

-128

Under hösten 2019 beslutades att socialförvaltningen ska sitta kvar i kommunhuset. Därför
behövdes en större omflyttning ske inom förvaltningens rum. Vissa kostnader redovisas under
2020 då möbler till besöksrum behövde kompletteras.

10.8 Förväntad utveckling
Socialnämnden kommer även fortsättningsvis påverkas markant av den rådande pandemin
genom att det krävs att nämnden tar fram nya arbetsmodeller för att kunna utföra sitt kärnuppdrag på distans och på ett smittskyddssäkert sätt gentemot medborgarna. Men framförallt
kommer de ekonomiska effekter som pandemin medför förväntade ökande kostnaderna inom
nämndens olika verksamhetsområde under hösten 2020 och hela 2021 och 2022.
Nämnden förväntas ha en ökad ärendemängd under hösten, både gällande utredningar gällande
barn och unga men även för familjerätten. Det finns en tendens till en ökad vålds-problematik,
konflikter/våld mellan föräldrar, separationer samt barn och unga som inte går till skolan.
Denna ökning skulle för nämnden innebära att förvaltningen får hantera fler och svåra ärenden,
Det kan leda till ökad utredningstid. Redan under våren 2020 har nämnden sett en kraftig
ökning av orosanmälningar gällande barn. Vissa har lett till placeringar. Något som nämnden
befarar även kommer ske framöver.
Då Sverige var på väg in i en lågkonjunktur redan innan pandemin, så har pandemin fördjupat
den pågående lågkonjunkturen ytterligare. Arbetslösheten förväntas stiga i Sverige till närmare
11 % första halvåret 2021. Håbo ligger idag på en arbetslöshet på 6,4 %. Håbo kommun
förväntas drabbas hårdare en andra kommuner i länet enligt Region Uppsalas prognos, då Håbo
kommun är en pendlingskommun och har många små företag som är känsliga för
konjunktursvängningar.
Till följd av en ökad arbetslöshet, förväntas utvecklingen av antal sökande till ekonomiskt
bistånd komma öka. I nuläget ser nämnden ingen stor ökning men befarar att det kan bli en
eftersläpning under hösten och även kommande år. Detta till följd av att flera kan komma stå
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helt eller delvis utan egen försörjning. Ungdomar och nyanlända är två stora grupper som
kommer stå utanför arbetsmarknaden. Flertalet av de som redan idag står långt från
arbetsmarknaden kommer ha ännu längre väg till att komma ut i egen försörjning.
Arbetsmarknadsinsatser i from av praktik, arbetsträning har pausats på grund av smittorisken.
Flera beräknas även komma hamna i psykisk ohälsa vilket kan leda till att vägen till egen
försörjning även här blir längre.
Nämnden ser ytterligare behov av att och utveckla välfärdstekniken inom nämndens områden.
Detta ställer krav på resurser och kompetens för att arbeta med dessa frågor.
Upphandling av nytt verksamhetssystem kommer att ske, arbetet beräknas starta upp senast
sommaren 2022.
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11 Bygg- och miljönämnden
11.1 Sammanfattning
Verksamhet
Perioden präglas av anpassning till rådande pandemi. Miljöavdelningen påverkas av
neddragning av tillsyn i enlighet med kommunens stödpaket till näringslivet. Ny lag införs från
den 1 juli om tillsyn av trängsel på serveringsställen. Nämnden får ansvar för handläggning
enligt alkohol- och tobakslagen från den 1 juli 2020.
Intresset att vara med och utveckla kommunen med fler bostäder/verksamheter är stort från
fastighetsägare/exploatörer.
Personal
Perioden påverkar personalen genom nya sätt att arbeta kopplat till pandemin. Flertalet arbetar
hemifrån, fysiska möten undviks, digitala möten utvecklas, flera har arbetat inom vård och
omsorg.
Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen för nämndens fyra mål bedöms som relativt god.
Ekonomi
Utifrån faktiskt utfall är bedömningen av prognos för årsutfallet att verksamheten kommer att
ge ett överskott om 657 000 kronor. Kort förklaring till överskottet är högre intäkter inom
bygglov och lägre kostnad inom bostadsanpassningsbidrag.

11.2 Väsentliga händelser
Under våren bröt Coronapandemin ut och Håbo kommun går upp i stabsläge från den 23 mars.
Situationen påverkar hela förvaltningens verksamhet. Personal lånas ut till stabsarbete och
inom vård och omsorg. Det blir omprioriteringar bland arbetsuppgifter, och ekonomin påverkas
med uteblivna intäkter, vilket gör att nämnden tidigt prognostiserar ett underskott om cirka
400 000 kronor i årsutfall.
Håbo kommun fattar beslut om ett företagspaket som innebär att tillsyn som inte bedöms vara
av kritisk art inte ska utföras. Stora delar av tillsynen för miljö- och hälsoskydd tas bort. Det
som prioriteras är stora verksamheter som därmed har mer kritiska miljöaspekter och betalar
årlig tillsyn.
Livsmedelskontroll är en samhällsviktig verksamhet som inte kan tas bort. Det är extra kritiskt
att komma ut på kontroller under 2020 för att minska risken för matförgiftning. Utbrott av
matförgiftning belastar annars vården som under 2020 varit hårt belastad till följd av corona.
Under våren deltar miljöavdelningen i många möten angående följder av corona. För
livsmedelskontrollen rör det prioritering av vad som ska kontrolleras, vikten av kontroller och
hur man kan göra kontroller på ett säkert sätt utifrån smittskyddssynpunkt. Även hur kontroller
kan genomföras via skrivbordskontroll belyses. Fokusgrupp för livsmedel startar upp för att
reda ut frågor och får en väl strukturerad tillsyn på livsmedel i krissituationen. Under våren
uppmanar smittskyddsläkarna att miljö- och hälsoskyddsinspektörer ska göra tillsyn på trängsel
för att minska smittspridningen.
Den 1 juli börjar en ny lag gälla som avser tillsyn av trängsel på serveringsställen, vilket ger
lagstöd för att göra kontrollerna. Avgift för tillsynen tas dock inte ut av verksamheterna.
Regeringen beslutade istället att bidrag kan sökas senast den 30 september 2020 för kostnader
med tillsynen angående trängsel. Kompensationen gäller dock bara tillsyn från och med den 1
juli 2020.
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Under våren stöttar miljöavdelningen socialförvaltningen med handläggning enligt alkoholoch tobakslagen. Från den 1 juli 2020 överförs ansvaret för handläggningen från
socialnämnden till bygg- och miljönämnden genom att reglementet ändras.
Inom bygglov och kart- och mättjänster införs en helt ny e-tjänst som underlättar såväl för den
sökande som för den/de som ska administrera och handlägga. Ansökningar i bygglovsärenden
är fortsatt hög. Många passar på i dessa tider med att genomföra diverse småprojekt, men även
större projekt flödar in till kommunen. Från och med i januari 2020 går verksamheten inom
bygglov över till digital handläggning. Inga pappersakter förekommer längre.
Två exploateringsområden i Bålsta startar genomförande och det är inom Tvåhusplanen samt
Björkvallen. Projekt Björkvallen erhåller under perioden bygglov för sammanlagt 124
lägenheter, och inom Tvåhusplanen lämnas första bygglovet om 100 lägenheter. Inom Draget
beviljas bygglov för några verksamheter som nyetablerar. Bland annat är det ett hotell avsett
för hotellgäster i form av konsulter, projektledare och byggare men även privatpersoner.
Varpsund Home of Shoooting utökar sin verksamhet med en till skjuthall på cirka 1000 kvm.
En ny förskola på Väppeby Äng blir färdigbyggd.
Verksamhetsutveckling fortsätter bland annat med stöd av planen för digitalisering och
geodatastrategin. Den goda takten fortsätter mycket tack vare bidrag från kommunstyrelsens
pott för digitalisering.
En betydande rättstvist pågår gällande plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättaxa.
Beslut om taxan togs i kommunfullmäktige den 6 maj 2019 och beslutets laglighet har
ifrågasatts genom begärd laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten har
ännu inte tagit ställning. Om fullmäktiges beslut upphävs följer ett omfattande arbete med nya
beslut i samtliga ärenden (cirka 500 stycken per augusti 2020), ibland med lägre avgift och
ibland med högre avgift som samtliga måste justeras utifrån den tidigare taxan.

11.3 Uppföljning kvalitet och mål
11.3.1 Perspektiv: Målgrupp
11.3.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Rättssäker och effektiv handläggning

God kvalitetsnivå
Analys
Rättssäker och effektiv handläggning så som en av förvaltningens grundläggande kritiska
kvalitetsfaktorer bedöms generellt ha en god kvalitetsnivå under perioden. Genom att
personalstyrkan är i god balans med nivå av ärendemängd så ger det goda förutsättningar att
också handlägga sitt ärende utan alltför stor tidspress, vilket gagnar att rätt tid läggs på ärendet
för att uppnå rättssäkerhet och god effektivitet. Kundnöjdheten ökar i takt med kortare
handläggningstid och ökad tillgänglighet.
När det gäller "nöjda nyttjare" som utgör det så kallade Nöjd-Kund-Index, NKI, kommer det
förvisso en halvårsrapport, men den är kommunen tillhanda tidigast under oktober månad.
Kommande rapport riskerar att ha låg svarsfrekvens då enkät inte har gått ut till företagare
under våren och sommaren för att avlasta dem under pandemin. Först efter sommar- och
semestertiden återupptogs utskicken och erfarenheten visar att ju längre tid det dröjer innan
enkäten kommer från tidpunkten för beslutet/tillsynen så minskar intresset av att svara.
Utvecklingen av NKI visar över tid en väldigt positiv trend inom alla tre verksamhetsområdena.
I den mätning av företagsklimat som offentliggjordes i april ligger Håbo kommun på plats 34
av de 55 deltagande kommunerna i Stockholm Business Alliance. I den större
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jämförelsegruppen om 172 kommuner placerar sig Håbo kommun på plats 110. Resultatet för
kommunens samlade myndighetsområden innebär därmed viss förflyttning bakåt i dessa
jämförelsegrupper jämfört med föregående år. Konstateras att förvaltningens
livsmedelsverksamhet har mycket bra ranking på plats 3 och även bygglov placerar sig i topp
på plats 16. Dessa siffror och ranking avser verksamhetsåret 2019.
När det gäller rättssäkerheten är det inte rimligt att samtliga ärenden står sig, utan rimlig nivå är
att cirka 85 procent av överklagade ärenden håller. Här uppvisar bygglovsärenden något högre
utfall än måltalet och högre än föregående år. Andel överklagade ärenden har ökat på
bygglovavdelningen, det kan tänkas bero på den ökade tillsynen som skett. Miljöärendena har
något lägre utfall än måltalet och föregående år. Utfallet för år 2020 gäller endast för perioden
januari till augusti.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall

Nöjda nyttjare inom bygglov

NKI 50

NKI 61

NKI 68

Nöjda nyttjare inom miljö- och hälsoskydd

NKI 69

NKI 70

NKI 67

Nöjda nyttjare inom livsmedel

NKI 75

NKI 86

NKI 84

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

-

98%

76%

90%

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

-

69%

94%

78%

Utfallet för mått i kolumnen Utfall 2020 avser endast perioden januari till augusti månad. Nöjd-kundindex för halvåret 2020 presenteras först under oktober månad, och därför kan inget resultat redovisas
här.
11.3.1.2 Utvecklingsmål: Förbättrad tillgänglighet

Delvis uppfyllt
Analys
Genom att coronapandemin sätter sin prägel på perioden påverkas tillgängligheten inom
förvaltningen såtillvida att de fysiska mötena undviks enligt folkhälsomyndighetens
rekommendationer som kommunen följer. Till exempel blir det endast två Öppet Hus som
genomförs i början av året, och därefter ställs de in. Inga frukostmöten med näringslivet
arrangeras heller under perioden. Ett flertal andra större sammankomster ställs in, till exempel
årsmöte för kommunerna inom bygglovalliansen.
Övriga fysiska mötena ersätts till större delen av digitala möten. Efter en viss inkörning har
medarbetarna arbetat upp en god mötesteknik och vana att genomföra digitala möten. När den
goda nivån nås så finns ändå en god tillgänglighet, men under andra former. Det är många
återkommande samordningsmöten som sker kring pandemin. Vissa möten så som tekniska
samråd sker dock ofta fysiskt. Där det behövs fysiska möten arrangeras de så att de ändå kan
genomföras tryggt och säkert.
Förbättrad tillgänglighet uppnås även med utveckling av digitala tjänster och bättre
information.
Bygg- och miljöförvaltningen konstaterar att trots pandemin och den nya situationen medför
periodens arbete förbättringar inom tillgängligheten. Därför bedöms målet komma bli uppfyllt
för det som planerats för 2020.
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11.3.2 Perspektiv: Verksamhet
11.3.2.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Rättssäker och effektiv handläggning

God kvalitetsnivå
Analys
När det gäller andel bygglovsärenden klara inom tio veckor från att de är kompletta ligger
utfallet per augusti på 100 procent, vilket är väldigt tillfredsställande. Just över sommar- och
semesterperioden finns annars en risk för överskridande av de tio veckorna.
Den faktiska handläggningstiden för bygglovärenden är nu 1,3 veckor och det tillsammans med
endast 3,5 veckor från att en inkommen ansökan är komplett visar på effektiv handläggning.
Handläggningstiden har sedan år 2017 kortats med 37 procent. Med den nya e-tjänsten
förväntas antalet ansökningar som inkommer kompletta öka då tjänsten bättre än den tidigare
hjälper sökanden att förstå vilka uppgifter och handlingar som ska lämnas.
Uppföljning av kvalitetsmåttet inom miljö gällande handläggningstid för inspektionsrapporter
visar sig inte vara helt enkelt att följa upp på tidseffektivt sätt med stöd av det nya
ärendehanteringsprogrammet. Därför kan inget resultat redovisas och kvalitetsmåttet kommer
från 2021 att bytas ut.
När det gäller handläggningstid nybyggnadskarta för enstaka småhus är utfallet januari till och
med augusti 2,8 veckor. Fyra veckor är det måltal som eftersträvas. Bakgrunden till den
avsevärt kortare handläggningstiden är att kart- och mätverksamheten från och med hösten
2019 har tillförts en ny heltidstjänst. Verksamheten hade dessförinnan svårt att hinna med den
ökande ärendevolymen.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

92%

90%

99%

100%

Handläggningstid bygglovsärenden, från komplett
ärende till beslut (veckor)

3,5

2,8

1,5

1,3

Handläggningstid för inspektionsrapporter (dagar)

5

14

8

3,4

3,8

5

2,8

5

3,5

Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 veckor
från komplettförklaring

Handläggningstid nybyggnadskarta, enstaka småhus
(veckor)
Tid mellan inkommen bygglovansökan och
komplettförklarad ansökan (veckor)

Utfall

Utfall för inspektionsrapporter kan inte redovisas då nya ärendehanteringsprogrammet inte har stöd för
sådan uppföljning.
11.3.2.2 Utvecklingsmål: Effektiva processer och stödverktyg

Delvis uppfyllt
Analys
Processkartläggning fortsätter under perioden med målet att flera av de viktigaste processerna
inom bygglov slutförs och går över i ska-läge. Inom geodataverksamheten påbörjas
kartläggning av ett flertal processer. Inom miljöavdelningen är det fokus på införande av nytt
ärendehanteringssystem vilket går in i skarpt läge under februari. Efterföljande månader görs
en del nödvändigt utvecklingsarbete för att anpassa mallar och rutiner till den nya
programvaran. Resultatet är att miljöverksamheten nu har ett helt nytt modernt program med
stor potential till att nå digital handläggning, ökat antal e-tjänster och liknande.
Kart- och mätverksamheten inleder 2020 med att lägga upp sin ärendehantering i ByggR, vilket
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effektiviserar och ger en bättre överblick och transparens, det blir lättare att få fram statistik,
fakturering hanteras enklare och så vidare. Under våren påbörjas införande av ny programvara,
TopoDirekt, som är en plattform för MBK-verksamheten (Mätning, Beräkning, Kartering) med
syfte att effektivisera och underlätta automatisering. Till exempel kommer rapportering av data
till Lantmäteriet att kunna göras framöver med en helt ny automatiserad lösning. TopoDirekt är
också en databasmodell för lagring av sömlösa detaljplaner och digital översiktsplan.
Såväl bygglov som kart- och mätverksamheterna inför en helt ny e-tjänst under maj månad som
ska underlätta för den sökande och förutsättningarna för att få in kompletta handlingar ökar. I
övrigt fortsätter bygglov med utvecklingen med stöd av smarta lösningar kopplat till
verksamhetssystemet. År 2020 inleds med helt digital handläggning, inga pappersakter
förkommer längre. Stödet med robot utvecklas och ger viss automatisering. Under hösten 2020
kommer dessutom ett system som heter Nova att implementeras. Nova är ett helhetskoncept för
hela bygglovsprocessen. Den gör ärendehanteringen automatiserad och smidig då den arbetar
med både ärendehanteringssystemet samt alla moduler som till exempel Atom. Nova innebär
att handläggarna/inspektörerna inte behöver gå in i flera system för att arbeta med hantering av
bygglovsärenden utan endast i Nova. Nova skickar då informationen till de andra systemen och
det uppdateras där automatiskt.
Sammantaget konstaterar bygg- och miljöförvaltningen att det är väldigt mycket som görs
under perioden för att åstadkomma än bättre processer och stödverktyg. Bedömning görs att
målet kommer att bli uppfyllt för det som planerats för 2020.
11.3.2.3 Utvecklingsmål: Utveckla samverkan internt och externt

Bedömning
Delvis uppfyllt
Analys
Då 2020 från mars månad karaktäriseras av en pandemi så har samverkan till stor del ändrat
inriktning från fysiska möten till digitala möten. En konsekvens är viss negativ påverkan av
samverkan då många möten skjuts upp på oviss framtid, särskilt för de större sammankomsterna. Till exempel skulle Håbo kommun stå värd för Bygglovalliansens årsmöte, men det
ställdes in. Inom nätverket Bygglovalliansen är det ett tjugotal kommuner främst inom
Stockholms län som samverkar. En positiv effekt är trots allt att alla har utvecklat en
kompetenshöjning och vana med att genomföra effektiva digitala möten.
Regelbunden extern samverkan sker bland annat genom miljösamverkan i Uppsala län, som
2020 utvidgas med kommunerna i Dalarnas län. Utökningen innebär mer resurser till
miljösamverkan och en samsyn inom ett större område. Respektive medlem erlägger en årlig
avgift och med aktuell utökning utökas projektledningen nu till 1 1/2 heltidstjänst. Grunden för
samverkan är kommunernas tillsyn och det görs satsningar inom vissa tillsynsområden med
gemensamma projektupplägg. Utbildningstillfällen arrangeras. Samverkan är så pass
framgångsrik att kommunerna i Västmanlands och Gävleborgs län är intresserade av att ingå.
Om det blir så ökar samsynen i mellansverige.
Inom geodataverksamheten samverkar Håbo, Enköping och Knivsta sedan föregående år. Ett
exempel på konkret åtgärd är gemensam upphandling av flygfotografering och laserscanning
som planeras och där övriga kommuner i Uppsala län har anmält intresse av att delta.
Den interna samverkan behöver vara i fokus för utveckling. Till exempel behöver utveckling
ska inom hela stadsbyggnadsprocessen med den etablerade projektmodellen som bas. Det är
dock inte förvaltningen som är huvudman för sådana forum.
Sammantaget konstaterar bygg- och miljöförvaltningen att det är väldigt mycket som görs
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under perioden för att åstadkomma än bättre samverkan. Bedömning görs att målet kommer att
bli uppfyllt för det som planerats för 2020.
11.3.3 Perspektiv: Medarbetare
11.3.3.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Attraktiv och trivsam arbetsplats

God kvalitetsnivå
Analys
De kvalitetsmått som tagits fram för att följa läget gällande en av de viktiga kritiska
kvalitetsfaktorerna som "Attraktiv och trivsam arbetsplats" följs i huvudsak upp på årsbasis. I
redovisningen finns ändå utfall för korttidsfrånvaron och friskvårdsbidraget.
Bedömningen i augusti vad gäller bygg- och miljöförvaltningen som en attraktiv och trivsam
arbetsplats är att den av personalen uppfattas så. Innevarande verksamhetsår har dock medfört
mycket annorlunda arbetssituation genom pandemin som har präglat arbetsplatsen sedan mars
månad. Flertalet arbetar hemifrån, möten hålls i huvudsak digitalt, tillsynsverksamhet har varit
lågt prioriterad till följd av kommunens företagspaket för att stödja företagarna, flera av
medarbetarna har arbetat inom helt andra områden kopplat till vård- och omsorg.
Trots det annorlunda läget så finns inget som tyder på att det finns oro eller stress i
organisationen. I juni genomfördes en enkät om hur just hemarbetet har fungerat och samtliga
framför att det har fungerat från ganska bra, bra till mycket bra. Ingen anser att det har fungerat
dåligt. Flera anser till och med att det går att arbeta mer effektivt hemifrån än från kontoret.
Arbetsmiljön på hemmaplan fungerar tillfredsställande. Över hälften säger sig dock sakna det
sociala sammanhanget med att träffa kollegorna.
Förvaltningen ser det som viktigt med sociala aktiviteter som bygger team och ger vi-känsla,
därför finns en trivselgrupp som arrangerar aktiviteter. Tillfällena blir färre under perioden än
planerat, men genomförs via Teams med till exempel frågesport, fika och stretching. Årets plan
för arbetsmiljöåtgärder lägger en viktig grund.
Vad gäller korttidsfrånvaron kan noteras att siffran per sista augusti är 3,8 procent vilket är
högre jämfört med de senaste två åren. Förklaringen är pandemin och rekommendationen att
verkligen inte gå till arbetet när man känner symptom och att stanna hemma två dagar extra för
att minimera smittspridning. Därmed ligger förvaltningens korttidsfrånvaro strax över
kommunens målsättning om 3,5 procent.
Erfarenheten från att nyttja friskvårdsbidraget är att det är först mot slutet av varje år som det
blir aktuellt med att söka nytt bidrag för kommande årskort/säsongskort eller liknande. Fram till
och med augusti månad är det ett fåtal som har ansökt om friskvårdsbidrag, och därför är
utfallet relativt lågt.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Medarbetarenkät (nöjda medarbetare)

67 %

83 %

78 %

Korttidsfrånvaro

3,5%

2,8%

2,2%

3,8%

58%

53%

33%

Andel medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget

Utfall

Ingen medarbetarenkät är genomförd under perioden.
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11.3.4 Perspektiv:
11.3.5 Ekonomi
11.3.5.1 Utvecklingsmål: Samtliga taxor är aktuella med rimlig kostnadstäckningsgrad

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





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

Inför verksamhetsåret var det taxorna inom miljöbalken och livsmedelsområdena som var i
behov av omarbetning för anpassning till ändringar i andra regelverk som till exempel
förändringar i EU-förordningar. Dessutom finns önskemål från nämnden att öka
kostnadstäckningsgraden till nivå som motsvarar liknande kommuner som Håbo. Förslag till
nya taxor har därför tagits fram med målet att de ska kunna behandlas politiskt under hösten
och gälla från och med januari 2021. En utgångspunkt är att taxorna ska baseras på Sveriges
Kommuner och Regioners modell från 2016 som baseras på handläggningskostnad per timme.
Den modellen ligger även till grund för plan- och bygglovtaxan som antogs i maj 2019. Dock
är kommunfullmäktiges beslut gällande plan- och bygglovstaxan överklagad och hanteras för
närvarande av Förvaltningsrätten. Det är beslutets laglighet som har ifrågasatts genom begärd
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Behov finns att se över vissa moment i taxan, men
det låter sig göras först efter att kommunfullmäktiges beslut inte längre är ifrågasatt.
Taxan gällande alkoholservering med mera gäller från den 1 juli 2019 och är därmed relativt
ny. Bygg- och miljönämnden har från och med den 1 juli 2020 formellt övertagit ansvaret för
den verksamheten.
Samtliga taxor har en konstruktion med årlig uppräkning med index.

11.4 Volym- och resursmått
11.4.1 Volymmått
Mått
Antal inspektioner per handläggare,
miljö

Utfall 2019

Utfall aug
2019

Utfall aug
2020

Budget
2020

Prognos
2020

117

107

155

150

150

Antal livsmedelsärenden per
handläggare

67

57

40

120

80

Antal miljöbalksärenden per
handläggare

60

57

50

60

60

Antal beslut, byggavdelningen, st

381

256

253

400

400

Antal myndighetsbeslut till nämnd

50

19

26

60

40

183

149

87

180

130

52

32

31

45

45

Antal beslut bostadsanpassningsbidrag
Antal nybyggnadskartor
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Antal inspektioner per handläggare, miljö
På grund av att miljöavdelningen får tillsynsansvaret för trängsel på serveringar görs en
kraftinsats som medför många utförda inspektioner. Trängseltillsynen och att ärenden legat
kvar sedan tidigare år gör att antalet ärenden per handläggare inom miljö når över budget i
augusti.
Antal livsmedelsärenden per handläggare
Livsmedelskontroll utgör en så kallad samhällsviktig verksamhet och som inte kan prioriteras
bort. Den kontrollen är extra viktig under pandemin för att inte behöva belasta vården i
"onödan" vid matförgiftningar. Livsmedelsinspektören får fler ärenden än beräknat som inte är
inspektioner och det tar tid från de planerade inspektionerna. Exempel på sådana ärenden är
nyregistreringar som nu är 13 fler än beräknat. Tid läggs på att hitta nya rutiner för säkra
kontroller och skrivbordstillsyn vilket också tar tid från inspektioner. Detta är förklaringen till
det lägre utfallet samt prognos av inspektioner.
Antal miljöbalksärenden per handläggare
Antalet inspektioner ser ut att nå lagd budget trots kommunens företagspaket med ändrad
inriktning med färre inspektioner. Förklaringen är att verksamheten får i uppdrag från staten att
inspektera trängsel på serveringar från och med halvårsskiftet.
Antal beslut, byggavdelningen, st
Antal ärenden ser ut att ligga i nivå med föregående år. Däremot har det förekommit flertalet
större ärenden med bland annat flerbostadshus, förskola, hotell och verksamheter. De ärenden
som summeras i antal beslut under detta mått är bygglov, Attefallsåtgärder och eldstäder.
Antal myndighetsbeslut till nämnd
Antalet nämndbeslut är något fler augusti 2020 jämfört med föregående år. Däremot är det inte
troligt att måltalet om 60 nås till årets slut, utan prognosen till årets slut bedöms stanna vid
cirka 40 stycken.
Antal beslut bostadsanpassningsbidrag
Antal beslut inom bostadsanpassningsbidrag minskar jämfört med augusti 2019. Detta bedöms
till del bero på covid-19 utifrån att man har dragit sig för att ansöka om åtgärd för att undvika
risk för smitta och därför valt att "isolera" sig.
Antal nybyggnadskartor
Det råder stor efterfrågan på nybyggnadskartor vilket är ett gott tecken på aktiv
byggverksamhet i kommunen. Utfallet per augusti är i nivå med föregående år och måltalet för
året bedöms rimligt att uppnå.
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11.5 Driftredovisning
Bokslut
2019

Budget
2020

Utfall janaug

Prognos för
året

Avvikelse
från budget

Bygg- och miljönämnd

-283

-243

-118

-196

47

Nämndadministration

-297

-311

-172

-253

58

-2 062

-2 817

-1 833

-3 461

-644

-697

-1 751

713

-905

846

Förvaltningsledning

-3 206

-2 706

-1 696

-2 741

-35

Miljö- och hälsoskydd

-4 230

-4 185

-2 999

-4 231

-46

30

-46

-46

Fys- tekn plan, bostadsfö
Bygglovavdelning

Tillstånd
Bostadsanpassning
Summa

-2 515

-2 661

-1 360

-2 184

477

-13 290

-14 674

-7 435

-14 017

657

Enligt beslut KF§51 sker vissa omfördelningar i budgetram. 900 000 kronor tillförs Bygg- och
miljönämnden för digitaliseringsprojekten. Enligt beslut KF§58 övergår ansvaret för tillstånd enligt
alkohol- och tobakslagarna till Bygg- och miljönämnden från den 1 juli, och budgetjustering sker även
för denna verksamhet. Bygg- och miljönämnden tillförs 309 000 kronor i budget för lönesatsning, enligt
ett förslag som beslutas av kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten. Beloppet ingår i budget
år 2020 i tabellen.

11.6 Kommentarer till driftredovisning
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning för årsprognosen är att verksamheterna lämnar ett
överskott om sammantaget 657 000 kronor. Intäkterna prognostiseras högre än budget, medan
kostnaderna prognostiseras lägre än budgeterat. Överskottet förklaras till större delen av högre
intäkter inom bygglov samtidigt som kostnaderna inom bostadsanpassningsbidrag är lägre och
därmed genererar ett överskott.
Kart, mät GIS underskott 644 000 kronor
Verksamheten har främst högre kostnader som förklarar underskottet. Merparten är kopplat till
digitalisering med ny programvara, TopoDirekt, som är en plattform för MBK-verksamheten
(Mätning, Beräkning, Kartering) med syfte att effektivisera och underlätta automatisering. Den
nya programvaran kräver också utbildningsinsatser för samtliga inom verksamheten.
Personalkostnaderna är högre under perioden beroende på succession på två tjänster där ny
personal har gått parallellt med avgående i cirka två månader. Dessutom krävs inköp av tre
bärbara datorer för att kunna arbeta hemifrån under pandemin.
Bygglov, överskott 846 000 kronor
Den enskilt största orsaken till överskottet handlar om högre intäkter än budget. Förklaringen är
framförallt att det är fler ärenden av större omfattning så som flerbostadshus, förskola, hotell
och verksamhetsetableringar. Till exempel är det ett antal större ärenden inom exploateringsområden som Logistik Bålsta, Draget, Tvåhusplanen och Björkvallen. De större
projekten genererar motsvarande större intäkt. Nästan ingen tillsyn har utförts på grund av
covid -19.
Miljö- och hälsoskydd, underskott 46 000 kronor
Verksamheten har genom covid-19 och kommunens företagspaket fått ändra inriktning och inte
utföra planerade tillsynsuppdrag för att avlasta företagarna, vilket är orsak till lägre intäkter i
storleksordningen 200 000 kronor.
Kostnaderna är lägre än budget vilket bland annat förklaras av vakant chefstjänst under hösten,
allmänna neddragningar inom flertal områden för att minimera underskottet. Kostnader för
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utbildning blir lägre dels på grund av neddragning men också inställda utbildningstillfällen på
grund av covid-19. En icke budgeterad kostnad tas dock höjd för och det är införande av en etjänst att addera till ärendehanteringsprogrammet.
Den så kallade tillsynsskulden om cirka 220 timmar gällande sparad kontrolltid för
livsmedelskontroll är relativt stor och skulle behöva minskas till att vara i balans mellan
årsavgifterna och den sparade kontrolltiden. Minskning kan göras genom extra kontroller vilket
medför utökad kostnad för personal eller konsult. Alternativt kan en lösning vara att erlagd
avgift betalas tillbaka till respektive livsmedelsverksamhet. Båda tillvägagångssätten kräver
cirka 250 000 kronor för att bli kvitt en så kallad "tillsynsskuld". En mindre del av
tillsynsskulden har förutsättningar att arbetas bort mot slutet av året.
Bostadsanpassning, överskott 477 000 kronor
Under perioden inkommer färre ansökningar än förväntat. En del av förklaringen kan vara att
man har dragit sig för att ansöka om åtgärd på grund av pandemin och eventuell smittorisk.
Samtidigt är det ett fåtal större, komplexa och mer kostsamma ärenden än ett normalår.
Arbetsterapeuterna har dessutom utvecklat en del smarta och förbilligande lösningar vad gäller
till exempel utjämning av trösklar.
11.6.1 Är prognosen för året ett underskott gentemot budget?
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att budgeten totalt sett är i balans per sista augusti och
även så vid årets slut.
Vid tidigare prognos befarades ett underskott för helåret på grund av covid-19 och minskade
intäkter kopplat till kommunens företagspaket med minskad tillsyn och åtföljande lägre
intäkter. Då bedömdes även lågkonjunktur i pandemins tecken ge resultat av minskat antal
bygglovärenden och lägre intäkter än budget, men så blir det inte.
Verksamheten inom miljö redovisar som förväntat lägre nivå för intäkterna än lagd budget.
Inom bygglov visar intäkterna på en högre nivå än budget. Att notera är även att kostnaderna
för bostadsanpassningsbidrag prognostiserar en nivå en bra bit under budget. Inom kart, mät,
GIS ger satsningen på ny programvara med kostsamma utbildningar ett underskott.
11.6.2 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning
Bygg- och miljönämnden har fattat beslut under året genom att godkänna av förvaltningen
upprättad delårsuppföljning mars 2020 samt månadsuppföljningar för perioden. Nämnden har
godkänt uppföljningarna utan krav på åtgärder.
11.6.3 Ekonomiska effekter av covid-19
Bygg- och miljöförvaltningen har från och med mars månad kommit att påverkas starkt av
covid-19. Det har handlat om nytt sätt att arbeta med digitala möten, arbeta hemifrån i största
möjliga utsträckning, stabsarbete, stöttat inom vård och omsorg, anpassa tillsyn till kommunens
företagspaket med mera.
Sett till de ekonomiska effekterna av covid-19 så är det för förvaltningens del främst lägre
intäkter inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt alkohol- och tobak. Detta som en
konsekvens av stödpaketet till kommunens näringsliv som bland annat påverkar
tillsynsverksamheten inom miljöavdelningen. Där framgår att kommunen har beslutat att
tillsynsbesök som inte är kritiska ska skjutas på framtiden. Det är endast ett fåtal tillsynsbesök
som kan betecknas som kritiska.
Kommunens budskap om att arbeta hemifrån om arbetet så tillåter kräver till att börja med att
medarbetaren har tillgång till en bärbar dator, och det saknar tre av medarbetarna inom kart,
mät, GIS. Tre bärbara datorer med kapacitet för kart- och mätverksamhet ger ökad kostnad som
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inte är budgeterad.
Ekonomiska effekter i samband med Corona

Ekonomiska effekter
t o m augusti, tkr

Ekonomiska effekter
i prognos helår, tkr

Bokförda kostnader:
Datorer för att möjliggöra hemarbete

-56

-56

Intäktsbortfall tillsyn miljöskydd

-98

-98

Intäktsbortfall tillsyn hälsoskydd

-125

-125

Intäktsbortfall livsmedel tillsyn

-205

-205

Ej bokfört:

Intäktsbortfall tillsyn alkohol och tobak
Summa

-46
-484

-530

11.7 Förväntad utveckling
Pandemin fortsätter att påverka verksamheten under hösten i enlighet med kommunens
företagspaket med neddragning av tillsynsverksamheten. Den förväntade påverkan av en
lågkonjunktur inom byggbranschen till följd av pandemin tycks ännu inte påverka Håbo
kommun med tanke på inflödet av bygglovsärenden under innevarande år.
Bygg- och miljöförvaltningen har som målbild att förenkla myndighetsutövningen för såväl
invånare och företagare som för handläggare. Genom att fortsätta med genomförande av vår
treåriga handlingsplan för förvaltningens digitaliseringsresa utvecklas effektivare processer
med kortare handläggningstider. Invånarna har allt större krav och förväntningar på att deras
ärende ska få en snabb hantering.
Att använda e-tjänster är en självklarhet idag och förvaltningen kommer att fortsätta utveckla etjänster tillsammans med digital handläggning och successivt ökad automatisering. Näst på tur
för helt digital handläggning är miljöverksamheten som under 2021 har för avsikt att nå dit.
Samtidigt utreds ny e-tjänst för ansökningar i syfte att underlätta för såväl sökande, som
handläggare och administrationen. Förstudie tas fram för att åstadkomma ett öppet arkiv inom
såväl miljö som bygglov.
Hanteringen av geodata med system för att presentera och analysera geodata kommer fortsatt
att vara föremål för utveckling. Förvaltningen samverkar med grannkommuner och vill verka
för att Region Uppsala lyfter geodatafrågor i samverkan med länets kommuner. Till exempel
planeras gemensam upphandling inom flygfotografering.
En helt ny samhällsbyggnadsorganisation planeras starta tidigast från och med halvårsskiftet
2021. Under hösten och början av nästa år måste förberedelser för den nya organisationen med
funktioner, bemanning, roller, processer, reglemente, budget med mera utredas och landa.
Bygg- och miljönämndens hela verksamhet avses inkluderas i den nya organisationen. En
separat myndighetsnämnd är en förutsättning för att hålla isär tillsyn från till exempel
driftsfrågor inom den tekniska förvaltningen.
Kommunen ligger i en tillväxtregion och konkurrensen om arbetskraft är hård från såväl andra
kommuner som privata företag. Utmaningen de kommande åren är att både lyckas behålla
personal och att vara en attraktiv arbetsgivare vid nyrekryteringar.

Delårsrapport augusti 2020

102(156)

12 Barn- och utbildningsnämnden
12.1 Sammanfattning
Verksamhet
Avvikelser i volymer jämfört med budget påverkar prognosen. Antal placeringar på fritidshem
är lägre både i egen och annan regi. Detta är sannolikt en effekt av pandemin som gör att flera
vårdnadshavare arbetar på distans.
Måluppfyllelse
Skolverket kommer från och med september att endast publicera statistik på riksnivå. Statistik
om enskilda skolor kommer inte att publiceras. Detta efter en dom som menar att uppgifter om
friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter. Med anledning av förändringen
kan kvalitetsmåtten från Kolada inte hämtas in i systemet och utgöra underlag för analys av
resultat.
Ekonomi
Utfallet visar ett minskat underskott. Verksamheternas arbete med effektiviseringar har gett
resultat. Prognosen visar att ytterligare effektiviseringar krävs för en budget i balans.
Oförutsedda kostnader kopplat till investeringsprojekt på Futurum och Viby ökar underskottet.

12.2 Väsentliga händelser
12.2.1 Verksamhet förskola
Arbetet med att utveckla en likvärdig förskola i de kommunala förskolorna fortsätter under
verksamhetsåret 2020. För att säkerställa en hög kvalitet som svarar upp mot det statliga
grunduppdraget leder rektorerna förskolorna utifrån en gemensam pedagogisk grundstruktur för
verksamheten. Grundstrukturen lägger grunden till en god kvalitet som främjar det livslånga
lärandet. Då bristen på förskollärare är stor på nationell nivå, arbetar pedagogiska handledare
övergripande i Håbo tillsammans med samtliga rektorer för att stärka och bibehålla kvaliteten
på det pedagogiska uppdraget i verksamheten.
Implementeringen av ett kommungemensamt program som tagits fram för att säkerställa goda
pedagogiska lärmiljöer fortgår i samtliga förskolor. I utformningen av lärmiljön ska
pedagogerna särskilt sträva efter att fånga barns intresse genom att skapa en lärmiljö som
väcker fantasi och nyfikenhet. Miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och
lärande via många olika intryck och den ska vara föränderlig utefter barnens behov och
rättigheter.
I den nya läroplanen, LpFö18, förstärktes förskolans uppdrag att arbeta språkligt medvetet i
undervisningen för att främja barnets språkutveckling. För att utveckla pedagogernas kunskap
om barns språkutveckling och vara till stöd arbetar språk-, läs- och skrivutvecklare (SLS:are) i
verksamheterna.
Under rådande pandemi leder SLS:are arbetet digitalt genom förskolans nätverk KUL
(kollegialt, utvecklande, lärande) Nätverket har till syfte att etablera kollegiala samtal mellan
pedagoger för att relatera till barns literacy utveckling. Literacy är ett begrepp för barns
språkutveckling och innefattar bilder, symboler, olika medier, multimodala texter, muntligt
språkbruk i både monolog och dialog, dans, rörelser, musik genom ljud, gestik och
ansiktsuttryck.
Som övrigt stöd i förskolan arbetar specialpedagoger och förskolecoacher från förskoleteamet
på barn-och elevhälsan. Därutöver finns datatekets IKT-pedagog (informations- och
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kommunikationsteknik) som stöd på pedagogcentrum. Fortbildning för pedagoger fortgår och
förskolan utrustas kontinuerligt med digitala verktyg. För att säkerställa en likvärdig utveckling
av IKT sker arbetet genom en gemensam organisatorisk struktur.
Då förskolan lägger stor vikt vid värdegrundsarbetet är stödverksamheterna en mycket viktig
del i detta arbete. Att arbetet är framgångsrikt bekräftas av vårens enkät där trygghetsvärdet
visar höga resultat. Gruppstorlekarna i förskolorna varierar beroende på rektors organisation av
småbarns- eller syskongrupp. I detta arbete tas hänsyn till barngruppens sammansättning och
behov.
En stor utmaning är att möta den nationella bristen på utbildade förskollärare. Denna utmaning
kräver en framtida plan i arbetet med att förbli en attraktiv arbetsgivare både när det gäller
nyanställningar men även för att behålla personal.
Under rådande pandemi har verksamheten fungerat väl med både ordinarie pedagoger och
vikarier. Rektorerna i förskolan har kontinuerligt veckovis redovisat närvaro och frånvaro av
barn och personal till förvaltningen.
För verksamheten förskola i egen regi finns ett underskott som till stor del beror på att planerad
omorganisation av verksamheten har uteblivit. Andra orsaker till underskottet beror på
uteblivna intäkter då egen regi har färre inskrivna barn än beräknat samt att behovet av enskilda
resurser har ökat i verksamheten.
Paviljonger på Viby förskola kommer att avvecklas i oktober 2020 eftersom behovet av platser
i egen regi har minskat då en ny fristående förskola har etablerats. Inga inskrivna barn påverkas
när paviljongerna avvecklas.
12.2.2 Verksamhet grundskola
Grundskolornas meritvärden har ökat på samtliga skolor för de elever som i våras gick ut
årskurs nio. Meritvärdet totalt för Håbo kommunala grundskolor exklusive små kommungemensamma undervisningsgrupper är i år 228,46 meritpoäng. Ingen av grundskolorna ligger
under 200 meritpoäng vilket också visar på en större likvärdighet mellan skolor. Den skola där
eleverna har högst meritvärde är Futurum med 251 meritpoäng. Det är dock är bit kvar innan
meritvärdena är på samma nivå på alla skolor.
Våren 2020 har präglats av pandemin covid-19. Kostnader för vikarier till personal som varit
sjuka och/eller är i riskgrupp har ökat i samband med pandemin. Omställning till en digital
undervisning som delvis genomförts har krävt tid och resurser. Material har införskaffats som
möjliggjort att skolorna arbetat utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Det första halvåret 2020 har kretsat kring att säkra upp och trygga skolan som arbetsplats för
både personal och elever utifrån pandemin. Ett stort fokus har varit att ta fram konsekvensanalyser och handlingsplaner utifrån det aktuella läget tillsammans med grundskolans
ledningsgrupp och därefter på respektive skola. Arbetet med att snabbt kompetensutveckla
arbetslag i digitala verktyg och digitala läromedel har varit viktigt för att stå förberedd inför en
eventuell skolstängning. Grundskolans verksamhetsutvecklare är ett stort stöd i det arbetet.
Kompetensutvecklingen har gjort att alla lärare är väl förberedda att ha fjärr- och distansundervisning samtidigt som elever varit på plats fysiskt i skolan. En mycket positiv effekt är att
pedagoger har fått en ökad kompetens vad gäller digitala verktyg och digital undervisning.
Pandemin innebar att åk 8 inte kunde genomföra sin praktik under våren och en plan för
alternativa aktiviteter under hösten tas fram.
Grundskolorna i Håbo kommun har ett pågående förbättringsarbete som på lång sikt ska
resultera i en verksamhet som ännu mer präglas av likvärdighet för alla elever och en
tillgänglighet så att varje elev kan tillgodogöra sig de mål som finns i läroplanen. Det ska inte
spela någon roll vilken av Håbo kommuns skolor eleven går på. Arbetet utgår från ett
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välgrundat systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer i stöd- och styrkedjan. Ett systematiskt
och hållbart kvalitets- och analysarbetet är en del av grundskolans utvecklingsarbete.
Utveckling av undervisningen pågår ständigt i varje klassrum. Under året finns insatser som
stärker målet. De insatserna är:





Utbildning för förstelärare och skolledare, totalt cirka 35 personer med stöd av SPSM,
(Specialpedagogiska skolmyndigheten) Insatsens innehåll är att stärka tillgängligheten i
lärmiljön pedagogiskt/undervisningen, socialt och fysiskt så att alla elever får den för
dem bästa möjligheten till kunskapsutveckling och god undervisning.
Ledning- och styrning matematik, en satsning för elever i förskoleklass till årskurs 3.
Syftet är att utveckla undervisningen och öka måluppfyllelsen i matematik.
SBS, samverkan för bästa skola, ett treårigt projekt. Två av Håbos grundskolor har fått
möjligheten att delta i Skolverkets satsning för att utveckla skolor. Utifrån en
kartläggning ser skolan över vad som behöver utvecklas för att eleverna ska öka sin
måluppfyllelse.

De nämnda insatserna ger redan resultat för eleverna vilket är synligt i de måldialoger som
förvaltningen genomför. Skolornas insatser är mer stringenta och kvalitetsarbetet blir mer
fördjupat och systematiskt. Elevers resultat på tester som DLS och LS (läs- och skrivtester som
genomförs i åk 2, 4 och 7) ger positiva resultat.
De insatser som nu görs ger energi och kraft och är är stärkande vilket gör att skolornas
attraktivitet ökar. Varumärket Håbo kommuns grundskola får fler aktörer att visa intresse,
attraktiviteten för kommunen som arbetsgivare ökar.
I rektorsgruppen är det från höstterminen fyra nya rektorer. Tre av rektorerna är internrekryterade och även det visar på att grundskolan lever upp till målet med att vara en kommun
där medarbetare kan växa och utvecklas. Kommunen tar tillvara den kompetens som finns och
stabiliteten i ledningsgruppen är riktigt bra.
Behovet av grundskoleplatser är stort och det är svårt att placera elever då tillgången på platser
är mycket begränsad. Flera skolplatser krävs för att tillgodose behovet eftersom antalet barn
ökar hela tiden.
Futurum har varit under om- och tillbyggnad under flera år. En försening i projektet har skett
med anledning av att allvarliga arbetsmiljöproblem i mellanbyggnaden upptäcktes under våren
2020, vilket har lett till oförutsedda kostnader. Arbetsmiljöproblemen är orsakade av mögel och
en snar utrymning av lokalerna krävdes. Under slutet av vårterminen hade skolan undervisning
för de berörda eleverna i alternativa lokaler i skolan, bland annat i idrotts-hallarna. Sanering av
de skadade lokalerna pågår hela hösten och beräknas vara klar i slutet av året. Med anledning
av detta har flera paviljonger har hyrts in. Det medför en ökad driftkostnad och genererar även
en ökning av andra kostnader med omkring 400 000 kronor för bland annat flytt, containrar,
företagshälsovård och ökat behov av administrativ personal.
12.2.3 Verksamhet gymnasieskola
Yrkesprogrammet Barn- och fritid har startat höstterminen 2020 med mycket goda söksiffror.
Detsamma gäller skolans övriga utbildningar.
Effektiviseringar har genomförts genom att integrera programmet språkintroduktion med
övriga introduktionsprogram, då elevantalet i det förra minskat kraftigt under föregående läsår.
Budgeten för båda programmen stärks och inkluderingen för eleverna stärks.
Det kommunala aktivitetsansvaret är sedan läsårsstart en del av Fridegårdsgymnasiets
organisation för studie- och yrkesvägledning. Genom detta stärks samarbetet med vuxenutbildningen och introduktionsprogrammen, som är de primära mottagarna av ungdomar inom
KAA (kommunala aktivitetsansvaret). Ett nära samarbete med studie- och yrkesvägledningen
Delårsrapport augusti 2020

105(156)

på de nationella programmen kan också fånga upp elever som hoppar av utbildningar på ett mer
effektivt sätt.
Arbetet med att säkerställa en god planering och uppföljning av ekonomin på kommunens eget
gymnasium har under våren 2020 fortgått med införande av rollen skolintendent.
Ny rektor är tillträdd med tydligt fokus på det pedagogiska ledarskapet och verksamhetschef på
heltid har förstärkt processerna kring den politiska styrningen och förvaltningen av
kompetensområdet gymnasium och vuxenutbildning.
En förstudie för en större gymnasieskola i Håbo kommun pågår eftersom behovet av
gymnasieplatser ökar i Håbo och i samverkansområdena.
Planering för att ge större möjligheter för analys och underlag för budgetering och uppföljning
av gymnasium köp är igångsatt.
Regionsamverkan Storsthlm har under året utvecklats genom att nätverk för samverkan bildats
inom de geografiska branschklustren. Håbo ingår i kluster nordväst tillsammans med UpplandsBro, Järfälla, Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna.
12.2.4 Verksamhet vuxenutbildning
Håbo vuxenutbildning har ingått samverkansavtal med Upplands Bro vuxenutbildning för SFI
(svenska för invandrare), grundläggande vuxenutbildning och vuxenutbildning på
gymnasienivå. Genom att avtalet innefattar administration kring mottagande och antagande
effektiviseras Håbo vuxenutbildnings administration avsevärt, liksom kvalitén på utbildningen.
Håbo vuxenutbildning har också genomfört upphandling av främst yrkesutbildningar och
distanskurser.
Under året granskades också vuxenutbildningen av kommunens internrevision vad gäller plan
för insyn och uppföljning av externa utövare. Barn- och utbildningsförvaltningen uppfyllde
lagkraven till större delar.
12.2.5 Administration
Upphandling av ett nytt elevhanteringssystem pågår, vilket kommer att effektivisera och
förbättra handläggning, dokumentation av elevers kunskapsutveckling, närvaroregistrering med
mera. Skolskjutsleverantör och handläggningssystem för skolskjuts är också under pågående
upphandling.
Arbetet med att anpassa och kvalitetssäkra verksamheten för att svara upp mot
dataskyddsförordningen (GDPR) är ständigt pågående.
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12.3 Uppföljning kvalitet och mål
12.3.1 Perspektiv: Målgrupp
12.3.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Varje barn och elev får utifrån sina förutsättningar
möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor maximalt.

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

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

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

216

226

217

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

223

231

220

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

86,8%

87,8%

79,1%

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

82,7%

84,7%

77%

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

86,4%

86,5%

78,3%

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

57%

55,5%

58,4%

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

65,7%

65,1%

62,4%

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

53,2%

44,6%

36%

Utfall

12.3.1.2 Utvecklingsmål: Ökad måluppfyllelse avseende studieresultat

Ingen bedömning har genomförts
Analys
Egen statistik
Grundskola VT2020
Enligt egen statistik är meritvärdet 228,5 för årskurs 9. Grundskolorna har genomfört flera
kvalitetshöjande insatser och även arbetat med handlingsplaner för årskurs 9 i syfte att höja
elevernas resultat, vilket har gett avsedd effekt.
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Gymnasiet VT2020

Nyckelindikatorer från Kolada kan inte kommenteras då resultat inte finns att tillgå eftersom
förändrad sekretess gör att den officiella statistiken inte publiceras på enhetsnivå.

Nyckelindikator

Utfall 2019

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

220

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

217

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

58,4%

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

62,4%

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

12.3.1.3 Utvecklingsmål: Elevers självledarskap kring den egna hälsan ska öka

Ingen bedömning har genomförts
Analys
Analys genomförs inte i detta område i samband med delårsuppföljningen. Uppföljning sker
per helår.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Antal spontanbesök hos skolsköterska ska ha minskat

2 134

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

2,86 %

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

12.3.1.4 Utvecklingsmål: Trygg och Tillgänglig lärmiljö

Ingen bedömning har genomförts
Analys
Skolenkätens resultat för år 5, åk 9 och gymnasiet saknas i utfallet. Enkäten genomförs
vartannat år.
Grundskola, elevenkäter
Nöjdheten och uppfattningen att skola arbetar aktivt för att förhindra kränkande behandling är
högre i de yngre åldrarna. Ett arbete pågår där elever intervjuas i syfte att få en tydligare bild av
hur eleverna upplever undervisningen och skolan som helhet. Resultatet av arbetet kommer att
ligga till grund för utvecklingsarbete på skolorna.
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Grundskola, enkät vårdnadshavare
Nöjdheten hos vårdnadshavarna ligger på samma nivå som genomsnittet beräknat på alla elever
åk 3-9. Vårdnadshavare anser i högre grad att skolan arbetar aktivt för att förhindra kränkande
behandling än elever i åk 6-9 anser, men i lägre grad än elever i åk 3-5 anser.
Förskola, enkät vårdnadshavare
Generellt uttrycker vårdnadshavare en hög nöjdhet med sina barns förskola. Utfallet är högre än
måltalet.
Gymnasieskola, gymnasieantagningens årliga enkät för jämförelse av skolor
Utfallet 2020 indikerar att eleverna känt sig mer otrygga under rådande pandemi. Enkäten
genomfördes i månadskiftet februari mars. Detta antagande styrks också av enhetens egna
återkommande enkäter under vårterminen. Jämförelsetalet för samverkansområdet
Storstockholm var 2020 64%.Utfall 2020 85% känner sig helt trygga på Fridegårdsgymnasiet.
Utfall 2019 90% känner sig helt trygga på Fridegårdsgymnasiet
Utfall
2019

Nyckelindikator
Tillgänglig lärmiljö; Observationer

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

-

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

86,5%

90%

86,5%

96,11%

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

66,2%

90%

66,2%

73,56%

92%

90%

92%

102,22%

75,9%

90%

75,9%

84,33%

Enkät vårdnadshavare i förskolan "Jag är nöjd med mitt
barns förskola som helhet."
Enkät vårdnadshavare grundskolan "Jag är nöjd med mitt
barns skola som helhet."
Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva
svar, andel (%)
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar,
andel (%)
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva
svar, andel (%).

100%

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

90%

12.3.2 Perspektiv: Verksamhet
12.3.2.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Attraktiv skolkommun

Ingen bedömning har genomförts
Analys
Utfallet visar en positiv trend från 2017 och framåt.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Nöjd Medborgar-Index - Förskolan

62

59

63

Nöjd Medborgar-Index - Grundskola

51

52

54

Nöjd Medborgar-Index - Gymnasieskola

55

62

63

Utfall

12.3.2.2 Utvecklingsmål: Ökad effektivitet i verksamheten

Ingen bedömning har genomförts
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Analys
Analys genomförs inte i detta område i samband med delårsuppföljningen.
Nyckelindikator

Utfall 2019

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

100%

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

90 %

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

70 %

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

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

-23,4

0

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

Ingen bedömning har genomförts
Analys
Alla enheter har arbetat med att skapa kontinuitetsplaner i samband med corona avseende
hantering av personalfrånvaro. Detta innebär att utfallet beträffande att minst två
kontinuitetsplaner ska färdigställas är att till hälften nått relaterat till måltalet.
Nyckelindikator
Rutiner och organisation för kris- och beredskap finns
på samtliga nivåer i organisationen

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

100 %

Minst två kontinuitetsplaner färdigställs per år

50%

12.3.3 Perspektiv: Medarbetare
12.3.3.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Medarbetare med hög kompetens

Ingen bedömning har genomförts
Analys
Kvalitetsmått gällande legitimerade lärare i förskola, grundskola och gymnasieskola följs inte
upp i delårsrapporten med anledning av att officiell statistik inte publiceras.
Sjukfrånvaron kan inte analyseras relaterat till tidigare utfall med tanke på att pandemin har
påverkat situationen väldigt mycket.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

28%

31%

29%

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

60,1%

64%

60,9%

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

83,9%

85,8%

86,1%

Personalomsättning (%)

10,9%

10,9%

10,5%

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation,
kommunal regi, andel (%)
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Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

6,2%

6,3%

6,1%

Andel (%) sjukfrånvaro totalt för förvaltningen

Utfall

12.3.3.2 Utvecklingsmål: Attrahera och behålla kompetens

Ingen bedömning har genomförts
Analys
Uppföljning sker per helår.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Jag får använda hela min kompetens i mitt arbete

Måltal

Utfall

Måluppfylln
ad

Avvikelse
2019

Avvikelse
2020

80%

Jag känner kontroll över mina arbetsuppgifter
Jag kan utvecklas vidare som medarbetare i Håbo
kommun
Jag är delaktig i utveckling och kan påverka
verksamheten där jag arbetar.

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

Ingen bedömning har genomförts
Kvalitetsmått

Avvikelse
2017

Avvikelse
2018

Ekonomiskt utfall

12.3.4.2 Utvecklingsmål: Ekonomi i balans i alla verksamheter

Inte uppfyllt
Analys
Fortsatt arbete pågår för budget i balans. Bedömningen är dock att årsredovisningen kommer
att visa ett underskott.
Nyckelindikator
Budgeten är i balans
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12.4 Volym- och resursmått
12.4.1 Volymmått
Mått
Antal barn i förskola, egen regi

Utfall
2019

Utfall aug
2019

Utfall aug
2020

Budget
2020

Prognos
2020

1 117

1 141

1 007

1 145

1 122

Antal barn i förskola, annan huvudman

203

196

197

212

232

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan
huvudman

15

17

12

12

9

1 061

1 059

1 087

1 080

1 009

Antal barn i fritidshem, annan huvudman

169

167

148

162

151

Antal barn i förskoleklass, egen regi

245

240

274

265

267

37

38

35

37

35

2 312

2 312

2 297

2 343

2 304

531

527

531

536

535

15

14

21

15,5

17,5

Antal elever i gymnasieskola, egen regi

554

544

507

573,5

515

Antal elever i gymnasieskola, annan
huvudman

511

491

543

526

543

23

20

10

22

10

2

2

2

2

2

Antal barn i fritidshem, egen regi

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

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

Antal barn i förskola, egen regi
23 barn färre än budgeterat på grund av att fristående verksamhet har ökat antal förskoleplatser.
En ny förskola har öppnat och två andra av de fristående förskolorna har utökat sin kapacitet.
Antal barn i förskola, annan huvudman
En ökning med 20 barn jämfört med budget.
Antal barn i fritidshem, egen regi
En oväntad nedgång av antal barn placerade i fritidshemmet, både egen regi och annan
huvudman. En trolig orsak är pandemin och många hemarbetande vårdnadshavare.
Antal barn i fritidshem, annan huvudman
En oväntad nedgång av antal barn placerade i fritidshemmet, både egen regi och annan
huvudman. En trolig orsak är pandemin och många hemarbetande vårdnadshavare.
Antal barn i grundskola, egen regi
39 färre elever än budgeterat.
Antal barn i grundsärskola, egen regi
2 barn fler i grundsärskola jämfört med budget.
Antal elever i gymnasieskola, egen regi
En av orsakerna till att det är färre elever än budgeterat på gymnasiet, egen regi är att färre har
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antagits höstterminen 2020 på Fridegårdsgymnasiets Introduktionsprogram och att 4 platser i
klassen NA20 är vakanta.
Antal elever i gymnasieskola, annan huvudman
17 fler elever än budgeterat är antagna på gymnasier med annan huvudman.
12.4.2 Resursmått
Mått

Utfall 2019

Utfall aug
2019

Utfall aug
2020

Budget
2020

Prognos
2020

Kostnad kr per inskrivet barn i
förskolan, egen regi

108 524

70 842

78 161

110 696

107 503

Kostnad kr per inskrivet barn i
fritidshem, egen regi

23 533

15 795

14 901

21 956

25 677

Kostnad kr per inskriven elev i
förskoleklass, egen regi

50 856

29 434

31 051

44 060

54 131

Kostnad kr per inskriven elev i
grundskola, egen regi

94 813

65 352

62 118

90 076

96 795

Kostnad kr per inskriven elev i
gymnasieskola, egen regi

64 601

47 579

56 252

75 222

76 103

Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi
Kostnaden per inskrivet barn är lägre än budgeterat trots att färre barn är i verksamheten. Viss
anpassning av verksamheten har skett i syfte att effektivisera. Delar av planerade anpassningar
har inte genomförts.
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12.5 Driftredovisning
Bokslut
2019

Budget
2020

Utfall janaug

Prognos för
året

Avvikelse
från budget

Barn och utbildningsnämnd

-542

-504

-363

-504

Nämndadministration

-351

-365

-186

-312

53

Allmän kulturverksamhet

-614

-673

-233

-620

53

Musikskola

-5 938

-6 344

-4 504

-6 344

Öppen förskola

-2 207

-2 300

-1 403

-2 300

Omsorg på OB-tid

-3 356

-2 071

-2 035

-3 390

-1 319

-144 564

-148 306

-95 861

-147 582

724

-1 248

-1 053

-610

-790

263

Fritidshem

-28 992

-28 081

-18 546

-29 662

-1 581

Förskoleklass

-14 481

-13 346

-9 525

-16 045

-2 699

-267 421

-264 620

-171 739

-268 768

-4 148

Grundsärskola

-6 459

-7 616

-5 009

-9 623

-2 007

Gymnasieskola

-95 913

-102 825

-69 298

-101 162

1 663

-8 381

-7 497

-4 478

-6 729

768

-631

-870

-245

-636

234

-1 171

-3 412

-1 348

-1 971

1 441

-879

-997

-533

-977

20

Aktivitetsansvaret

-1 212

-600

-557

-600

Svenska för invandrare

-2 810

-1 216

298

-2 890

-1 674

-25 558

-25 480

-19 169

-36 752

-11 272

-612 728

-618 176

-405 344

-637 657

-19 481

Förskola
Pedagogisk omsorg

Grundskola

Gymnasiesärskola
Grundl vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Särvux

Övergripande verksamhet
Summa

Barn och utbildningsnämnden tillförs 1,2 miljoner kronor i budget för lönesatsning, enligt ett förslag
som beslutas av kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten. Beloppet ingår i budget år 2020 i
tabellen.

12.6 Kommentarer till driftredovisning
Barn och utbildningsnämnden redovisar ett underskott med 19,5 miljoner kronor för året 2020,
vilket är en förbättring med 10,8 miljoner kronor sedan föregående prognos. Förbättringen
beror på genomförda effektiviseringar i verksamheterna, men också på att volymer,
föräldraavgifter, köp och sälj av skolplatser inte var kvalitetssäkrade i föregående prognos.
Omsorg på OB-tid underskott 1,3 miljoner kronor
Behovet av omsorg på obekväm arbetstid har sjunkit och prognosen är att volymerna blir
fortsatt låga under hösten. Personalresursen kommer inte kunna anpassas under hösten.
Förskola överskott 724 000 kronor
Färre barn än budgeterat är inskrivna i de kommunala förskolorna och flera barn är inskrivna i
förskolor med annan huvudman. När flera barn är inskrivna hos annan huvudman ökar
kostnaderna. Föräldraavgifter samt sålda platser ligger högre än budgeterat, vilket ger en ökad
intäkt.
För verksamheterna förskola i egen regi finns ett underskott på 675 000 kronor. Underskottet
beror till stor del på att planerad omorganisation av verksamhet uteblivit. Andra orsaker till
underskottet beror på uteblivna föräldraintäkter då egen regi har färre inskrivna barn än
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beräknat samt att behovet av enskilda resurser har ökat i verksamheten.
Kostnaderna för måltider och kökspersonal är lägre än budgeterat.
Pedagogisk omsorg överskott 263 000 kronor
Färre barn inskrivna barn ger ett överskott. En dagbarnvårdare har slutat under året.
Fritidshem underskott 1,6 miljoner kronor
I egen och annan regi är färre barn inskrivna på fritids. Detta är en trend som förvaltningen inte
har sett tidigare. Då antalet barn är färre kommer även intäkten i form av föräldraavgifter att bli
lägre än budgeterat. Totalt sett prognostiseras ett överskott på 2,1 miljoner kronor för köp av
fritidshemsplatser eftersom färre platser köps.
Fritidshem egen regi har ett underskott på totalt 3,7 miljoner kronor. Vårdnadshavare har i
större utsträckning än tidigare valt att inte ha sitt barn på fritidshem i slutet av vårterminen
2020 och början på höstterminen 2020. Anledningen till att färre barn är inskrivna i fritidshem,
både i egen och annan regi, kan bland annat bero på Covid-19. Fler vårdnadshavare arbetar
hemifrån och har då möjligheten att ha omsorg om sitt barn i hemmet.
Förskoleklass underskott 2,7 miljoner kronor
Antalet inskrivna barn är enligt budgeterat antal. Något flera barn går i egen regi.
Förskoleklass egen regi har ett underskott på totalt 3 miljoner kronor.
Förskoleklass är nu en obligatorisk skolform och med det har följt en stringens i uppdraget. En
kartläggning av alla elevers språkliga medvetenhet och matematiska tänkande ska genomföras.
Att genomföra kartläggningen, åtgärda och följa upp den kräver tid och resurser. En utökning
av behöriga lärare samt resursförstärkning har genomförts för att säkerställa att lagkravet
uppnås.
Grundskola underskott 4,1 miljoner kronor
Antalet barn är färre än budgeterat vilket innebär en minskad kostnad för eleversättning med 6
miljoner kronor. Även ett ökat antal sålda skolplatser och mer statsbidrag bidrar till ett
överskott för övergripande resursfördelning 7,3 miljoner kronor.
Grundskolor i egen regi har ett underskott på 13,5 miljoner kronor. Kommunala grundskolornas
underskott kvarstår trots att åtgärder har gjorts.
Prognosen är att covid -19 medför ökade kostnader med 1,3 miljoner kronor till årets slut, se
rubrik 6.3.
En fristående enhet har utökat med ytterligare en klass. vilket kommunen fick kännedom om i
slutet av vårterminen. Det ger konsekvenser med minskade elevintäkter i egen regi. Två skolor
hade redan anställt lärare utifrån förväntat elevantal hösten 2020. Effekten blir 2,1 miljoner
kronor i kostnad som bidrar till underskottet, det vill säga förlorade intäkter på 734 000 kronor
och ökade kostnader för två tillsatta lärartjänster, totalt 1,4 miljoner kronor.
På två skolor är klassrummen små och kan inte ha det önskvärda elevtalet vilket medför högre
kostnader. Avsaknad av matsal på en skola gör att fler personella resurser krävs för att äta i
klassrummen. Det medför en särskilt stor påverkan under pandemin.
Kostnader för genomförande av digitaliseringsstrategin i form av fortbildning och
komplettering av digitala verktyg ger en ökad kostnad med omkring 300 000 kronor.
Utökning av timplanen i ämnena idrott och hälsa samt matematik på kräver rekrytering av flera
behöriga lärare. Beräknad kostnad 1,5 miljoner kronor.
Barn- och utbildningsnämnden avslog förslag till beslut av åtgärder som grundskolorna
presenterade vid uppföljning av delårsbokslutet i mars. Dessa neddragningar skulle inneburit en
effektivisering på 3,85 miljoner kronor.
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Nyanställningar driver upp lönekostnader. Varje nyrekrytering av en behörig lärare då någon
som har varit anställd länge slutar ger ökad lönekostnad på individnivå med omkring 10-15%.
Lärarbristen, samt närheten till Stockholm, gör att lönenivåerna är höga.
Grundskolan fortsätter sitt arbete med att ta fram underlag för en hållbar ekonomisk
verksamhet där grunduppdraget och det lagstadgade uppdraget är säkerställt.
Grundsärskola underskott 2 miljoner kronor
Anslaget för grundsärskolan i egen regi har i år minskat från 5,7 miljoner kronor 2019 till 4,97
miljoner kronor 2020. Det innebär en minskning med cirka 700 000 kronor.
Volymökning med 2 elever jämfört med budget. Personalkostnaderna är cirka 1,1 miljoner
kronor högre än budgeterat med anledning av ökat elevantal.
Gymnasieskola överskott 1,6 miljoner kronor
Fler utbildningsplatser köps i samverkansområden, till följd av att fler platser säljs på
kommunens enhet Fridegårdsgymnasiet. Detta påverkar prognosen för Fridegårdsgymnasiet
och för gymnasiet som helhet.
Gymnasiesärskola överskott 760 000 kronor
Färre elever än budgeterat är antagna.
Grundläggande Vuxenutbildning överskott 234 000 kronor
Färre elever än beräknat är antagna. Fler elever kan tillkomma under hösten, då elever går
vidare till studier på grundläggande nivå från SFI.
Gymnasial vuxenutbildning överskott 1, 4 miljoner kronor
Fler elever blir antagna under hösten. Speciellt denna höst är söktrycket högre. Eventuellt ökat
statsbidrag, lägre personalkostnader än budgeterat och köp av flera platser påverkar prognosen.
SFI underskott 1,7 miljoner kronor
SFI har anslagsbudget och är en rättighetsutbildning. Detta medför att alla sökande med rätt till
utbildningen antas. Det årliga anslaget för SFI behöver ses över, då flertalet antagna elever
påbörjar sin utbildning med låg utbildningsnivå och kräver det längre utbildningsspåret.
Övergripande verksamhet underskott 11,3 miljoner kronor
Futurumskolan:
4,3 miljoner kronor av underskottet avser paviljonger på Futurum. Kostnaderna utgörs av hyra
och markarbeten vid etablering av flera paviljonger inför hösten 2020. Ytterligare paviljonger
inför hösten 2020 innebär en oförutsedd kostnad med anledning av att mögel har upptäckts på
ännu en plats i skolan.
Vibyskolan:
7,9 miljoner kronor av underskottet avser upparbetade kostnader i avslutat projekt för
ombyggnation av Vibyskolan (4,2 miljoner kronor) samt bokfört värde för skolan som behöver
utrangeras (3,7 miljoner kronor). Det är inte troligt att den upparbetade kostnaden för Viby
kommer att leda till beslut om projekt där tidigare utredningsarbete kan användas. Därför tas
den kostnaden med i driften.
Västerängsskolan:
Upparbetade kostnader om 5,4 miljoner kronor finns för det avslutade investeringsprojektet
Västerängsskolan. De upparbetade kostnaderna för Västerängen kan troligen användas som en
del av kommande projekt och finns därför inte i driften i prognosen för 2020.
Utredning som underlag för beslut om kommande projekt pågår gällande Vibyskolan och
Västerängsskolans investeringsprojekt.
Underskottet kompenseras till viss del av personalvakanser på förvaltningen.
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12.6.1 Är prognosen för året ett underskott gentemot budget?
Förskola
Förskola i egen regi visar ett underskott på 675 000 kronor. Främst beror underskottet på att
planerad omorganisation av omsorg på obekväm arbetstid uteblev då politiskt fattat beslut
återtogs. Verksamheten har svårt att vidta åtgärder för att nå en budget i balans innan årets slut
då kostnaden för verksamheten omsorg på obekväm arbetstid räknades bort i budgetarbetet
inför 2020.
Grundskola egen regi
Grundskolorna i Håbo kommun består av en eller två paralleller förutom Futurum som är 3-4
paralleller, vilket gör att det är svårt att skapa effektiva lösningar i organisationen. Rektorer
fortsätter att spara på allt som inte är lagstadgat. Anpassning till en slimmad ledningsorganisation har genomförts på alla skolor utom en. Verksamhetschef grundskola
sammanställer de besparingsåtgärder som planeras framåt med tillhörande konsekvensanalys.
Beslut om besparingar utifrån underlaget behöver tas i barn- och utbildningsnämnden utifrån
den nivå på utbildning som önskas.
Fritidshem egen regi
Fritidshem i egen regi visar underskott på 3,7 miljoner kronor. Beräkning av antalet elever har
inte varit överensstämmande med utfallet. Vid nästkommande budget ser skolorna över sina
beräknade kostnader och gör anpassningar i den mån det är möjligt. Osäkerheten beträffande
volymer kopplat till pandemin gör att svårigheter att anpassa personalresurser finns.
Förskoleklass egen regi
Förskoleklass i egen regi visar underskott med 3 miljoner kronor. En risk- och
konsekvensanalys av nuvarande organisation utifrån uppdraget genomförs. Förslag tas fram på
möjlig effektivisering med ökat elevantal i grupperna och minskning av personalresurser samt
beskrivning av konsekvenser för organisationen.
Gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial
vuxenutbildning
Prognosen indikerar ingen risk att budgeten överskrids.
Svenska för invandrare, SFI
SFI har anslagsbudget och är en rättighetsutbildning. Det medför att alla sökande med rätt till
utbildningen antas. Det är inte troligt att verksamheten har en ekonomi i balans vid årets slut
eftersom andelen studerande med låg utbildningsnivå med behov av det längre
utbildningsspåret ökat i kommunen.
Redovisade
åtgärder i
marsrapport, tkr
Underskott enligt prognos

Redovisade
åtgärder i
augustirapport, tkr

-30 300

-19 481

Åtgärder för att komma i balans:
Outnyttjad buffert

5 000

Omorganisation grundskola, ej återsätt tjänster som upphör, mm

5 000

Återstår att åtgärda
Summa (ska bli noll)
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12.6.2 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning
Förvaltningens förslag till effektiviseringar i ekonomiuppföljningar har inte lett till beslut om
åtgärder i nämnden:
Delårsuppföljning per mars 2020, underskott 30,1 miljoner kronor
BOU § 47 Dnr 2020/00008
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljning per mars 2020 och ger
förvaltningen i fortsatt uppdrag att redovisa åtgärder för att nå en budget i balans.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en ändring av Delårsuppföljning mars 2020
görs under punkt 2.1, rubrik grundskola och Åtgärder:




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

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

12.6.3 Ekonomiska effekter av covid-19
Förskola
Ett ökat vikariebehov under första delen av hösten gör att prognosen för den ekonomiska
effekten av covid -19 beräknas bli högre under andra halvan av 2020.
Fritidshem, förskoleklass, grundsärskola och grundskola
Kostnaderna utgörs främst av personalkostnader. Alla uppkomna personalkostnader är inte
bokförda som en ekonomisk effekt av covid -19 ännu. Detta kommer att rättas. Uppskattad
kostnad som inte är bokförd är 300 000 kronor. Vikariekostnaden som en effekt av covid -19
beräknas vara på ungefär samma nivå under resterande del av året.
Gymnasiet och gymnasiesärskolan
Under hösten anlitas av kommunen upphandlat städföretag för extra städning på grund av
covid-19. Matersättning kommer att utgå till elever i årskurs 2 och 3, som underperioden vecka
35- 38 läst på distans varannan vecka. Övriga kostnader är inköp av teknisk utrustning och
anlitande av vikarier.
Barn- och utbildningskontoret
Under hösten kommer en konsult att hyras in för att komma ikapp med arbetsuppgifter som
ligger efter med anledning av covid-19. Kostnaden beräknas bli omkring 200 000 kronor.
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Ekonomiska effekter t
o m augusti, tkr

Ekonomiska effekter i samband med Corona

Ekonomiska effekter
i prognos helår, tkr

Bokförda kostnader:
Förskola
Fritidshem

-11

-35

-223

-550

-39

-50

-548

-1 300

-2

-5

-127

-390

-3

-6

-90

-300

Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Övergripande verksamhet
Ej bokfört:
Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

-260

Grundsärskola

-40

Summa

-1 343

-2 636

12.7 Investeringsredovisning
Bokslut
2019

Budget
2020

Utfall janaug

Prognos
helår

Avvikelse
från
budget

Verksamhetsanpassningar

-3 751

-5 500

0

-2 750

2 750

Inventarier

-2 222

-7 728

-464

-4 900

2 828

Summa

-5 973

-13 228

-464

-7 650

5 578

Förskola
Ingen verksamhetsanpassning är planerad under 2020.
Planerade inköp av inventarier för att anpassa och utveckla lärmiljöer ur barns perspektiv på 9
avdelningar har genomförts enligt löpande övergripande plan.
Grundskola
Behov av verksamhetsanpassning finns på Gröna Dalenskolan och Gransäterskolan.
Verksamhetsanpassningarna är inte prissatta av fastighetsavdelningen. Bedömningen är att
kostnaden blir högst hälften av budgeterade medel.
Gymnasiet
Planerade inköp av inventarier: 75 000 kronor

12.8 Förväntad utveckling
Medborgare blir allt mer digitala och förväntar sig snabba, lättillgängliga och lättförståeliga
ärendeprocesser dygnet runt. Förvaltningen behöver möta det behovet där det är möjligt med
kvalitativa och rättssäkra processer och stödsystem.
Förvaltningen har ett pågående arbete för att granska siffror och effektivisera organisationen för
grundskolan. En uträkning kring nyckeltal samt kostnader pågår. Ett konkret underlag som
beskriver en skolas kostnader utifrån lagstadgade krav håller på att tas fram. De intäkter som
efter dessa kostnader tas bort finns kvar är de som skolan kan använda till stödinsatser,
profilering och annat som skolan behöver.
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Då elevkullarna i grundskolan ökar så ökar också söktrycket från Håboelever, men också från
grannkommunerna. Barn- och utbildningsförvaltningen beräknar att gymnasiet även
fortsättningsvis kommer att ha cirka 25% av eleverna från annan kommun, vilket innebär ett
ökat behov av att köpa gymnasieplatser från annan huvudman.

Delårsrapport augusti 2020

120(156)

13 Vård- och omsorgsnämnden
13.1 Sammanfattning
Verksamhet
Den enskilt största händelsen inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är att hantera
konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter inom nämndens område har
påverkats direkt eller indirekt. Året har präglats av att minska smittspridning och hitta nya sätt
och metoder och anpassa dessa former för att möta brukare, anhöriga och medarbetare.
Distansarbete och digitala möten har blivit en del av förvaltningens ordinarie verksamhetsuppdrag. Kärnuppdraget, tillgängligheten och utredningstid mot kommunens medborgare har
påverkats.
Måluppfyllelse
Nämnden kommer delvis uppfylla sina mål per augusti.
Ekonomi
Vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på ett överskott om 12,1 miljoner kronor.
Prognosen tar hänsyn till både merkostnader och förväntade statsbidrag till följd av covid-19.

13.2 Väsentliga händelser
Den enskilt största händelsen inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är att hantera
konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter inom nämndens område har
påverkats direkt eller indirekt. Året har präglats av att minska smittspridning och hitta nya sätt
och metoder och anpassa dessa former för att möta brukare, anhöriga och medarbetare.
Distansarbete och digitala möten har blivit en del av förvaltningens ordinarie verksamhetsuppdrag. Kärnuppdraget, tillgängligheten och utredningstid mot kommunens medborgare har
påverkats. Pandemin har även medfört att delar av förvaltningen har lagt ordinarie arbetsuppgifter åt sidan för att fokusera på nya uppgifter inom kommunens och förvaltningens
krisledning.
Under våren fick nämnden stänga en rad verksamheter som åtgärd för att minska
smittspridning. Folkhälsomyndigheten gick ut med nya rekommendationer där anställda
rekommenderades att vara hemma från arbetet vid minsta tecken på förkylningssymtom.
Anställda som bedömdes tillhöra riskgrupper arbetsbefriades. Rekommendationen bidrog till en
hög frånvaro av anställda inom olika utförarverksamheter. Nämnden prioriterade vilka
verksamheter som skulle stängas för att minska smittspridning och förse mer personalintensiva
verksamheter med vikarier, i syfte att kunna utföra kärnuppdraget. Verksamheter som stängde
under våren var bland annat öppen träffpunkt för äldre, restaurang Pomona, Dalängens
dagverksamhet, daglig verksamhet LSS, korttidsboendet på Plommonvägen 6.
Flera verksamheter har helt eller delvis varit stängda sedan slutet av mars för att minska
smittspridning. Brukarna har erbjudits utökade insatser i hemmet. En del brukare har avsagt sig
hemtjänst under våren med rädsla för att bli smittade. Under sommaren abonnerade nämnden
på fyra korttidsplatser för demens utanför kommunen för att kunna tillmötesgå behovet av
korttidsplatser.
Under våren och sommaren har nämnden successivt öppnat upp delar av verksamheterna som
tidigare stängts ner, nu i anpassad form, för att motverka isolering och psykisk ohälsa. Trots
vidtagna åtgärder har signaler från brukare och anhöriga varit att behovet inte har kunnat
tillgodoses fullt ut.
Den 27 mars infördes besöksförbud på kommunens äldreboenden för att minska risken att de
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boende skulle smittas av coronaviruset. En rad aktiviteter har genomförts av nämndens
utförarverksamheter, kultur- och fritidsnämnden och civilsamhället för att underlätta
isoleringen.
Förvaltningsledningen och samtliga chefer inom utförarverksamheterna har under våren och
sommaren arbetat på helgerna för att bidra till ett närvarande ledarskap och hantera den mängd
av frågor som uppstått från medborgare, anhöriga, brukare, övriga myndigheter och anställda.
Även biståndsenheten har varit bemannad på helger och röda dagar för att möta upp det ökade
behovet. Vidtagna åtgärder upphörde den 31 augusti.
Ett stort fokus har lagts på att, via kommunens hemsida, kommunicera ut till kommuninvånarna
nämndens vidtagna åtgärder på grund av pandemin.
Nämnden har inte haft någon smitta i sina verksamheter sedan den 9 maj.
Den första januari 2020 så trädde nämndens nya organisation inom socialförvaltningen i kraft.
Omorganiseringen består i att två nya avdelningar, avdelningen för samverkan, kvalitet och
utveckling som skall ge större fokus på kvalitet- och utvecklingsfrågor och den nya
avdelningen för barn, unga och vuxna, vars syfte är att stärka samverkan mellan myndighetens
olika enheter. Ett pågående arbete sker att forma de nya avdelningarna.
För avdelningen för samverkan, kvalitet och utveckling har den pågående pandemin inneburit
att stora delar av avdelningen behövt prioritera om till andra arbetsuppgifter, vilket gör att
kvalitet- och utvecklingsfrågorna delvis lagts åt sidan under året.
I somras blev upphandlingen av nio särskilt boendeplatser för äldre klart. Tillsammans bildar
platserna en avdelning. I juli flyttade brukarna in på Villa Idun i Enköping och den 31 augusti
var det fullbelagt.
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13.3 Uppföljning kvalitet och mål
13.3.1 Perspektiv: Målgrupp
13.3.1.1 Utvecklingsmål: Utveckla nämndens arbete med att skapa möjligheter för den
enskilde att tillvarata sina egna förmågor

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

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

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

13.3.2 Perspektiv: Verksamhet
13.3.2.1 Utvecklingsmål: Kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden inom
nämndens verksamheter

Delvis uppfyllt
Analys
Nämnden bedömer att måluppfyllelsen avseende kvalitetssäkrad dokumentation delvis är
uppfylld. Vissa områden bedöms fungera mer tillfredsställande och vara mer kvalitetssäkrat.
Inom några verksamheter genomförs egenkontroller av dokumentation som en kvalitetssäkring.
Egenkontrollerna kan utvecklas till att bli mer systematiska och dokumenteras ytterligare. Det
finns dock fortsatta utmaningar i att stärka verksamheternas arbete med dokumentation och
behoven bedöms se olika ut inom olika verksamheter.
Nämnden kvalitetssäkrar genom internkontroll. I nämndens internkontrollplan för 2020 ingår
att kvalitetsgranska och säkra dokumentationen mellan myndighetsbeslutet och verkställande
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uppdrag. Granskningen inriktas till myndighetsutövande verksamheter inom socialpsykiatri,
äldreomsorg och LSS utifrån beslut om insats. Kontrollen görs mot upprättad
genomförandeplan för att säkerställa att uppdraget tillgodoser den enskildes behov av stöd
utifrån fattat beslut. Kontrollen är planerad att genomföras under hösten 2020 och kan ses som
en del mot att uppnå nämndens mål.
Vid genomgång av rapporterade avvikelser för perioden januari till och med juni framkommer
vissa brister inom området dokumentation. Om medarbetarna bättre kunnat dokumentera och ta
del av dokumentationen på plats hade vissa avvikelser kunnat undvikas. Förvaltningen
konstaterar att det finns ett behov av att utveckla den digitala tekniken för att kunna
dokumentera hos brukaren som ett led att säkra kvaliteten och minska risken för avvikelser.
Nämndens verksamheter har på grund av rådande pandemi till fullo inte kunnat arbeta enligt
plan för att uppnå målet om kvalitetssäkrad dokumentation.
Förvaltningen kan konstatera att det finns ett fortsatt behov av att arbeta med att kvalitetssäkra
dokumentationen inom nämndens verksamheter under resten av året och även under år 2021.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

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

13.3.2.2 Utvecklingsmål: Utveckla och förstärka nämndens systematiska kvalitet- och
utvecklingsarbete

Delvis uppfyllt
Analys
Under året har hittills en rad aktiviteter gjorts i syfte att utveckla och förstärka nämndens
systematiska kvalitet- och utvecklingsarbete. En kvalitetsberättelse utifrån SoL och LSS har
tagits fram, i likhet med den patientsäkerhetsberättelse som skrivs årligen. Tidigare riktlinje
kring kvalitetsledningssystem har reviderats och en kompletterande kvalitetsmanual är under
framtagande. Arbetet med att definiera och fastställa processer har fortsatt om än i mycket
begränsad omfattning, då rådande pandemi har gjort att förvaltningen behövt prioritera om i
arbetsuppgifter. Ett arbete pågår med att förtydliga och förbättra arbetet med riskanalyser,
egenkontroller, avvikelser och synpunkter och klagomål, bland annat vad gäller
sammanställning och analys på aggregerad nivå. Rådande pandemi har dock bromsat upp
arbetet till stor del.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

Redovisningen kommer att ske utifrån den
horisontella tillitsbaserade styrmodellen i en löpande
dialog mellan förvaltning och nämnd.
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13.4 Volym- och resursmått
13.4.1 Volymmått
Mått

Utfall 2019

Utfall aug
2019

Utfall aug
2020

Budget
2020

Prognos
2020

Antal brukare i kommunens hemtjänst,
egen regi

396

386

460

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt

513

499

555

500

Antal brukare som har trygghetslarm

458

432

504

495

533

Antal biståndsbedömda timmar inom
hemtjänsten

102 985

66 534

69 018

115 000

105 000

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi
Utfallet för antal brukare per augusti och prognos för helår har inte kunnat säkerställas och
behöver utredas.
Antal brukare inom hemtjänsten, totalt
Prognosen för totalt antal brukare hemtjänst är något lägre än budgeterat. Utfallet för antalet
brukare per augusti har inte kunnat säkerställas och behöver utredas ytterligare.
Antal brukare som har trygghetslarm
Antalet brukare med trygghetslarm prognostiseras att bli högre än budgeterat.
Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten
Antalet biståndsbedömda timmar hemtjänst prognostiseras för helår 2020 att bli lägre än
budgeterat.
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13.5 Driftredovisning
Bokslut
2019

Budget
2020

Utfall janaug

Prognos för
året

Avvikelse
från budget

Nämndverksamhet

-392

-387

-205

-387

Nämndadministration

-201

-372

-245

-372

Förvaltningsövergripande

-10 375

-10 908

-8 470

-10 442

466

Hemtjänst i ord. boende

-46 175

-51 175

-31 958

-50 297

878

Särskilt / annat boende

-71 620

-81 888

-49 522

-77 341

4 547

Korttidsboende

-13 535

-13 379

-10 565

-13 742

-363

Dagverksamhet

-2 673

-3 551

-1 908

-3 101

450

Boendestöd

-4 371

-5 046

-2 965

-4 665

381

Öppen verksamhet

-6 772

-6 923

-4 971

-7 535

-612

Övr insatser ord. boende

-1 259

-1 233

-669

-1 078

155

Handläggning SoL

-3 909

-4 468

-2 745

-4 153

315

Personlig assistans

-17 692

-19 050

-12 256

-18 667

383

Särskilt boende LSS

-41 194

-48 990

-32 050

-49 765

-775

Daglig verksamhet LSS

-10 370

-13 330

-7 176

-11 819

1 511

Övriga insatser LSS

-6 921

-6 197

-2 620

-4 682

1 515

Handläggning LSS

-1 618

-1 674

-1 098

-1 883

-209

Färdtjänst

-7 951

-8 530

-3 563

-5 195

3 335

Hälso- och sjukvård

-26 740

-29 493

-20 773

-29 350

143

Bostadsverksamhet

-58

-50

-87

-70

-20

-273 826

-306 644

-193 846

-294 544

12 100

Summa

Vård- och omsorgsnämnden tillförs 513 000 kronor i budget för lönesatsning, enligt ett förslag som
beslutas av kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten. Beloppet ingår i budget år 2020 i
tabellen.

13.6 Kommentarer till driftredovisning
Vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på ett överskott om 12,1 miljoner kronor.
De ekonomiska effekterna av covid-19 har skapat en oförutsägbarhet i prognosarbetet. Det har
medfört överskott i verksamheter som inte kunnat bedrivas på grund av smittrisk, men också
underskott, som till stor del kompenseras av statsbidrag. Den redovisade prognosen utgår ifrån
ett nulägesscenario där ingen smitta finns i nämndens verksamheter. I prognosen är medräknat
förväntat statsbidrag från Socialstyrelsen för de kostnader som uppstått till följd av covid-19
och som uppfyller Socialstyrelsens kriterier för ansökan. Prognosen innehåller positiva
avvikelser då en del volymer inte motsvarat budgeterad nivå. Staten har ersatt samtliga
sjuklöner i kommunen under perioden april-juli vilket också påverkar prognosen positivt.
Detta sammantaget innebär ett överskott av engångskaraktär som inte hade funnits ett år med
verksamhet i ordinarie drift.
Förvaltningsövergripande överskott 466 000 kronor
Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott då utbildningar och konferenser till följd av
pandemin inte kunnat genomföras. Även kostnaden för sommarjobbare är lägre.
Hemtjänst i ordinärt boende SoL överskott 878 000 kronor
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Kostnaden för köp av hemtjänst bedöms bli cirka 2 miljoner kronor lägre än budgeterat.
Kostnaden är lägre då insatser avböjts till följd av covid-19 men också för att volymerna
generellt inte nått den budgeterade nivån.
Den egna nattorganisationen för hemtjänst (som inte ingår i kundval LOV) prognostiserar ett
underskott om cirka 1,1 miljoner kronor då den budgeterade effektiviseringen inte går att
genomföra till följd av volymökningar.
Trygghetslarm redovisar ett underskott till följd av fler larm än budgeterat.
Särskilt / annat boende SoL överskott 4,5 miljoner kronor
Kostnaden för köp av särskilt boende för äldre är lägre på grund av den försenade
upphandlingen av boendeplatser och ett lägre avtalspris än budgeterat. Förseningen medför en
något högre kostnad för korttidsboende.
För särskilt boende i egen regi redovisas överskott huvudsakligen till följd av kompenserade
sjuklöner samt lägre kostnader för förbrukningsmaterial då stor del av inköpen under året gjorts
förvaltningsövergripande.
Korttidsboende SoL underskott 363 000 kronor
Behovet av att köpa korttidsboende har fram till och med slutet på sommaren varit högt till
följd av kommunens brist på platser på korttidsboende och särskilt boende i kommunen.
Verksamheten påverkades av covid-19 och ett stort antal korttidsplatser behövdes köpas. (se
stycke 6.3) Även kostnaden för utskrivningsklara är högre än budgeterat.
Korttidsboende i egen regi redovisar ett överskott till följd av att verksamhet under delar av året
varit stängd.
Dagverksamhet överskott 450 000 kronor
Den budgeterade nya dagverksamheten för äldre startar inte under året vilket medför ett
överskott. Arbetsstöd redovisar lägre personalkostnader och verksamhetskostnader då
verksamheten till följd av covid-19 inte haft budgeterade volymer.
Boendestöd överskott 381 000 kronor
Verksamheten har inte varit i full drift till följd av covid-19 vilket medför lägre
personalkostnader och lägre verksamhetskostnader.
Öppen verksamhet underskott 612 000 kronor
Restaurang Pomona redovisar lägre försäljningsintäkter då restaurangen är stängd till följd av
covid-19. Även intäkter för måltider till särskilt boende, korttidsboende och hemtjänst har
minskat till följd av lägre volymer.
Öppna verksamheter som träffpunkt Pomona och Källans träffpunkt redovisar lägre
verksamhetskostnader då verksamheten under året varit stängd.
Prognosen för föreningsbidrag är lägre då ansökningarna understiger budgeterad nivå.
Handläggning SoL överskott 315 000 kronor
Kostnaden för handläggning SoL är lägre än budgeterat till följd av omfördelade
tjänstgöringsgrader inom förvaltningens handläggning.
Personlig assistans överskott 383 000 kronor
Personlig assistans redovisar ett överskott. Prognosen är lagd utifrån enbart kända ärenden och
innehåller inget utrymme för oförutsedda händelser.
Särskilt boende LSS underskott 775 000 kronor
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Särskilt boende enligt LSS redovisar ett underskott. Ett par av boendena har högre
personalkostnader än budgeterat. Den budgeterade effektiviseringen för ett av boendena
bedöms inte vara genomförbar under pågående pandemi.
Daglig verksamhet LSS överskott 1,5 miljoner kronor
Daglig verksamhet har som en följd av pandemin under delar av året varit stängd vilket medför
lägre kostnader för personal och övrig förbrukning. Även kostnaderna för lokaler är lägre.
Övriga insatser LSS överskott 1,5 miljoner kronor
Insatsen korttidsboende för barn och unga redovisar markant lägre kostnader till följd av
senarelagda insatser till följd av covid-19, men också avböjda insatser. Även insatserna
korttidstillsyn och kontaktperson redovisar lägre kostnader.
Handläggning LSS underskott 209 000 kronor
Kostnaden för handläggning enligt LSS är högre än budgeterat till följd av omfördelade
tjänstgöringsgrader inom förvaltningens handläggning.
Färdtjänst överskott 3,3 miljoner kronor
Färdtjänst redovisar ett överskott till följd av lägre resande nästintill enbart orsakat av covid-19.
Kostnadsminskningen motsvarar sammantaget cirka 3,6 miljoner kronor. Verksamheten
redovisar högre kostnader för handläggning.
Hälso- och sjukvård överskott 143 000 kronor
De förbrukningsmaterial som utgör ordinarie förbrukning och som under pandemin köpts in
förvaltningsövergripande redovisar en kostnad på cirka 500 000 kronor. Kostnaden för
hjälpmedel bedöms följa budget. Rehab redovisar ett överskott till följd av vakanser. Palliativ
vård redovisar ett överskott.
13.6.1 Är prognosen för året ett underskott gentemot budget?
Oförutsedda volymökningar är en risk som kan medföra högre kostnader än prognostiserat. I
nuläget, med enbart fyra månader kvar av år 2020, ser förvaltningen att risken är liten att
enskilda händelser med stor ekonomisk påverkan i 2020 sker.
Den rådande pandemin i sig medför osäkerheter då situationen kan förändras snabbt vid ett
eskalerande smittutbrott. Även förändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten,
Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen påverkar vilka smittskyddsåtgärder som nämnden
behöver vidta. Prognosen utgår ifrån ett nulägesscenario där ingen smitta finns i nämndens
verksamheter.
Den lämnade prognosen innehåller förväntad ersättning i form av statsbidrag från
Socialstyrelsen. Förvaltningen bedömer risken som låg att ansökt belopp inte beviljas då staten
meddelat att ersättning kommer att ske och att statsbidraget kommer att förstärkas om avsatta
medel inte räcker till samtliga kommuner och regioners ansökta belopp. Risken att inte erhålla
ansökt statsbidrag ses också som liten då Håbo kommuns ansökta belopp i ansökning nummer
ett inte sticker ut i jämförelse med andra kommuner. Eventuella merkostnader till följd av
covid-19 som uppstår efter 30 november har nämnden inte rätt att ansöka om ersättning för,
vilket kan innebära ett minskat överskott.
Det redovisade överskottet är så stort att eventuella oförutsedda händelser som påverkar
ekonomin negativt bedöms att rymmas inom befintlig budgetram.
13.6.2 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning
I samband med nämndmöte den 12 maj gav vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i
uppdrag att arbeta vidare med en prognos för budget i balans och att, när statliga bidrag blir
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kända, återkomma med förslag till åtgärder för att prognosen ska vara i balans med budget.
Då vård- och omsorgsnämndens prognos i samband med delårsuppföljning per augusti
redovisar ett överskott presenterar förvaltningen inga åtgärder.
13.6.3 Ekonomiska effekter av covid-19
De ekonomiska effekterna av covid-19 har skapat en oförutsägbarhet i prognosarbetet. Det har
medfört överskott i verksamheter som inte kunnat bedrivas på grund av smittrisk, men också
underskott, som till stor del kompenseras av statsbidrag. Detta sammantaget innebär ett
överskott av engångskaraktär som inte hade funnits ett år med verksamhet i ordinarie drift.
Den redovisade prognosen utgår ifrån ett nulägesscenario där ingen smitta finns i nämndens
verksamheter.
Personalkostnad - inlånad personal, riskgrupp med lön, kompensation för mertid
Nämnden har haft merkostnader för personer som tillhör riskgrupp och till följd av det inte
jobbar men ändå erhåller lön. Under våren har också personal lånats in från andra förvaltningar
för att säkerställa behovet av bemanning vilket är en kostnad utöver ordinarie verksamhet.
Ersättning har också betalats ut som kompensation för mertid. Ansökan om ersättning för
merkostnader görs till Socialstyrelsen.
Hemtjänst i ordinärt boende
Inom hemtjänsten har merkostnader i egen regi uppstått till följd av hög personalfrånvaro och
anpassade arbetssätt för att minska risken för smittspridning.
Med anledning av att insatsen dagverksamhet stängdes så var flera brukare i behov av utökade
hemtjänstinsatser vilket medförde merkostnader för köp av hemtjänst. Insatserna som
beviljades var främst tillsyn, stöd vid måltider, promenader och social samvaro. Ansökan om
ersättning för merkostnader görs till Socialstyrelsen.
Särskilt boende SoL äldre
Inom särskilt boende äldre har merkostnader för personal uppstått vid bemanning utöver
ordinarie nivå. En högre bemanning har varit nödvändigt vid bland annat kohortvård vid
misstänkt eller bekräftad smitta, samt vid vård i karantän i samband med till exempel
sjukhusbesök eller att nya brukare flyttar in. Extra resurser har också behövts för att möjliggöra
de boendes kontakt med anhöriga i samband med besöksförbudet. Besök har kunnat
genomföras via skärmar utomhus där extra resurser har säkerställt att mötet kan genomföras på
ett smittskyddssäkert sätt. Ansökan om ersättning för merkostnader görs till Socialstyrelsen.
Korttidsboende SoL äldre
Förvaltningen har behövt köpa korttidsvistelse utanför kommunen med anledning av att
kommunens egna verksamheter hållits stängda. Den köpta insatsen korttidsvistelse avser
växelvård, avlastning samt eftervård efter sjukhusvistelse. Fyra stycken korttidsplatser med
inriktning demens har upphandlats under perioden juni-september på grund av nedstängning av
kommunens egna verksamheter. Detta för att kunna verkställa insatsen och kunna tillgodose
brukarnas behov snabbt. Detta har medfört betydligt högre kostnad än budgeterat. Ansökan om
ersättning för merkostnader görs till Socialstyrelsen.
Dagverksamhet
Högre personalkostnader uppstår då dagverksamheten utökar bemanningen från och med
september till och med december för att kunna ta emot personer på ett smittskyddssäkert sätt.
Ansökan om ersättning för merkostnader görs till Socialstyrelsen.
Handläggning
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Under april och maj har bemanningen på biståndsenheten varit högre än grundbemanning med
anledning av högre arbetsbelastning. Därutöver har en handläggare behövt vara i tjänst på
helger och röda dagar för att hantera ärenden snabbare för att underlätta samarbetet med Region
Uppsala. Ansökan om ersättning för merkostnader görs till Socialstyrelsen.
Personlig assistans
Merkostnader har uppstått till följd av kohortvård och karantänvård och högre personalfrånvaro
än vanligt. Ansökan om ersättning för merkostnader görs till Socialstyrelsen.
Särskilt boende LSS
Kommunens särskilda boenden har under vår och sommar påverkats stort av covid-19 då
bemanningen behövt säkerställas och utökas för att minimera verksamheternas sårbarhet.
Daglig verksamhet har under perioden också varit stängd vilket medför högre
bemanningsbehov. Det högre behovet av bemanning har inneburit en högre personalkostnad för
både ordinarie personal och personal som verksamheterna utökats med. Ansökan om ersättning
för merkostnader görs till Socialstyrelsen.
Hälso- och sjukvård
Merkostnader har uppstått för personal till följd av en högre arbetsbelastning än vanligt.
Verksamheten har också haft ett högre beredskapsläge för att kunna möta behov i
verksamheter. Kostnaden avser både anställd personal och inhyrd personal. Ansökan om
ersättning för merkostnader görs till Socialstyrelsen.
Förbrukningsmaterial; personlig skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning
Förvaltningen beräknar att till följd av covid-19 köpa in material i form av personlig
skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning. Kostnaden är kopplat till rekommendationer
från Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. Kostnaden bedöms för året uppgå till cirka
5,1 miljoner kronor och är beräknad utifrån nuläge och nuvarande rekommendationer. Ansökan
om ersättning för merkostnader görs till Socialstyrelsen.
Förväntat statsbidrag Socialstyrelsen
De merkostnader som presenteras ovan kommer att ansökas om ersättning för från
Socialstyrelsen. I ansökan ett uppgår Håbo kommuns merkostnader till cirka 11,5 miljoner
kronor. I prognosen beräknas sammantaget 17,8 miljoner kronor att utgöra merkostnader som
kommer att ansökas om ersättning för. I delårsbokslut per augusti redovisas i samråd med
revisionen av försiktighetsprincip 50% av ansökt belopp. I prognosen för helår förväntas den
sammanlagda merkostnaden om cirka 17,8 miljoner kronor att ersättas genom statsbidrag.
Särskilt boende SoL äldre, uteblivna intäkter
Inom särskilt boende redovisas lägre intäkter för hyra och omvårdnad. Intäktsbortfallet beror
på, utifrån gällande smittskyddsföreskrifter, begränsningar i möjligheten att anvisa lediga
platser på särskilt boende. Ersättning kan inte sökas för uteblivna intäkter.
Öppen verksamhet; Restaurang Pomona, uteblivna intäkter
Restaurang Pomona redovisar lägre försäljningsintäkter då restaurangen är stängd till följd av
covid-19. Även intäkter för måltider till särskilt boende, korttidsboende och hemtjänst har
minskat till följd av lägre volymer. Ersättning kan inte sökas för uteblivna intäkter.
Färdtjänst, lägre kostnader
Färdtjänst redovisar ett överskott till följd av lägre resande orsakat av covid-19.
Kostnadsminskningen motsvarar sammantaget cirka 3,6 miljoner kronor för färdtjänst och
riksfärdtjänst.
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Ekonomiska
effekter i
prognos
helår, tkr

Ekonomiska
effekter t o m
augusti, tkr

Ekonomiska effekter i samband med Corona
Bokförda kostnader:
Personalkostnad - inlånad personal, riskgrupp med lön, kompensation för
mertid

-1 629

-2 665

Hemtjänst i ordinärt boende

-1 201

-1 353

Särskilt boende SoL äldre

-1 334

-1 424

Korttidsboende SoL äldre

-2 003

-3 102

0

-150

Handläggning

-116

-201

Personlig assistans

-896

-895

Särskilt boende LSS

-1 022

-2 274

Hälso- och sjukvård

-625

-711

-4 394

-5 060

5 736

17 835

Dagverksamhet

Förbrukningsmaterial; personlig skyddsutrustning och medicinteknisk
utrustning
Ej bokfört:
Förväntat statsbidrag Socialstyrelsen
Särskilt boende SoL äldre, uteblivna intäkter

-165

Öppen verksamhet; Restaurang Pomona, uteblivna intäkter

-750

Färdtjänst, lägre kostnader

3 500

Summa

-7 484

2 585

13.7 Investeringsredovisning
Bokslut
2019

Budget
2020

Utfall janaug

Prognos
helår

Avvikelse
från
budget

Hemtjänst i ordinärt boende

0

0

-63

-65

-65

Särskilt / annat boende SoL

0

-640

0

-540

100

Dagverksamhet SoL

0

0

0

-100

-100

Boendestöd SoL

0

-100

0

-100

0

Öppen verksamhet

0

-100

-97

-100

0

Särskilt boende LSS

-593

-370

0

-40

330

Daglig verksamhet LSS

-201

-450

-475

-515

-65

0

0

0

-500

-500

Inventarier, förvaltningsövergripande /
befintliga verksamheter årligt utbyte

-183

-260

-86

-90

170

Summa

-977

-1 920

-721

-2 050

-130

Hälso- och sjukvård

Prognosen för investeringar är ett underskott motsvarande 130 000 kronor. Inom förvaltningen
görs omprioriteringar då nya investeringsbehov uppstått under året.
En omprioritering av investeringsmedel motsvarande 100 000 kronor görs från särskilt boende
till dagverksamhet för äldre.
För hemsjukvård och rehab uppstår ett investeringsbehov till följd av att en flytt till nya
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verksamhetslokaler planerar att ske under slutet av året.
Budgeterade investeringsmedel, om 250 000 kronor, för inventarier till ett nytt LSS-boende
kommer inte att förbrukas till följd av en senare byggnation än vad som budgeterats. Även
centralt avsatta investeringsmedel omprioriteras.
Investeringsmedel för nybyggnation av två gruppbostäder enligt LSS beslutades av KF 29 juni
och fördes i samband med beslut över till tekniska nämnden.

13.8 Förväntad utveckling
Vård och omsorgsnämnden kommer även fortsättningsvis att påverkas av den rådande
pandemin. Det kommer att krävas att nämnden tar fram nya arbetsmodeller och metoder för att
hindra smittspridning och kunna genomföra sitt grunduppdrag på ett säkert sätt.
Besöksförbudet på kommunens särskilda boende för äldre upphävs från och med den 1 oktober.
Ett arbete för att anpassa verksamheten för att minska smittspridning krävs.
Under hösten kommer nämndens nedstängda verksamheter successivt att startas upp i
anpassade former för nämndens brukare.
Mycket tid och fokus kommer även fortsättningsvis att läggas från förvaltningen på att anpassa
nämndens verksamheter till förändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och nya
instruktioner från Socialstyrelsen.
Förvaltningen ser ett stort behov av att ytterligare digitalisera och utveckla välfärdstekniken
inom nämndens områden. Detta ställer krav på resurser och kompetens för att arbeta med dessa
frågor, där inte minst projektledning är en viktig komponent. Vidare ser förvaltningen ett
fortsatt och ökat tryck på att systematiskt följa och utveckla kvaliteten inom nämndens
verksamhetsområden. Upphandling av nytt verksamhetssystem kommer att ta mycket tid och
fokus i anspråk. Arbetet beräknas starta upp senast sommaren år 2022.
Den demografiska utvecklingen de kommande åren av personer över 80 år kommer att bidra till
att köp av hemtjänsttimmar, behov av korttidsplatser och platser på särskilt boende kommer att
öka. Förvaltningen ser även en ökning gällande LSS-ansökningar, personlig assistans, bostad
med särskild service, kontaktperson och daglig verksamhet. Idag är ärendemängden hos
biståndsbedömarna hanterbar men ligger precis på gränsen till för hög, så inom något år
beräknas ärendemängden vara för hög för att klaras med befintlig grundbemanning.
Resvanorna med färdtjänst och riksfärdtjänst har kraftigt förändrats under rådande pandemi.
Förvaltningens bedömning är att resandet kommer att återgå till ett normalläge från och med år
2022. Ett arbete med att utveckla och se över färdtjänstverksamheten kommer under hösten att
påbörjas vilket kommer leda till en mer rättssäker handläggning gällande färdtjänst och
riksfärdtjänst.
Det är få personer som utgör en hög kostnad utifrån svår psykisk sjukdom och stort
omvårdnadsbehov genom placeringar på HVB. Ökar inom de närmsta åren behovet av platser
för denna målgrupp kommer det finnas skäl till att se över behovet att starta upp ett boende i
egen regi för denna målgrupp.
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14 Tekniska nämnden
14.1 Sammanfattning
Verksamheten
Driften löper på bra trots covid-19. Lokalvården påverkas mest av pandemin vilket bland annat
innebär omfördelning av personal och utförande av lokalvård 7 dagar i veckan. På VA är
personalen utplacerade i mindre arbetsgrupper.
Ett stort antal investeringsprojekt pågår. Flera fastighetsinvesteringsprojekt har ännu inte
startat, politiska beslut inväntas. Hos avfall pågår ett stort projekt tillsammans med tre
grannkommuner för omställning till fastighetsnära avfallsinsamling.
Måluppfyllelse
Målen har delvis kunnat uppnås. Vissa utvecklingsmål kommer att kräva ett flerårigt arbete.
Ekonomi
De skattefinansierade verksamheterna prognosticerar sammantaget ett överskott på 2,9 miljoner
kronor.
De taxefinansierade verksamheterna prognosticerar ett lägre uttag från VA-respektive
avfallsfonden än budgeterat med totalt 1,7 miljoner kronor.
Förvaltningen bedömer att kompensation för uteblivna investeringsbidrag som noterats i
delårsbokslut mars inte behövs på grund av bättre prognos.

14.2 Väsentliga händelser
Fastighet
I juni fattade kommunfullmäktige beslut om att bygga en ny simhall i Bålsta. Projektering
kommer att påbörjas under hösten 2020 med bedömd byggstart under senare delen av 2021.
Det är ett stort projekt som kommer komma Håbos innevånare till del inom en treårsperiod.
Med en växande befolkning ökar också behovet av olika särskilda boenden. Beslut har fattats
om att uppföra två nya LSS-boenden på centralt belägna tomter i Bålsta. Dessa beräknas vara
färdiga i början av 2022.
Gata/park
Under 2020 har avdelningen genomfört förändringar inom den vanliga driften till följd av de
besparingskrav som lades inför budget 2020. Renhållningen runt Bålsta station har minskats
ner till att endast omfatta den ursprungliga upphandlingen. En effektivisering har skett genom
att vissa uppgifter inom renhållningen tagits tillbaka i egen regi. Gatuunderhållet har dragits ner
till ett minimum med bland annat utebliven kantstenslagning. Även gräsklippningen har berörts
genom att vissa ytor som tidigare klippts en gång per år nu inte klippts alls.
Avdelningen har infört förbättrade rutiner för felanmälan. Detta har gett effektivare planering
och åtgärd av fel och brister.
Vid Granåsen har soptunnor för restavfall bytts ut till kärl med källsortering.
Alla kommunala lekplatser har säkerhetsbesiktigats.
En gång- och cykelväg anlades till Lillsjöns företagspark i samband med att ICA maxi
öppnades.
En hundrastgård har anlagts i gamla Bålsta enligt ett medborgarförslag.
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En rad trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts med fokus på övergångsställen.
För att öka tryggheten så har en rad investeringar i förbättrad belysning genomförts och
påbörjats.
En omfattande renovering och förnyelse av lekplatsen mellan södra och norra Eneby har
påbörjats.
Lokalvård
Till följd av pandemin beordrades verksamheten att införa helgtjänstgöring på alla äldreboenden för att följa socialstyrelsen och folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta
medförde personalbrist och akut rekrytering av vikarier.
Pandemin har också inneburit kraftigt ökad förbrukning av städmaterial och verksamheten har
fått köpa in skyddsutrustning och handsprit till personal och införa milt kem samt uppdatera
rengöringsmetoden med ytdesinfektion.
VA
Verksamheten har under året genomfört en verksamhetsanalys för att optimera organisationen
för framtiden. Bland annat har kompetens, funktion, uppdrag och framtida mål genomlysts.
Under första halvåret 2020 inträffade ett flertal vattenläckor. Tack vare verksamhetens nya
system för sms-aviseringar kommunicerades detta effektivt ut till berörda medborgare. Den
varma sommaren resulterade i datumbevattning, även denna kommunicerades via sms.
Avfall
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommun har fortsatt arbetet med införandet av nytt
insamlingssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. De nya
entreprenaderna kommer att starta upp den 16 oktober. En projektgrupp som arbetar
gemensamt för alla kommuner och samordningsmöten med politiken har tillsatts.
Upphandling av slam och fett har genomförts och ett gemensamt avtal med Sigtuna och
Upplands-Bro startar upp den 16 oktober. I samband med uppstarten kommer kundtjänst och
fakturering att tas över i egen regi.
Nytt avtal avseende behandling och transport av grovavfall från återvinningscentralerna samt
farligt avfall håller på att handlas upp i samverkan med Upplands-Bro kommun. Även dessa
entreprenader startar upp den 16 oktober.
Utsortering av kabel har påbörjats på ÅVC:n, vilket har lett till ökade intäkter.

14.3 Uppföljning kvalitet och mål
14.3.1 Perspektiv: Målgrupp
14.3.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Gator, vägar och gång- och cykelvägar ska vara i farbart
skick

Ingen bedömning
Analys
Nöjd medborgar-index - gator och vägar samt gång- och cykelvägar redovisas en gång per år i
samband med årsbokslutet. Övriga kritiska kvalitetsfaktorer följs upp via enkäten Kritik på
teknik som genomförs vart tredje år av SKR, senaste undersökningen genomfördes 2019.
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Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall

Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar

57

57

57

Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar

55

55

56

Upplevd kvalitet av standarden på kommunens gator
och vägar.

-

-

41%

-

Upplevd kvalitet på kommunens gång- och
cykelvägar.

-

-

49%

-

Upplevd kvalitet på snöröjning och halkbekämpning

-

-

64%

-

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

Ingen bedömning har genomförts
Analys
Uppföljning sker en gång per år i samband med årsbokslutet.
Kvalitetsmått
Olycksstatistik från Transportstyrelsen

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

-

-

43

Utfall

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

Ingen bedömning
Analys
Nedanstående kritiska kvalitetsfaktorer följs upp via enkäten Kritik på teknik som genomförs
vart tredje år av SKR, senaste undersökningen genomfördes 2019.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall

Upplevd kvalitet av parkskötsel

-

-

64%

-

Upplevd kvalitet på renhållning/"utestäd"

-

-

72%

-

Upplevd kvalitet av skötsel och utrustning på
kommunens lekplatser

-

-

44%

-

14.3.1.4 Kritisk kvalitetsfaktor: Ändamålsenliga och sunda lokaler

Ingen bedömning
Analys
Nöjd kundindex - fastighet
Under 2016 och 2018 har en hyresgästenkät genomförts med extern aktör. Syftet har varit att
kunna jämföra våra resultat med en rad andra kommuners. Efter två genomförda enkäter kan
konstateras att utfallen blir missvisande. Inom kommunens olika förvaltningar finns det interna
rutiner som påverkar svaren i så stor utsträckning att slutresultatet blir missvisande. Under 2020
har ingen enkät kopplat till de fastighetsrelaterade frågorna genomförts.
Okulär mätning av städkvalitet
Möjligheten till platsbesök under pandemin har varit begränsade. Mycket få klagomål på synlig
smuts har inkommit.
Kemisk mätning av bakteriemängd
ATP-mätningarna är utförda enligt plan samt vid behov av extra kontroll, för att snabbt
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upptäcka brister i kvalitet. Under perioden 2020-01-01 till 2020-08-31 har 83 mätningar utförts
och de flesta mätningarna är utförda på förskolor. Mätningar har också utförts på skolor,
äldreboende, sporthallar och kontor. Målet är att 95 % av mätningarna ska ge ett godkänt
resultat på 250 RLU, vilket motsvarar kraven på mätning av osynlig smuts för Hygienklass 2:
Vård, behandling och mottagning av patienter. Vi har samma höga krav oavsett var
mätningarna görs; äldreboenden, skolor, förskolor eller kontor. Fram till 2020-08-31 har 82 %
av mätningarna godkänt resultat. Av nedslagen var 50 % på golven, resterande jämt fördelat på
de andra ytorna med undantag av dörrhandtag, där alla mätningar varit godkända.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Nöjd kundindex - fastighet
Okulär mätning av städkvalitet

Utfall 2019

Utfall

46

0

90%

90%

Kemisk mätning av bakteriemängd

82

14.3.1.5 Kritisk kvalitetsfaktor: Väl fungerande avfallshantering

Ingen bedömning har genomförts
Analys
Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning
Uppföljning sker endast en gång per år i samband med årsbokslutet.
Insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier), kg/person
Uppföljning sker endast en gång per år i samband med årsbokslutet.
Insamlat grovavfall, kg/person
Uppföljning sker endast en gång per år i samband med årsbokslutet.
Avvikelser i sophämtningen
Siffrorna gällande avvikelser i sophämtningen är något missvisande då det förekommer en del
fel i databasen. Plan för åtgärd pågår, vilket efter åtgärd kommer att visa på högre siffror.
Matavfall, kg/inv
Andelen matavfall ser ut att öka något jämfört med budget. Detta antas vara en följd av att fler
arbetar hemma och har semestrat på hemmaplan på grund av pandemin.
Restavfall, kg/inv
Andelen restavfall ser ut att öka något jämfört med budget. Detta antas vara en följd av att fler
arbetar hemma och har semestrat på hemmaplan på grund av pandemin.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och
sophämtning

63

62

65

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

34

33

292

225

Insamlat grovavfall, kg/person
Avvikelser i sophämtningen

Utfall

9%

9%

Insamlat matavfall, kg/person

35

26

Insamlat restavfall kg/person

167

117

14.3.1.6 Kritisk kvalitetsfaktor: Väl fungerande vatten- och avloppstjänster

Ingen bedömning har genomförts
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Analys
Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp
Uppföljning sker endast en gång per år i samband med årsbokslutet.
Antal stopp på avloppsledningsnätet
Den positiva trenden beror på att verksamheten under 2019 tog fram en underhållsplan för
avloppsledningsnätet som nu används vilket har gett mycket goda resultat. Detta har bidragit
till att källaröversvämningar som följd av avloppsstopp i Håbo kommun ligger på 0,30 jämfört
med Sverige, som ligger på 0,67 per 1000 serviser.
Andel tjänliga vattenprover hos abonnenter
Samtliga vattenprover har visat på tjänligt vatten i både Skokloster och Bålsta.
Andel medborgare med positiv upplevelse av kranvattnet
Följs upp via enkäten Kritik på teknik som genomförs vart tredje år av SKR, senaste
undersökningen genomfördes 2019.
Kvalitetsmått
Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

75

75

72

40

15

5

100%

100%

100%

-

72 %

-

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

-

Utfall

14.3.2 Perspektiv: Verksamhet
14.3.2.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Energieffektiva lokaler

Ingen bedömning har genomförts
Analys
Förbrukning av vatten
Förbrukningen av vatten mäts i dag endast som ett totalvärde. Undermätare kommer att sättas
upp i produktionsköken där vattenförbrukningen bedöms som stor och det finns möjlighet att
tillsammans med verksamheten se över åtgärder för att minska förbrukningen. Installationer
kommer att påbörjas under 2020.
Andel solel
Kommunen har idag inga anläggningar som producerar enbart solel. Projektering pågår av tio
olika objekt.
Kvalitetsmått
Förbrukning av vatten
Andel solel
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0

0%

0,2%

137(156)

14.3.2.2 Utvecklingsmål: Förbättra underhållsplaner

Delvis uppfyllt
Analys
Andel drift- och underhållsplaner
För fastighet -, VA- respektive avfallsverksamheten är samtliga underhållsplaner färdig-ställda.
För gatu- och parkverksamheten beslutades det under våren 2020 att antalet underhållsplaner
skulle reduceras till 7 mot tidigare 28. Under hösten kommer arbetet med att sammanställa
gatuunderhållet att påbörjas och arbetet med underhålls-planer för park, skog och naturvård
under våren 2021.
Underhållsplaner med god kvalitet
För fastighet bedöms 85 % av underhållsplanerna vara av god kvalitet. För övriga verksamheter
bedöms de underhållsplaner som finns vara av god kvalitet.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

Andel drift- och underhållsplaner

87,83%

100%

95,74%

95,74%

Underhållsplaner med god kvalitet

19,8 %

100 %

79,07 %

79,07 %

14.3.2.3 Utvecklingsmål: Nytt insamlingssystem för avfallshantering

Ingen bedömning har genomförts
Analys
Nyckelindikatorerna har inget utfall då det nya insamlingssystemet ännu inte har införts.
Planerade aktiviteter genomförs enligt tidplanen. Ett samverkansavtal har upprättats mellan
Håbo, Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner avseende gemensam upphandling av
insamling av hushållsavfall. Nya entreprenader startar upp i mitten av oktober 2020.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

100% av alla villor och fritidshus med egna kärl ska
ha fått två fyrfackskärl senast vid utgången av
december 2020
98% av villa- och fritidshushushåll ska fortsätta med
systemet med två fyrfackskärl efter att systemet
implementerats

98%

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

90%

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

Ingen bedömning har genomförts
Analys
Det görs inte längre någon central undersökning av medarbetarnas engagemang. Tekniska
avdelningen, förutom fastighetsavdelningen, har under våren genomfört månadsvisa
minienkäter för att få en uppfattning om personalens engagemang och trivsel på arbetet.
Med tanke på covid-19 upplever de flesta ändå att arbetet i verksamheten fungerar bra. Några
jobbar vidare med den dagliga driften och de nya utmaningarna som uppstått. Andra arbetar på
distans och saknar då framför allt kollegor och de fysiska mötena.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall

Medarbetarindex

14.3.3.2 Kritisk kvalitetsfaktor: God personalhälsa

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

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Frisknärvaro

Utfall
87,4%

14.3.3.3 Utvecklingsmål: God personalhälsa - öka frisknärvaron inom Lokalvården

Delvis uppfyllt
Analys
Att jobba med frisknärvaro under en pandemi med myndighetsdirektivet "stanna hemma vid
minsta förkylningssymptom" har inte varit möjligt.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Frisknärvaro

Måltal

Utfall

Måluppfylln
ad

80%

14.3.4 Perspektiv: Ekonomi
14.3.4.1 Kritisk kvalitetsfaktor: En ekonomi i balans

Mycket god kvalitetsnivå
Analys
Procentuell avvikelse på -8,45 baseras på verksamheterna gator, park, kommersiell verksamhet,
fastighet, internservice och lokalvård. Tekniska förvaltningen övergripande, tekniska nämnden
samt nämndadministrationen ingår inte i kvalitetsmåttet. Prognosen för året visar på ett
överskott jämfört med budget. Energieffektiviseringar har lett till minskade energikostnader
och den milda vintern i årets börja har minskat kostnaden för vinterväghållning. Även lägre
kapitalkostnader bidrar till överskott jämfört med budget.
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Avvikelse
2017

Kvalitetsmått

Avvikelse
2018

Avvikelse
2019

Avvikelse
2020

Avvikelse från budget

14.3.4.2 Utvecklingsmål: Genomföra investeringar enligt plan

Inte uppfyllt
Analys
Visar andel projekt som går enligt årets budget. Avvikelsen är i de flesta fall ett överskott i
projektet. Totalt 6 projekt har felaktigt fått investeringsbudget där kostnaden är en driftkostnad. Flera projekt kommer av olika anledningar få ett överskott i år på grund av förseningar av olika orsaker men där vi ser att totala kostnaden för projektet prognosticeras enligt
budget.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Andel investeringsprojekt enligt budget

Måltal

Måluppfylln
ad

Utfall

100%

61,19%

61,19%

14.4 Volym- och resursmått
14.4.1 Volymmått
Mått
Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm
BRA

Utfall 2019

Utfall aug
2019

Utfall aug
2020

Budget
2020

Prognos
2020

16 611

16 772

17 064

17 500

17 500

105 377

105 271

105 377

106 000

106 000

93 722

64 876

64 491

94 000

95 000

214

164

183

297

275

64

42

38

76

58

Restavfall, kg/inv

167

111

117

162

176

Matavfall, kg/inv

35

24

26

33

38

Area kommunägda verksamhetslokaler,
kvm BRA
Antal besök vid återvinningscentralen
Grovavfall, kg/inv
Förpackningar, kg/inv

Antal besök vid återvinningscentralen
Besöken till återvinningscentralen till och med augusti är i stort sett samma som föregående år,
men besökarna kastar mer avfall per besök.
Grovavfall, kg/inv
Siffran kg/inv har minskat då antalet ton grovavfall fördelas mellan fler invånare jämfört med
uppföljningen i mars. Den totala mängden grovavfall har ökat med närmare 20 % jämfört med
samma period föregående år.
Förpackningar, kg/inv
Denna siffra är missvisande, då statistiken släpar upp till ett år. Först samma period nästa år får
vi ett resultat som är tillförlitligt.
Restavfall, kg/inv
Andelen restavfall ser ut att öka något jämfört med budget. Detta antas vara en följd av att fler
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arbetar hemma och har semestrat på hemmaplan på grund av pandemin.
Matavfall, kg/inv
Andelen matavfall ser ut att öka något jämfört med budget. Detta antas vara en följd av att fler
arbetar hemma och har semestrat på hemmaplan på grund av pandemin.
14.4.2 Resursmått
Mått

Utfall 2019

Utfall aug
2019

Utfall aug
2020

Budget
2020

Prognos
2020

Avhjälpande underhåll, fastigheter
- fakturerad kostnad kr/kvm

80

51

80

55

70

Planerat underhåll, fastigheter
- fakturerad kostnad kr/kvm

65

33

91

75

75

Gatubelysning, kr/inv

255

123

124

257

257

Vinterväghållning, kr/inv

334

296

103

302

250

Beläggningsunderhåll, kr/inv

564

334

122

338

338

Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm
Eftersläpningen på grund av avsaknaden av entreprenörer har tagits igen med råge. På grund av
covid-19 och de restriktioner det har medfört för arbete inom särskilt boende har
omprioriteringar gjorts och större insatser kunnat göras i andra verksamhetslokaler.
Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm
Föregående års uppskjutna arbeten har kunnat utföras inklusive de arbeten som planerats att
genomföras under innevarande år.
Gatubelysning, kr/inv
Med de investeringar som planeras avseende belysning så är det möjligt att driftkostnaden per
invånare på sikt kommer att bli lägre. Måttet beräknat på 22 000 invånare.
Vinterväghållning, kr/inv
Kostnaden för vinterväghållningen har varit förhållandevis låg under perioden januari-mars.
Prognosen för kostnad/invånare skrevs därför ner i mars. Kostnaden för snöröjning,
halkbekämpning, snötransport och sandupptagning för årets första period blev 2,3 miljoner
kronor. Det är något lägre än normalt och prognosen för kostnad/invånare är därför fortsatt
lägre än budget. För perioden november-december måste 2,5 miljoner kronor reserveras för en
normalsäsong. Om insatserna blir fler än normalt kommer prognosen inte att kunna hållas.
Måttet beräknas på 22 000 invånare.
Beläggningsunderhåll, kr/inv
Beläggningsarbeten för 2,7 miljoner kronor utförda och fakturerade fram till och med sista
augusti. Uppehåll i arbetena under juli därefter påbörjades de igen under augusti. Prognosen är
att tilldelade medel kommer att förbrukas, beställningar är lagda upp till detta belopp. Måttet
beräknas på 22 000 invånare.
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14.5 Driftredovisning skattefinansierad verksamhet
Bokslut
2019

Budget
2020

Utfall janaug

Prognos för
året

Avvikelse
från budget

Tekniska Nämnden

-253

-210

-138

-210

Nämndadministration

-333

-267

-153

-236

31

-32 259

-32 342

-18 491

-31 372

970

-5 723

-4 831

-3 823

-4 650

181

911

400

403

403

3

Fastighet

-7 526

1 909

1 593

4 499

2 590

Lokalvård

-15 955

-16 539

-9 684

-16 539

-219

-758

-256

-1 709

-951

-2 286

-2 443

-1 589

-2 404

39

-63 643

-55 081

-32 138

-52 218

2 863

Gator, vägar, parkering
Parker
Kommersiell verksamhet

Teknisk vht övergripande
Övrig kommungemensam admi
Summa

Enligt beslut KF§51 har omfördelningar i budgetram skett. 595 000 kronor överförs från
Socialnämnden för en bostadsförvaltare. 200 000 kronor tillförs Tekniska nämnden för
digitaliseringsprojektet. Tekniska nämnden tillförs 208 000 kronor i budget för lönesatsning, enligt ett
förslag som beslutas av kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten. Budgetbeloppen ingår i
budget år 2020 i tabellen.

14.6 Driftredovisning taxefinansierad verksamhet

Avfallsverksamhet
VA verksamhet
Summa

Utfall janaug

Prognos för
året

Avvikelse
från budget

Bokslut 2019

Budget 2020

-901

0

160

-1 063

-1 063

0

0

2 249

1 258

1 258

-901

0

2 409

195

195

14.6.1 Kommentarer till driftredovisning
Tekniska förvaltningen
De skattefinansierade verksamheterna inom förvaltningen prognosticerar sammantaget ett
överskott på 2,9 miljoner kronor.
De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall prognosticerar ett lägre uttag från VArespektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 1,7 miljoner kronor.
Gator, vägar, parkering, parker och kommersiell verksamhet – överskott 1,1 miljoner
kronor
Gatu- och parkverksamheten prognosticerar ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Överskottet
beror främst på att kostnaden för vinterväghållning inom gatuverksamheten har varit lägre än
normalt under den första delen av säsongen. Parkverksamhetens överskott beror bland annat på
att verksamheten inte genomfört en del planerade arbeten då hälften av personalen (en person)
under våren anvisades till arbete inom vården på grund av covid-19. Överskottet för
verksamheterna dras ner av högre kapitalkostnaderna än budgeterat med 550 000 kronor. De
högre kapitalkostnaderna beror på ändrade redovisningsprinciper för investeringsbidragen.
Precis som förra prognosen är prognosen för investeringsbidrag och intäktsränta kopplat till
dessa 3,3 miljoner kronor lägre än budgeterat på grund av de nya redovisningsprinciperna för
bidrag från exploatörer för investeringar i infrastruktur. Tidigare har sådana intäkter årligen
kompenserat gatu- och parkavdelningen för de ökade kapitalkostnader som infrastrukturen
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medfört. Uteblivna investeringsbidrag balanseras delvis av att kapitalkostnaderna till följd av
bland annat senarelagda investeringar och exploateringar nu förväntas bli 2,8 miljoner kronor
lägre än budgeterat.
Enligt delårsrapporten mars noterade förvaltningen att gatu- och parkavdelningen borde
kompenseras för det underskottet avdelningen då prognosticerade genom utökad ram eftersom
underskottet berodde på nya redovisningsprinciper. Eftersom prognosen nu ser bättre ut dels
genom lägre kapitalkostnader än tidigare prognoser samt även lägre prognosticerade kostnader
för till exempel vinterväghållning bedömer förvaltningen att sådan kompensation inte behövs.
Viktigt är dock att notera att prognosen baseras på kostnader för en ”normalvinter”. Vid en
kallare och mer snörik vinter föreligger en risk för underskott.
Fastighet - överskott 2,6 miljoner kronor
Fastighetsverksamheten prognosticerar ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Orsaken är i
huvudsak lägre energikostnader då effekten av insatser för energieffektiviseringar börjar
avspegla sig i energiförbrukningen. Under årets första månader har endast 44% av den
beräknade årsförbrukningen använts. Även kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat beroende
på att större investeringsprojekt inte färdigställts i planerad takt. Överskottet minskas dock av
lägre prognosticerade intäkter för tidsredovisningen i investeringsprojekt på grund av att flera
projekt inte startats enligt beräknad tidsplan.
Tekniska vht övergripande – underskott -1,0 miljoner kronor
Prognosen pekar på ett underskott på cirka 1 miljon kronor. Underskottet består av kostnader
för tidigare förvaltningschef samt inhyrd Tf förvaltningschef.
VA - överskott 1,3 miljoner kronor
I budget 2020 har VA-avdelningen budgeterat att använda 9,5 miljoner kronor ur VA-fonden.
Prognosen för augusti är ett överskott 1,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på lägre
kapitalkostnader än budgeterat. Verksamheten har även lägre kostnader för ersättning av skada
hos abonnent samt lägre personalkostnader gå grund av vakanta tjänster. På grund av covid-19
prognosticeras även lägre kostnader för kurser och konferenser. Detta innebär att 8,2 miljoner
kronor behöver tas i anspråk från VA-fonden jämfört med de budgeterade 9,5 miljoner
kronorna.
Planerade ledningsåtgärder i både projekt och drift kan komma att bli försenade på grund av att
det till stora delar saknas ledningsrätter/markåtkomst för ledningsnätet i kommunen. Det finns
svårigheter att få tillträde till marken.
Avfall – underskott 1,0 miljoner kronor
I budget 2020 har avfallsverksamheten budgeterat att använda 1,5 miljoner kronor av fonden.
Prognosen för augusti är 400 000 kronor bättre än budget och visar på att 1,0 miljoner kronor
behöver användas av fonden jämfört med budgeterade 1,5 miljoner kronor. Största anledningen
till den bättre prognosen är lägre kapitaltjänstkostnader, ökade intäkter till följd av vite
gentemot en av våra entreprenörer som inte fullföljt sitt uppdrag enligt avtal samt ökade
intäkter på slamentreprenaden.
14.6.2 Är prognosen för året ett underskott gentemot budget?
Förvaltningen redovisar ett prognosticerat överskott för den skattefinansierade verksamheten.
Även taxefinansierade verksamheten prognosticerar ett lägre underskott än budgeterat. Medel
från avfalls-respektive VA-fonden har budgeterats att tas i anspråk under året för att nå en
balanserad budget.
De risker förvaltningen ser är främst väderberoende. Både kostnader för energi, främst hos
fastighetsavdelningen, samt kostnader för vinterväghållningen, främst hos gatuverksamheten,
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kan bli mycket högre vid en kall och snörik vinter. Även kostnader kopplade till covid-19 är
svåra att i dagsläget bedöma. Den verksamheten som är mest påverkad av covid-19 är
lokalvården. I dagsläget prognosticerar lokalvården att gå enligt budget. Kostnaderna har ökat
för vikarier för att stärka bemanningen samt ökade kostnader för städmaterial mm. Samtidigt
har intäkter genom indexreglering samt ersättning för sjuklönekostnader kunnat höjas. Även en
hög långtidssjukskrivning inom egna personalen har sänkt kostnaderna. Förvaltningen ser
därför inte i dagsläget att den risken för underskott är så hög. För att öka beredskapen och
möjligheten att agera i tid under normala omständigheter sker en regelbunden kontroll av
förbrukning/kostnader av hygienmaterial (med möjlighet att nyttja krislager vid budgetrisk)
liksom regelbunden uppföljning av arbetsmiljöstatus.
14.6.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning
Tekniska nämnden har fattat beslut under året genom att godkänna den av förvaltningen
upprättade delårsuppföljning mars 2020 samt noterat ekonomiuppföljningarna för februari samt
maj. Nämnden har noterat samt godkänt uppföljningarna utan krav på åtgärder.
14.6.4 Ekonomiska effekter av covid-19
Fastighetsavdelningen har minskade intäkter som utgörs av hyresrabatter som lämnats till två
lokalhyresgäster. Avdelningen har även haft ökade kostnader för att förse Kontaktcenter med
skyddsglas i receptionen.
Lokalvårdsavdelningen har ökade kostnader för bland annat tvål, ytdesinfektion, handsprit,
handskar, förkläden samt städmaterial då förbrukningen och behovet av rengöring av
handkontaktytor ökat sedan covid-19s utbrott och spridning. De ökade kostnader för inköp av
hygienpapper som redovisades i förra uppföljningen planade ut då Fridegårdsgymnasium
införde distansundervisning och flera i kommunen började jobba hemifrån. Lokalvården har
även ökade kostnader för utökad bemanning och inköp av arbetskläder till dessa, för att klara
de utökade lokalvårdskraven samt den sedan april införda helgtjänstgöringen på äldreboenden
som också medfört beredskapstjänstgöring under helg för arbetsledare, samordnare och chef.
Då fysiska möten inte varit hälsosamt genomförbara i lokalvårdens stora personalgrupp har
inköp av mötesutrustning gjorts för att kunna genomföra APT-möten under hösten.
Avfallsavdelningen har noterat att mängden grovavfall har ökat på återvinningscentralen,
jämfört med samma period föregående år. Andelen besök är i princip detsamma som förra året,
men varje besökare har haft mer grovavfall vid varje besökstillfälle. Personalen upplever att
fler har stannat hemma och renoverat på sin semester på grund av covid-19. Andra kommuner
upplever samma tendenser. Det är svårt att veta exakt hur stor del av ökningen som härrörs till
covid-19 samt att sätta ett pris på den eventuella ekonomiska effekten.
Ekonomiska effekter i samband med Corona

Ekonomiska effekter
t o m augusti, tkr

Ekonomiska effekter
i prognos helår, tkr

Bokförda kostnader:
Hyresrabatter till lokalhyresgäster

-192

-192

-18

-18

-255

-800

Städmaterial tex kemikalier, handskar, förkläden

-82

-150

Tvål

-35

-65

Ombyteskläder

-5

-7

Utrustning för distansmöten

-7

-12

-594

-1 244

inköp och montering av skyddsglas i kommunhusets reception
Utökade vikariekostnader

Ej bokfört:
Summa
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14.7 Investeringsredovisning
(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är
fattat.
Bokslut
2019

Budget
2020

Utfall janaug

Prognos
helår

Avvikelse
från budget

24

Väg- och jvgnät, parkering

1301

Trafiksäkerhetshöj. åtg

1303

Gatubelysning Ullevivägen

1304

Markområde för upplag snö

-592

1305

Omb gatubelys Badhusv-Run

-830

-608

-830

1306

Granåsens spår belysnings

-3 520

-3

-3 520

1307

Trygghetsåtgärder gatubel

-2 000

-1 068

-2 000

1308

Renovering gatubelysnings

-2 200

-1 518

-2 263

1309

Förtätning belys Kalmarv

-460

-432

-460

1310

Utbyte till LED

-2 940

-2 517

-2 940

1311

Seriebyte av ljuskällor

-488

-507

-507

-19

1312

belys gc nämndemans-stock

-160

-123

-122

38

1313

Belysning Järnvägsparken

-189

-164

-205

-16

1314

Dekorationsbel Väppebyäng

-159

-1

-159

1316

GC Lillsjöns företagspark

-600

-601

-601

1318

Gångbana Sjövägen

-500

1358

Planerat uh beläggningar

1364

(P)Kraftleden trafiksäker

1371

Hissar vid stationen

1372

Utbyte kvicksilverarmatu

1376

Utbyggnad av gatubelysnin

1378

Konstbyggn (brokonstr)

-200

1379

Utv.offentl utemiljö park

-287

1380

Byte av vägtrummor

-831

1384

Väppeby äng Gata GCV

-512

1388

Skyltpolicy samt genomf.

-86

1389

Pulkabacke Dumpers

-121

1390

GC-väg Viby Vilunda

-443

1391

Upprustn.grusbel. GC väg

-404

1392

Breddning Dalstigen

1397

Skokloster GC-väg

1398

Borttag av bom skeppsväge

1399

Flytt gatubelysningscentr

25

Parker

1315

-2 251

-1 600

-1 401

-1 600

-745

-7 100

-63

-1

-500
-2 718

-7 100

-58

-58

-58

-3 518

-311

-500

3 018

-630

-33

-630

-8 965

-134

-8 965

-293

-837

-37

-12

-2 500

-72

-800

1 700

-25

-25

-25

-1 250

-42

-1 250

Hundrastgård Skokl o Båls

-140

-126

-140

1317

Utegym Skokloster

-360

-1

-360

1379

Utv.offentl utemiljö park
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-12 146

592

-142
-2 568
-508

-183
-1 866

-154

-2 000

837

2 000
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Bokslut
2019
1382

Upprustning lekplatser

1394

Gångbro Järnvägsparken

91

Fastighetsförvaltning

1102

Budget
2020

Utfall janaug

Prognos
helår

Avvikelse
från budget

-33

-3 704

-684

-3 704

-165

-135

24

-135

(P) LSS boende Dalvägen

-3 000

-58

1103

(P) LSS boende Viby

-4 000

4 000

1104

(P) Ny simhall

-10 000

10 000

1138

Granåsen toaletter o kall

-135

-6 865

-31

-6 865

1139

Bättre inomhusmiljö/luft

-667

-833

-617

-833

1141

Fridegårdsgymna om klassr

1142

Ny fotbollsanläg Etapp 2

-500

500

1143

(P)Gröna dalen fsk 2 avd

-15 000

15 000

1164

Renovering simhallen

1173

Ny förskola frösundavik

1174

Västerängsskolan kök

1175

(P) Vibyskolans kök

-2 805

1178

Lundby ridhus

-1 601

1180

Ishall, energiåtg.o entrÃ©

1181

Planerat underhåll

1184

3 000

-2 176

-1 655
-557
-14

-817
-6 892

-12 915

-8 379

-12 915

Futurum om- och tillbyggn

-31 132

-32 001

-19 509

-32 001

1188

(P) Skogsbrynet utbyggnad

-4 769

-35 000

-943

-35 000

1190

Säkerhetsåtgärder

-503

-2 997

-803

-2 997

1191

Energiåtgärd ventilation

-2 155

-2 669

-296

-2 669

1195

Solenergi utred install

-38

-5 301

-1 009

-5 301

1197

Energieffektivisering

-1 502

-2 000

-1 015

-2 000

1198

Idrottshall Gröna Dalen/m

1199

Skeppsgården omby förenin

-1 092

1362

Ny fotbollsanläggning

-9 293

1385

Ny Simhall (Fastighet )

1386

Nytt bibliotek, (KuL)

5163

Lokalvård skurmaskin 2019

5313

Lokalvård Skurmaskin 2020

Summa

Delårsrapport augusti 2020

-500

-225

500

-5 908

-5 187

-500

-209

-5 907

1

500

-591

591

-77
-160
-92 055

-188 117

-51 216

-152

8

-146 014

42 103
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14.7.1 Investeringsredovisning taxefinansierat
(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är
fattat.
Bokslut
2019

Budget
2020

Utfall janAug

Prognos
helår

Avvikelse
från budget

76

Vattenförs. o avloppshant

1213

Omläggning ledningar

-10 744

-13 170

-9 017

-13 170

1214

Nya förbindelsepunkter

-2 365

-4 000

-2 768

-4 000

1250

Biskops-Arnö pågående

-1 235

1252

Omb Skokl råvattenintag

-547

1253

Bålsta reningsverk

-3 951

-3 643

-1 682

-3 643

1254

Bålsta vattenverk

-2 394

-273

-33

-273

1255

Skokloster reningsverk

-1 411

-575

-7

-575

1256

Skokloster vattenverk

-465

-7 396

-976

-7 396

1258

Underhåll pumpstationer

-2 404

-2 594

-507

-2 594

1266

Vattentornet, skal/fasad

-9

-1 991

-1

-1 991

-1

1267

(P)Bålsta tätort ledninga

-2 221

-27 721

-7 250

-10 000

17 721

1268

(P)Bålsta tätort pumpstat

-78

-11 916

-351

-500

11 416

1269

Utloppsledn arv Bålsta

-445

-12 555

-792

-12 555

1270

(P)Ledn med stickspår
Logist

-108

-9 392

-795

-9 392

1271

(P)GAP, huvudmatning

-12 000

-88

-2 500

9 500

1272

Omläg ledning pga kapacit

-4 997

-21

-4 997

-1

1273

(P)Skokloster Vattenv Nyb

-1 500

1 500

1274

(P)Skoklostr reningsv nyb

-1 500

1 500

1276

Reservoar ledning Krägga

-10 000

5159

Maskiner o verk. VA 2016

5314

VA Fordon lyfta pump 20år

77

Avfallshantering

1401

Effektivisering ÅVC

-180

1403

Behållare insaml avfall

-455

1405

(P)Projekt o utbygnad ÅVC

1411

Kärl fastighestnära in

Summa

-3

-1 274

-747

-1 226

-641

-641

-454

454

-1 498

1 498

-19 000
-30 306

-10 000
-1 226

-641

-17

-1

-147 401

-25 676

-24 000

-5 000

-109 453

37 945

14.7.2 Kommentarer till investeringsredovisning
Gata
1304, Markområde för upplag av snö mm, + 592 000 kronor
Avser upplag för snö, salt, ris, grus, sten och jord samt även uppställning av skrotbilar. Den
markyta som var aktuell i samband med verksamhetsanalysen har idag avyttrats till annan
intressent. Budgeterade medel kommer därför inte användas.
1378, Konstbyggnader, +3,0 miljoner kronor
Projektet ligger vilande på grund av att upphandlingen blivit överklagad.
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1392, Breddning Dalstigen, + 837 000 kronor
Projektet skjuts på framtiden då området blir starkt berört av VA-avdelningens projekt Bålsta
tätort. Projektet tas upp igen då det är möjligt med hänsyn tagen till projekt Bålsta tätort.
Kvarstående medel kommer inte att användas.
1397, Skokloster gc-väg, + 1,7 miljoner kronor
Prognosen visar på ett överskott för året eftersom projektet försenas på grund av att länsstyrelsen har begärt att kommunen gör en arkeologisk utredning för sträckan. Totalbudget
beräknas bli enligt budget.
Park
1379, Utveckling offentliga utemiljöer park, + 2,0 miljoner kronor
Projektet har inte kunnat startas på grund av att upphandling av landskapsarkitekttjänster har
överklagats.
Fastighet
Flertalet upptagna större fastighetsinvesteringsprojekt har ännu inte startat. Politiska beslut
inväntas för att erhålla startbesked.
För att säkerställa ledning och kontroll i pågående och kommande investeringar samt för att
tydliggöra Håbo kommun som byggherre har fastighetsavdelningen anställt en projektledare.
Denna tjänst finansieras huvudsakligen inom de projekt som ska genomföras.
1102 (P) LSS-boende Dalvägen + 3,0 miljoner kronor
Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om att uppföra ett LSS boende på Dalvägen.
Förstudien är avslutad och upphandling beräknas att påbörjas kvartal 4 2020.
1103 (P) LSS-boende Viby + 4,0 miljoner kronor
Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om att uppföra ett LSS boende i Viby. Förstudien är
avslutad och upphandling beräknas att påbörjas kvartal 4 2020.
1104 (P) Ny simhall + 10,0 miljoner kronor
Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om att en ny simhall ska byggas. Förstudien har
avslutats och förberedelser inför upphandling har påbörjats.
1142 Ny fotbollsanläggning, etapp 2 + 500 000 kronor
Pågående förberedelsefas. Avsatta medel om 500 000 kronor omfördelas till projekt 1411 hos
avfallsavdelningen. Utredningen kommer inte att medför några kostnader då konsulter inte har
anlitats för utredningsarbete. Beslut om omfördelning förväntas tas på tekniska nämnden den
24 september.
1143 (P) Gröna Dalens förskola + 15,0 miljoner kronor
Barn- och utbildningsförvaltningen har av fastighetsavdelningen beställt en utbyggnad av den
befintliga förskolan vid Gröna dalen med två avdelningen. Innan projektet kan starta krävs att
den nya detaljplanen som utgör utbyggnaden vinner laga kraft samt att barn och
utbildningsnämnden fattar beslut om igångsättning. Total budget är 15 miljoner kronor.
1198 Idrottshall /multiarena, Gröna Dalen + 500 000 kronor
Pågående förberedelsefas. Budgeten avser utredningskostnader vilka kommer att kostnadsföras
som driftkostnad hos kultur- och fritidsnämnden (50 procent) och barn- och
utbildningsnämnden (50 procent). Budgeten på 500 000 kronor omfördelas till projekt 1411 hos
avfallsavdelningen. Beslut om omfördelning förväntas tas på tekniska nämnden den 24
september.
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1385 Ny simhall + 500 000 kronor
Pågående förberedelsefas. Budgeten 2020 avser utredningskostnader vilka kommer att
kostnadsföras som drift hos Kultur och Fritidsnämnden. Totalt upparbetade
utredningskostnader i förberedelsefasen är 863 000 kronor vilket kommer att belasta driften på
kultur och- fritidsnämnden. Budgeten på 500 000 kronor omfördelas till projekt 1411 hos
avfallsavdelningen. Beslut om omfördelning förväntas tas på tekniska nämnden den 24
september.
1386 Nytt bibliotek + 591 000 kronor
Pågående förberedelsefas. Budgeten 2020 avser utredningskostnader vilka kommer att
kostnadsföras som drift hos Kultur och Fritidsnämnden. Totalt upparbetade
utredningskostnader i förberedelsefasen är 888 000 kronor vilket kommer att belasta driften på
kultur och- fritidsnämnden. Budgeten på 591 000 kronor omfördelas till projekt 1411 hos
avfallsavdelningen. Beslut om omfördelning förväntas tas på tekniska nämnden den 24
september.
VA
1267(P) Bålsta tätort ledningar + 17,7 miljoner kronor
Projektet är på väg upp i särskild skrivelse för beslut om totalfinansiering. Projektet har inte
kunnat starta i tid då förutsättningarna för projektet har ändrats vid ett flertal tillfällen under
arbetets gång. På grund av förseningen beräknar vi upparbeta 10 miljoner kronor under 2020.
1268 (P) Bålsta tätort pumpstation + 11,4 miljoner kronor
Projektet är på väg upp i särskild skrivelse för beslut om totalfinansiering. Projektet har inte
kunnat starta i tid då förutsättningarna för projektet har ändrats vid ett flertal tillfällen under
arbetets gång. På grund av förseningen beräknar vi upparbeta 500 000 kronor under 2020.
1271 (P) GAP huvudmatning + 9,5 miljoner kronor
Projektet har inte kunnat startas enligt tidsplan på grund av tidsbrist hos entreprenörer. Arbetet
har nu påbörjats och vi beräknar upparbeta 2,5 miljoner kronor under 2020.
1273 (P) Skokloster vattenverk nybyggnad +1,5 miljoner kronor
Budgeten avser kostnader för förstudie. Alla kostnader i år bedöms vara driftkostnad och
kommer därför belasta driften istället. Del av överskottet föreslås omfördelas till projekt 1411
hos avfallsavdelningen. Beslut om omfördelning av del av överskottet förväntas tas på tekniska
nämnden den 24 september.
1274 (P) Skokloster reningsverk nybyggnad +1,5 miljoner kronor
Budgeten avser kostnader för förstudie. Alla kostnader i år bedöms vara driftkostnad och
kommer därför belasta driften istället.
5314 VA Fordon lyfta pump - 641 000 kronor
Nya djupare pumpstationer kräver specialfordon för drift och underhåll, i samband med
upphandling tecknades avtal för ett köp i stället för leasing, på lång sikt blir detta specialfordon
billigare att äga.
Avfall
1401 och 1405 Effektivisering och utbyggnad ÅVC + 2,0 miljoner kronor
Projektens investeringsmedel förväntas omfördelas till projekt 1411 på grund av ökade
kostnader gällande kärlinköp. Beslut om detta förväntas tas på tekniska nämnden den 24
september.
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1411 Kärl fastighetsnära insamling - 4,7 miljoner kronor
Projektet kärlinköp beviljades en budget på 19 miljoner kronor för inköp av fyrfackskärl.
Budgeten beräknades i ett tidigt skede utifrån dåvarande mängdförteckning på kunder och antal
kärl samt en bedömning av kostnad för montering, utställning och utbyte av kärl. En
upphandling har nu genomförts tillsammans med Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner vilket göra att en korrektare bedömning av kostnaderna kan göras. Utifrån
nuvarande mängdförteckning på kunder och antal kärl beräknas kostnaden för projektet bli 24
miljoner kronor. Alla som bor i villa och fritidshus har fått ett första informationsutskick om
det nya insamlingssystemet under maj månad. Ytterligare information kommer att skickas ut
under hösten i samband med att kärlen kommer att bytas ut. Under denna period kan det bli fler
som väljer att dela kärl än idag, vilket gör att mängden kärl kan komma att ändras. Först i
oktober vet vi den exakta summan då kostnaden baseras på den mängdförteckning som är
aktuell då. Enligt kommunstyrelsens beslut den 14 september 2020 kommer omfördelning från
andra investeringsprojekt inom tekniska förvaltningen att göras för att täcka det utökade
behovet. Beslut förväntas tas på tekniska nämnden den 24 september.

14.8 Förväntad utveckling
Övergripande
Under hösten kommer Håbo kommuns tjänstemannaorganisation utvecklas och förändras. I den
nya organisationen kommer det bland annat att skapas en avdelning för centralt
verksamhetsstöd och en ny organisation för samhällsbyggnad.
Fastighet
Inför genomförandet av kommunens nya tjänstemannaorganisation behöver fastighetsavdelningen se över hur avdelningens personella resurser kan nyttjas på bästa sätt. Under
covid-19 pandemin har många traditionella arbetssätt fått omvärderas och nya lösningar har
hittas. Genomförda effektiviseringar inom energiområdet förväntas avspegla sig på
fastigheternas mediaförbrukning liksom kommande installation av solel.
Gata / park
Håbo kommun bygger ut många nya bostadsområden med ny infrastruktur i form av gator,
gång- och cykelvägar, gatubelysning, grönområden och lekplatser. All denna nya infrastruktur
kräver drift och underhåll. I budgetsammanhang kompenseras avdelningen inte för tillkommande ytor vilket på sikt kommer att omöjliggöra en normal drift och ett normalt
underhåll. Anläggningarnas livslängd kommer att förkortas om normal drift och underhåll inte
kan upprätthållas.
Håbo kommun har ett mål "hållbara Håbo" och har också tecknat sig för ett antal hållbarhetslöften. För att kunna genomföra dessa och sedan kunna vidmakthålla det man har genomfört
krävs också resurser.
Lokalvård
Större elevantal per klass leder till ökad nedsmutsning och golvslitage som får stor påverkan på
lokalvården. Även tillkomna icke planerade ytor på grund av renoveringsarbeten i kommunens
skolor påverkar både arbetsbelastning och ekonomi för lokalvården.
Lokalvårdsverksamheten har påbörjat planering och samarbetssamtal för framtida finansiering,
personalförsörjning och verksamhetsutveckling av lokalvården i den nya organisationen.
VA
Den kommande utbyggnaden i kommunen av kommunala anläggningar och byggnader
kommer att ha stor påverkan på kommunens driftkostnader under de kommande åren.
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Avseende vatten- och avloppssystemen kommer höjda krav på rening och klimatförändringarna
kräva åtgärder för att anpassa systemen.
Avfall
Samverkan sker med Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner genom ett
samverkansavtal. Detta medför stora samordningsvinster och personalresurser såsom
driftledare och kommunikatör samnyttjas. Implementering av EU:s avfallsdirektiv mot en mer
cirkulär ekonomi kommer att påverka avfallsverksamheten, bland annat med ökade
informationsinsatser för att förebygga avfall och matsvinn.
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15 Håbohus AB
15.1 Sammanfattning
Håbohus fortsätter produktionen av Bålstas nya särskilda boende för äldre. Vi skapar 60 nya
lägenheter med tillhörande lokaler. I produktionsköket som ingår i projektet lagas maten lokalt
till boendet. Produktionen går enligt tidplan och beräknas vara klart senhösten 2021.
Mål är ambitiösa och det är mycket kvar att göra, dock är vår bedömning i dagsläget att vi
kommer nå flertalet av de uppsatta målen. Nuläge för målen ingående i affärsplanen rapporteras
till styrelsen tertialvis.
Resultat per augusti efter finansiella poster beräknas till cirka 10,2 miljoner kronor. Räntekostnadsutvecklingen har varit fortsatt positiv. Utfallet 2020 beräknas bli 4,2 miljoner kronor
bättre än budget. Räntesnittet 2020-08-31 är 0,52 procent.

15.2 Väsentliga händelser
Håbohus fortsätter produktionen av Bålstas nya särskilda boende för äldre. Vi skapar 60 nya
lägenheter med tillhörande lokaler. I produktionsköket som ingår i projektet lagas maten lokalt
till boendet. Produktionen går enligt tidplan och beräknas vara klart senhösten 2021.
Vi färdigställde detaljplanen för vår kommande produktion i Skokloster under sommaren 2020
då planen vann laga kraft. Förberedelser för produktionsstart våren 2021 pågår för fullt. Ny
butik för dagligvaror, pizzeria, vårdcentral samt cirka 20 lägenheter ingår i projektet.
Vi testkör efter sommaren vårt mobila kraftverk. Förberedelser för anslutning har gjorts på
demensboendet på Dalvägen 5 där testkörningen genomfördes. Testet var lyckat och hela
boendet kördes på reservkraft under testperioden. Förberedelser för motsvarande installationer
på övriga vårdboenden pågår med siktet att alla boenden med vårdverksamhet ska har
möjlighet till reservkraft våren 2022.

15.3 Uppföljning kvalitet och mål
Nuvarande affärsplan antogs vintern 2019 och gäller fram till valet 2022. Affärsplanen
innehåller mål inom nyproduktion, miljö, kundnöjdhet, service och trygghet samt ekonomi och
integration och social sammanhållning. Målsättningarna är ambitiösa och det är mycket kvar att
göra, dock är vår bedömning i dagsläget att vi kommer nå flertalet av de uppsatta målen.
Nuläge för målen ingående i affärsplanen rapporteras till styrelsen tertialvis.

15.4 Resultaträkning
tkr

Bokslut
2019

Delårsbok
slut 2019

Delårsbok
slut 2020

Prognos
2020

Budget
2020

Verksamhetens intäkter

137 686

90 008

96 242

143 490

142 550

Verksamhetens kostnader

-83 296

-46 632

-56 616

-83 640

-77 990

Avskrivningar

-35 202

-23 233

-23 533

-3 660

-35 300

Rörelsens resultat

19 188

20 143

16 093

24 190

29 260

Finansnetto

-7 414

-5 080

-5 844

-8 890

-13 240

Bokslutsdispositioner

-3 895

0

0

0

0

Skatt

-1 762

-3 223

-2 195

-3 270

-3 430

6 117

11 840

8 054

12 030

12 590

Årets resultat
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15.4.1 Ekonomisk analys
Resultat per augusti efter finansiella poster beräknas till 10,2 miljoner kronor
Räntekostnadsutvecklingen har varit fortsatt positiv. Utfallet 2020 beräknas blir 4,2 miljoner
kronor bättre än budget. Räntesnittet 2020-08-31 var 0,52%. Under perioden har två lån
konverterats.
Borgensavgift tillkommer med cirka 2,7 miljoner kronor.
Löpande underhållskostnaderna följer budget. Den stora avvikelsen på det planerade
underhållet är forceringen av installationer för det nya ventilationssystemet på Mansängen.
Inre skötsel har lägre lönekostnader samt förmånligare avtal av köpta städtjänster.
Elkostnader, avvikelsen beror på att bergvärmen för tvåvåningshusen på Mansängen inte är i
full drift ännu.
Riskkostnader, färre antal skadearbeten ger en positiv avvikelse mot budget. I övrigt inga större
avvikelser i driftbudgeten.

15.5 Investeringar
Delårsbokslut 2019

Delårsbokslut 2020

0

0

0

0

0

Utgifter

-37 113

-46 523

-36 749

-95 000

-110 000

Nettoinvestering

-37 113

-46 523

-36 749

-95 000

-110 000

Tkr
Inkomster

Bokslut
2019

Prognos
2020

Budget
2020

Större investeringar är det pågående uppförande av äldreboende på Västerhagsvägen samt
bergvärmeinstallationen på Mansängen.

15.6 Förväntad utveckling
I och med spridningen av Corona-viruset och de skyddsåtgärder som samhället vidtagit
drabbades vissa av våra lokalhyresgäster hårt. Stora delar av deras intäkter försvann på några
veckor då kunderna uteblev. Genom att stödja våra lokalhyresgäster ekonomiskt har vi hittills
inte haft någon uppsägning eller konkurs till följd av att hyran inte kan betalas. Effekten på
längre sikt kvarstår att utvärdera.
För bostadsbeståndet har vi ännu inte sett några svårigheter med hyresbetalningarna till följd av
Corona-viruset. Med en ökande arbetslöshet är det väl inte oväntat om det framgent kan bli
svårare för vissa av våra hyresgäster att betala sin hyra.
Vårt läge nära pendeltåget och Stockholm ger ändå än trygghet i att efterfrågan kan fortsätta
vara stark även om det skulle bli en nedgång på fastighetsmarknaden. Om det sker en nedgång
samtidigt som andra byggherrar färdigställer pågående produktioner av lägenheter i Bålsta bör
vi vara vaksamma på om den ökande tillgången påverkar efterfrågan framförallt på nyproducerade lägenheter negativt. Minskad efterfrågan skulle också kunna leda till möjligheten
att köpa objekt som andra, mindre solida aktörer tvingas sälja om efterfrågan viker.
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16 Håbo Marknads AB
16.1 Väsentliga händelser
Det har under året bestämts att bolaget ska likvideras. Det har i samband med revisionen av
2019 också gjorts en extern revision av bolaget. Under året har eller ska samtliga avtal sägas
upp.

16.2 Uppföljning kvalitet och mål
16.3 Resultaträkning bolag delår
Delårsbok
slut 2019

Delårsbok
slut 2020

7 018

4 221

274

311

-8 344

-7 069

-2 119

-3 261

-23

-15

-32

-32

Verksamhetsnetto

-1 349

-2 863

-1 877

-2 982

Finansnetto

-1 513

-2 547

-1 878

-2 982

0

0

-39

-39

-1 917

-3 021

tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Skatt
Årets resultat

Bokslut
2019

-1 513

-2 547

Prognos
2020

Budget
2020

-

16.3.1 Ekonomisk analys
Bolaget ska likvideras och har under året ej mottagit något driftsbidrag. Samtliga avtal i bolaget
har eller ska sägas upp. Två anställda uppbär fortfarande lön. Bolaget använder krediten på
Nordea då likvida medel är slut.

16.4 Förväntad utveckling
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17 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo
17.1 Sammanfattning
Året har påverkats av Covid-19 och den pågående pandemin. Extern utbildning och tillsyn har
inte kunnat genomföras. Däremot har den utryckande verksamheten varit i stort sett opåverkad
med mycket få sjukdomsfall.
Perioden visar ett positivt resultat på 278 tkr trots begränsningar i verksamheten.
Under året har förbundet placerat nya tankbilar i Örsundsbro och Veckholm. Bryggholmen har
fått en temporär lösning med containrar för Räddningsvärnet. Inför sommaren inleddes ett
samarbete med Länsförsäkringar rörande tillgång till gödselspridare att användas vid skogsbrand. Sammantaget har nu förbundet en mycket hög förmåga för skogsbrandsbekämpning.
De verksamhetsområden som följs upp har ännu inte uppvisat önskade resultat. Endast 3 av 10
mätningar visar möjlig måluppfyllnad för helåret.

17.2 Väsentliga händelser
Räddningstjänsten har som samhällsviktigt verksamhet kunnat upprätthålla beredskapen utan
märkbar påverkan under pandemin med Covid-19.
Förbundet har under sommaren haft mycket hög förmåga att hantera skogsbränder med
tankbilar på plats i Örsundsbro och Veckholm, Räddningsvärn på Bryggholmen och Arnö,
Skogsbrandcontainer från MSB, samarbete med lantbrukare och tillgång till skogsbrandflyg.

17.3 Uppföljning kvalitet och mål
Inför 2020 införde förbundet en verksamhetsplan med uppdelning av indikatorer, volymer och
mättal. Utifrån förbundets mättal har mål formulerats för verksamhetsområden som behöver
förbättras. I tabellen nedan redovisas årets mättal:

För de rödmarkerade mättalen förväntas inte målen uppfyllas för helåret. Flera av mätningarna
är nya för 2020 och önskade resultat har inte hunnit uppvisas.
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17.4 Resultaträkning
Delårsbokslut 2019

Delårsbokslut 2020

5 218

2 888

3 312

5 733

5 733

-62 934

-41 224

-42 136

-64 826

-64 626

Avskrivningar

-3 114

-2 001

-2 277

-3 190

-3 190

Ersättning från medlemmar

61 694

40 993

41 827

62 740

62 740

-3

-1

0

1

1

-699

-469

-448

-658

-658

162

186

278

-200

0

tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Bokslut
2019

Prognos
2020

Budget
2020

17.4.1 Ekonomisk analys
Periodens intäkter påverkas positivt av försäljning av stegbil och en tankbil för 250 tkr. Intäkter
från tillsyn är 300 tkr lägre än budget. Detta har under perioden kompenserats av ökade intäkter
för automatiska brandlarm.
Under hösten kommer semesterlöneskulden öka och utbildningar hos MSB för RIB-personal
kommer att genomföras. Prognosen för helåret blir ett negativt resultat till följd av minskade
intäkter från tillsyner på grund av Covid-19.

17.5 Investeringar
Delårsbokslut 2019

Delårsbokslut 2020

0

0

0

0

0

Utgifter

-10 608

-3 135

-6 527

-6 700

-6 700

Nettoinvestering

-10 608

-3 135

-6 527

-6 700

-6 700

Tkr
Inkomster

Bokslut
2019

Prognos
2020

Budget
2020

Förbundet har under året investerat i två tankbilar till Örsundsbro och Veckholm.

17.6 Förväntad utveckling
Ökad omsättning av personalen på förbundets RIB-stationer medför ökade kostnader för
rekrytering och utbildning. Trenden nationellt är att det blir allt svårare att upprätthålla denna
form av beredskap.
Etableringen av Dagabs centrallager i Bålsta kommer att medföra ökade krav på stationen i
Bålsta vilket kan medföra behov av en utökad bemanning. Etableringen medför också
möjligheter till samarbeten som gynnar förbundet t ex rörande utbildning.
Förbundet har haft en period av stora investeringar vilka kommer att minska framöver. Det som
inom några år kommer att medföra störst ekonomisk påverkan är utbytet av höjdfordon i
Enköping.
Räddningstjänsterna i Sverige har till följd av utredningen "En effektivare räddningstjänst" krav
på sig att samarbeta regionalt för att öka ledningsförmågan vid större händelser. Detta krav
uppfyller förbundet sedan 2014 genom samarbetet i Räddningsregion Mitt.
Krisberedskapen i Sverige behöver utvecklas och medför ökade krav på verksamheten att
kunna utföra uppgifter vid höjd beredskap.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Sammanträdesdatum

KOMMUN

2020-09-30

Socialnämnden

SN § 46

Dnr 2020/00028

Delårsrapport per augusti 2020

1.

Socialnämnden godkänner delårsrapport per augusti 2020 och överlämnar den
till kommunfullmäktige.

2.

Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Den enskilt största händelsen inom socialnämndens ansvarso1måde är att hantera
konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter inom nämndens område
har påverkats direkt eller indirekt. Året har präglats av att minska smittspridning och
hitta nya sätt och metoder och anpassa dessa former för att möta medborgare och
medarbetare. Distansarbete, digitala möten har blivit en del av förvaltningens ordinarie
verksamhetsuppdrag. Tillgängligheten och utredningstid har påverkats.

Nämnden k01mner delvis uppfylla alla 3 mål per augusti.
Ärendet

Vid uppföljning per augusti har socialnämnden en avvikelse från budget med 11,5
miljoner kronor. De lagstyrda verksamheterna har totalt ett underskott med 15,7
miljoner kronor. Prognos och ekonomisk planering fokuserar på att sänka underskottet
där det är möjligt. Ökade kostnader på grund av covid-19 beräknas bli 2,9 miljoner
kronor.

Prognosen för placeringar både unga och vuxna är 3,4 miljoner kronor högre än utfallet
2019. Då Håbo kommun under flera år haft ett fåtal placeringar kan några enstaka
dyrare placeringar ha stor effekt på det ekonomiska utfallet. Under perioden januari
juni 2020 är det lika många placeringar som helår 2019 och 2018.
En fortsatt dialog krävs mellan nämnd och förvaltning för möjligheten att ha en budget i
balans 2021.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förvaltningens bedömning är att socialnämnden inte kommer uppnå en budget i balans
2020. Underskottet kommer påverka ko1mnunens resultat.
U p pföljning

Uppföljning görs i enlighet med kommunens årscykel för den ekonomiska
redovisningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nr 33675, daterad 2020-09-23.
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1. Sammanfattning

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

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

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

➢ Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 42 mkr för 2020 vilket är 18,8 mkr högre än budget och 40,3 mkr högre än helår
2019.
➢ Vår bedömning är att delårsrapporten är mycket omfattande utifrån kommunens behov samt i jämförelse med andra kommuner av
likvärdig storlek. Av kostnads- och effektivitetsskäl är vår rekommendation att kommunen bör se över omfattningen av delårsrapporten.
Utan att ge avkall på kvalitet, innehåll och regelefterlevnad kan en del information med fördel lyftas ut ur delårsrapporten och istället
redovisas som bilagor till delårsrapporten
Vi har, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning.
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den
ekonomiska förvaltningen.
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt.
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet utan endast
fokuserar på kommunen.

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

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

Västerås 2020-10-08
Susann Eriksson
Susann Eriksson

Micaela Hedin

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal revisor
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2. Inledning

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

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

2.1 Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
✓ Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och regioner
✓ Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige.
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Inledning forts.
2.2 Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

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

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

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

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

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

Enligt RKR 17 ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om:
➢ Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas.
➢ Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk
hushållning.
➢ En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.
➢ En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Vi noterar att kommunens delårsrapport uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17. Förvaltningsberättelsen utgör 31 sidor vilket är mer än
vad som kan anses omfattas av kraven avseende den förenklade förvaltningsberättelsen.
Delårsrapporten utgör ett viktigt styrdokument som ska användas av fullmäktige för uppföljning av ekonomi och verksamhet. Den utgör en
lägesrapport avseende status efter 8 månader samt en helårsprognos i relation till budget. Då syftet med rapporten är att ge en lägesrapport
har lagstiftaren kommit med normgivning som har för avsikt att förenkla för kommunen så att framtagandet av delårsrapporten inte blir alltför
betungande för verksamheten. Med detta i åtanke är vår bedömning att delårsrapporten är mycket omfattande givet kommunens storlek
samt i jämförelse med andra kommuner av likvärdig storlek. Av kostnads- och effektivitetsskäl är vår rekommendation att kommunen bör se
över omfattningen av delårsrapporten. Utan att ge avkall på kvalitet, innehåll och regelefterlevnad kan en del information med fördel lyftas ut
ur delårsrapporten och istället redovisas som bilagor till delårsrapporten.
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Resultat av granskningen forts.
3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt.
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.

Vi noterar dock att kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för
kommunen exklusive koncernbolag.
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Resultat av granskningen forts.
3.2.1 Finansiella mål
Totalt har kommunen tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning:
➢ Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och
investeringsbidrag från andra än staten
➢ Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att
finansiera kommunens investeringar
➢ Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen

Två av kommunens tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning bedöms uppnås. Resultatet beräknas uppgå till mer än två procent av
skattenettot. Överskott och intäkter av engångskaraktär har finansierat investeringar. Däremot kommer inte målet om att
exploateringsverksamheten som helhet ger överskott, att uppnås.

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

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

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

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

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

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

31-aug
2019

31-dec
2019

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

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

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

23 230

177 629

87 125

49 858

26 858

95 626

62 438

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

13,95%

10,28%

6,22%

2,23%

11,29%

7,79%

-86,05%

-89,72%

-93,78%

-97,77%

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

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

31-aug
2020

Kommunen
31-aug
2019

31-dec
2019

Förändr.
1231--0831

Kommunkoncernen
31-aug
31-aug
2020
2019

1 969 404
1 429 052
122 258
1 306 794

1 781 900
1 300 802
112 360
1 188 442

1 898 033
1 254 802
115 829
1 138 973

71 371
174 250
6 429
167 821

3 042 300
1 621 456
130 812
1 490 644

2 863 670
1 453 708
120 076
1 333 632

72,6%
66,4%

73,0%
66,7%

66,1%
60,0%

6,5%

53,3%
49,0%

50,8%
46,6%

148 358
0
882 023
250 597

112 759
0
817 013
202 126

165 610
0
873 082
281 721

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

216 143
18 858
1 798 623
283 279

184 341
18 773
1 760 295
237 672

59,2%

55,8%

58,8%

0,4%

76,3%

77,6%

Balansomslutningen har ökat med 71,3 mkr i jämförelse med 2019-12-31, vilket främst beror på årets investeringar +81 mkr samt övriga
anskaffningar av materiella anläggningstillgångar motsvarande ca +8 mkr. Omsättningstillgångarna har minskat med 17,2 vilket främst
förklaras av ett utflöde av likvida medel motsvarande -37,8 mkr vilket motverkas av ökade skattefordringar på +20.
På skuldsidan har pensionsförpliktelsen ökat med 6,4 mkr i jämförelse med årsbokslutet. Ansvarsförbindelsen uppgår till 291,9 mkr vilket är
en minskning med -1,1 mkr. Kortfristiga skulder har minskat med -31 mkr vilket främst utgörs av lägre leverantörsskulder

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

Document Classification: KPMG Confidential

17

Resultat av granskningen forts.
3.6 Sammanställd redovisning
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka
kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när
kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget
har en ringa omsättning eller balansomslutning.

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

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

Årets totala investeringar enligt investeringsredovisningen uppgår per 2020-08-31 till 81,1 mkr vilket motsvarar 22 % av årsbudget. Prognosen
uppgår till 270,7 mkr vilket innebär att kommunen under de sista 4 månaderna uppskattar att de kommer investera över dubbelt så mycket som de
gjort de första åtta månaderna. Vi har förståelse för att en viss Corona-effekt kan ha haft påverkan på utfallet per 2020-08-31. Men vi har svårt att
bedöma rimligheten i den uppdaterade prognosen. Från vår förståelse har situationen varit densamma tidigare år och vid årsbokslutet har det visat
sig att investeringsåtagandet ej lyckats uppfylla prognosen eller budget.
➢ Vi vill poängtera att det är viktigt att prognosen så långt som möjligt överensstämmer med den bästa bedömningen avseende
verkligt utfall och vi rekommenderar att verkligt utfall följs upp mot prognos i efterhand för att även ge vägledning inför framtida prognoser.
➢ Vi rekommenderar att kommunen ser över budgeten för investeringarna eftersom den inte uppnås år efter år, vilket kan innebära att
trovärdigheten minskar.
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Resultat av granskningen forts.
3.8 Redovisningsprinciper
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”7.4.4 Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med
vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer. Det omnämns även att redovisningsprinciperna har ändrats
sedan delårsrapporten 2019 kopplat till de ändringar som har skett i LKBR. Ändringarna har inneburit följande justeringar i
redovisningsprinciper:
➢ Återföring av tidigare skuldförda investeringsbidrag. Enligt rekommendation RKR R2 intäkter, får endast offentliga bidrag initialt
skuldredovisas för att sedan successivt intäktsredovisas över tillgångens nyttjandeperiod. De bidrag som erhållits av privata aktörer och
som tidigare har hanterats på detta sätt, har nu återförts och minskat långfristiga skulder med 26,7 miljoner kronor samt
anläggningstillgångar med 5,7 miljoner kronor. Totalt har 32,4 miljoner kronor återförts.
➢ Återföring av tidigare tillgångsförda detaljplanekostnader. Enligt rekommendation RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar får inte
utgifter för detaljplaner ingå i anskaffningsvärdet. Dessa utgifter har nu återförts och minskat anläggningstillgångar och kortfristig fordran
med 11,0 miljoner kronor.

Jämförelsetalen för tidigare år har omräknats enligt de nya redovisningsprinciperna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-29
Vård- och omsorgsnämnden

VON § 75

Dnr 2020/00009

Delårsrapport per augusti 2020
Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapport per augusti 2020 och
överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på ett överskott om 12,1
miljoner kronor. Prognosen tar hänsyn till både merkostnader och förväntade
statsbidrag till följd av covid-19.
Den enskilt största händelsen inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde
är att hantera konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter
inom nämndens område har påverkats direkt eller indirekt. Året har präglats av
att minska smittspridning och hitta nya sätt och metoder och anpassa dessa
former för att möta brukare, anhöriga och medarbetare.
Nämnden kommer delvis uppfylla sina mål per augusti.
Uppföljning

Uppföljning sker enligt de ekonomirutiner som beslutats i
ekonomistyrprinciperna.
Beslutsunderlag

– Tjänsteskrivelse nr 4857, daterad 2020-09-23
– Delårsrapport augusti 2020, nr 4861, daterad 2020-09-23
______________
Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-24
Tekniska nämnden

§ 107

Dnr 2020/00085

Ekonomiuppföljning 2020 - delårsuppföljning augusti
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna delårsrapporten per augusti
2020 och överlämna den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat delårsuppföljning per augusti 2020, se bilaga. Detta har gjorts i enlighet med anvisningarna från kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden redovisar ett överskott i driftsbudgeten för de skattefinansierade verksamheterna på +2,9 miljoner kronor och ett lägre uttag från
VA-respektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 1,7 miljoner kronor.
Ett överskott redovisas avseende årets investeringar. För de skattefinansierade verksamheterna är överskottet +42,1 miljoner kronor och för de taxefinansierade verksamheterna +38,2 miljoner kronor. Det finns flera orsaker
till det redovisade överskottet, bland annat överklagade upphandlingar, krav
på arkeologisk undersökning, beslut om detaljplaneändring samt förändrade
förutsättningar i exploateringsprojekt.
Tekniska förvaltningen bedömer att delårsuppföljningen är upprättad utifrån
kommunstyrelsens riktlinjer.
Beslutsunderlag
Delårsrapport per augusti 2020, bilaga 1

______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonom

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-30
Barn- och utbildningsnämnden

BOU § 111

Dnr 2020/00010

Delårsrapport augusti 2020
Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen augusti
2020 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska
underskottet.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras
omedelbart.
Sammanfattning

I barn- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter pågår olika
former av utvecklingsarbeten.
På förskolan fortsätter arbetet med den pedagogiska grundstrukturen i syfte
att skapa en likvärdighet. Ett kommungemensamt program har tagits fram
för att säkerställa att barn möts av stimulerande pedagogiska lärmiljöer i
samtliga förskolor.
Grundskolornas meritvärden har ökat på samtliga skolor för de elever som i
våras gick ut årskurs nio VT2020. Det genomsnittliga meritvärdet i Håbo
kommuns kommunala grundskolor exklusive små kommungemensamma
undervisningsgrupper är 228,46 meritpoäng.
Fridegårdsgymnasiets nya yrkesprogram Barn- och fritid har startat
höstterminen 2020 med mycket goda söksiffror. Detsamma gäller skolans
övriga utbildningar.
Håbo vuxenutbildning har ingått samverkansavtal med Upplands Bro
vuxenutbildning för SFI (svenska för invandrare), grundläggande
vuxenutbildning och vuxenutbildning på gymnasienivå. Genom att avtalet
innefattar administration kring mottagande och antagande effektiviseras
Håbo vuxenutbildnings administration avsevärt, liksom kvalitén på
utbildningen.
Upphandling av ett nytt elevhanteringssystem pågår, vilket kommer att
effektivisera och förbättra handläggning, dokumentation av elevers
kunskapsutveckling, närvaroregistrering med mera. Skolskjutsleverantör
och handläggningssystem för skolskjuts är också under pågående
upphandling.
Covid-19 har påverkat alla verksamheter och i perioder har läget varit
väldigt ansträngt. På förskolan och på grundskolan har frånvaron periodvis
varit hög, både för barn/elever och personal. Gymnasiet har bedrivit
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-30
Barn- och utbildningsnämnden

distansundervisning under en stor del av vårterminen. Det har fungerat väl
och eleverna har fått sin garanterade undervisningstid.
Effekten på helår för covid-19 beräknas bli cirka 2,6 miljoner kronor.
Merparten av kostnaderna beror på ökade personalkostnader.
Barn och utbildningsnämndens prognos visar ett underskott med 19,5
miljoner kronor för året 2020, vilket är en förbättring med 10,8 miljoner
kronor sedan föregående prognos. Förbättringen beror på genomförda
effektiviseringar i verksamheterna, men också på att volymer,
föräldraavgifter, köp och sälj av skolplatser inte var kvalitetssäkrade i
föregående prognos.
Beslutsunderlag

– Delårsuppföljning augusti 2020, Barn- och utbildningsnämnden
– Tjänsteskrivelse, 2020-09-23, BOU 2020/00010 nr 59412
Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Ekelöf (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Förvaltningsekonom
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-29
Bygg- och miljönämnden

§ 96

Dnr 2020/00063

Delårsrapport per augusti år 2020
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:
1. Godkänna delårsrapporten per augusti 2020 och överlämna den till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Bygg- och miljöförvaltningen redovisar ett prognostiserat överskott för
helåret om 657 000 kronor. De två enskilt största orsakerna till överskottet
handlar om högre intäkter än budget inom bygglov samt lägre kostnader
inom bostadsanpassningsbidrag. Inom miljöavdelningen blir årets intäkter
lägre än budgeterat.
Perioden präglas av anpassning till rådande pandemi. Miljöavdelningen påverkas starkt av neddragning av tillsyn i enlighet med kommunens stödpaket
till näringslivet. Dessutom införs ny lag från den 1 juli 2020 om tillsyn gällande trängsel på serveringsställen. Nämnden får ansvar för handläggningen
enligt alkohollagen och tobakslagen från den 1 juli 2020.
Måluppfyllelsen för nämndens fyra mål bedöms som relativt god.
Ärendet
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att budgeten är i balans per sista augusti och även för prognosen sett till helåret. Vid delårsuppföljningen per
mars månad redovisade nämnden ett underskott om cirka 400 000 kronor i
sin årsprognos. Den bedömningen grundade sig på orsaker till följd av covid-19 så som kommunens stödpaket till företagarna, kommunen i stabsläge,
och att flera av medarbetarna arbetar inom stab eller vård/omsorg samt förväntad lågkonjunktur inom byggbranschen.
I dagsläget konstateras att den förändrade inriktningen vad gäller miljöavdelningens tillsyn leder till lägre intäkter än budget. Det gäller även den nya
verksamheten inom tillsyn av alkohol och tobak där kostnaderna förväntades täckas av intäkter, och det blir inte verklighet då aktiv tillsyn ska undvikas enligt kommunens företagspaket.
Den förväntade lågkonjunkturen märks dock inte vad gäller byggandet i
Håbo, utan bygglovavdelningen har en jämn ström av ärenden varav ett antal är större flerbostadshus och verksamhetsetableringar. Det ger en prognos
för intäkter inom bygglov som överstiger årets budget. Dessutom är det betydligt färre ärenden inom bostadsanpassningsbidrag vilket ger lägre kostnader än budget. Sammantaget gör detta att prognosen för bygg- och miljöförvaltningens verksamhet nu har vänts från ett förmodat underskott till ett
överskott om 657 000 kronor.
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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Sammanträdesdatum

2020-09-29
Bygg- och miljönämnden

Året har hittills påverkat personalen kraftigt genom nya sätt att arbeta kopplat till pandemin. Flertalet arbetar hemifrån, fysiska möten undviks, digitala
möten utvecklas, flera har arbetat inom vård och omsorg. Det är en stor omställning. Enkätundersökning har genomförts vilken redovisar att personalen
ändå anser att det fungerar väl att arbeta hemifrån, även om de saknar kollegorna och det sociala på arbetsplatsen.
Uppföljning
Uppföljning görs i enlighet med kommunens årscykel för den ekonomiska
redovisningen.
Beslutsunderlag
 Delårsrapport per augusti 2020 för bygg- och miljönämnden
______________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschef
Avdelningschefer

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-29
Kultur- och fritidsnämnden

§ 65

Dnr 2020/00025

Månadsuppföljning, delårsuppföljning, delårsrapport
och årsredovisning/bokslut 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Delårsrapport per augusti 2020
och överlämnar den till Kommunfullmäktige.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Pandemin covid-19 har haft stor påverkan på verksamheterna under våren.
Ändrade öppettider har begränsat besök på bibliotek och simhall. Aktiviteter
har ställts in, exempelvis Håbo festdag, nationaldagsfirande och valborg.
Fritidsgårdens verksamhet fortsätter utvecklas enligt plan mot ett mer aktivt
och kulturellt innehåll som lockar en större målgrupp, Sommar i centrum
och Sommar i Skokloster har genomförts med uppskattat resultat fyra veckor under sommaren.
Nämndens fyra mål bedöms vara delvis uppfyllda per aug.
Prognos per aug vid delårsuppföljning är ett överskott med 1,1 miljoner
kronor mot budgeterat. Ej budgeterade kostnader för lokalanpassningar och
underhåll kompenseras av överskott på grund av inställda aktiviteter och
lägre föreningsbidrag då även föreningarnas aktiviteter minskat på grund av
Covid- 19. Kommunfullmäktige beslutade i §51 att tillföra nämnden 1,7
miljoner kronor för att kompensera utredningskostnader som uppstått under
2018-2020 för simhall och bibliotek.
Investeringsbudget beräknas överskridas med 130 000 kronor då 2 miljoner
kronor kommer begäras överföras till 2021. På grund av krav på väderförhållande kan inte allt arbete utföras 2020 på Gröna dalens idrottsplats.
Beslutsunderlag
Delårsrapport augusti 2020, Kultur- och fritidsnämnden daterad 20200928
Denna tjänsteskrivelse 20200918, nr 1461
______________
Beslutet skickas till:
kommunfullmäktige

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09

Ärende 7

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 192

Dnr 2020/00380

Avfallstaxa
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny avfallstaxa att gälla
från och med 1 januari 2021, enligt bilaga 1
Sammanfattning
Avfallstaxan i Håbo är oförändrad sedan 2017. Då nya upphandlingar har
genomförts, samt att en avfallsskatt på förbränning har införts, behöver
Håbo kommuns avfallstaxa revideras inför 2021. För att få kostnadstäckning
för förbränningsskatten samt ökade behandlingsavgifter till följd av nytt
avtal på återvinningscentralen föreslås grundavgifterna höjas med 65 kr/år
för flerbostadshus och 35 kr/år för verksamheter. Grundavgifterna för villor
och fritidshus föreslås vara oförändrade. Även de rörliga avgifterna har
justerats utifrån nya entreprenadpriser och för att få kostnadstäckning för
förbränningsskatten. Förbränningsskatten höjs 2021 från 75 kr/ton till 100
kr/ton. I snitt innebär det en höjning på ca en procent av de rörliga
avgifterna. Tjänsterna för villa- och fritidshus har ändrats till följd av
införandet av fyrfacksinsamling.
Beslutsunderlag
TN 2020-10-29 § 120
Tjänsteskrivelse – avfallstaxa
Avfallstaxa
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

2020-09-28

Vår beteckning

TN 2020/00231 nr 3907

Tekniska förvaltningen
Avfallsavdelningen
Anna Darpe, Avfallschef
0171 526 73
anna.darpe@habo.se

Avfallstaxa 2021
Tekniska nämndens beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny avfallstaxa att gälla
från och med 1 januari 2021, enligt bilaga 1
2. Tekniska nämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet

Sammanfattning

Avfallstaxan i Håbo är oförändrad sedan 2017. Då nya upphandlingar har
genomförts, samt att en avfallsskatt på förbränning har införts, behöver
Håbo kommuns avfallstaxa revideras inför 2021. För att få kostnadstäckning
för förbränningsskatten samt ökade behandlingsavgifter till följd av nytt
avtal på återvinningscentralen föreslås grundavgifterna höjas med 65 kr/år
för flerbostadshus och 35 kr/år för verksamheter. Grundavgifterna för villor
och fritidshus föreslås vara oförändrade. Även de rörliga avgifterna har
justerats utifrån nya entreprenadpriser och för att få kostnadstäckning för
förbränningsskatten. Förbränningsskatten höjs 2021 från 75 kr/ton till 100
kr/ton. I snitt innebär det en höjning på ca en procent av de rörliga
avgifterna. Tjänsterna för villa- och fritidshus har ändrats till följd av
införandet av fyrfacksinsamling.
Ärendet

Avfallstaxan i Håbo är oförändrad sedan 2017. Då nya upphandlingar har
genomförts, samt att en avfallsskatt på förbränning har införts, behöver
Håbo kommuns avfallstaxa revideras inför 2021. För att få kostnadstäckning
för förbränningsskatten samt ökade behandlingsavgifter till följd av nytt
avtal på återvinningscentralen föreslås grundavgifterna höjas med 65 kr/år
för flerbostadshus och 35 kr/år för verksamheter. Grundavgifterna för villor
och fritidshus föreslås vara oförändrade. Även de rörliga avgifterna har
justerats utifrån nya entreprenadpriser och för att få kostnadstäckning för
förbränningsskatten. Förbränningsskatten höjs 2021 från 75 kr/ton till 100
kr/ton. I snitt innebär det en höjning på ca en procent av de rörliga
avgifterna. Tjänsterna för villa- och fritidshus har ändrats till följd av
införandet av fyrfacksinsamling.
Villa- och fritidshushåll

Grundavgifterna föreslås vara oförändrade för villor och fritidshus.
Kompostrabatten föreslås tas bort för de som hemkomposterar (300 kr/år för
villor/150 kr/år för fritidshus). När det gäller hemkompostering kan kunder
som komposterar välja månadshämtning av kärl 1 och på så sätt ändå få en
reducering av den rörliga avgiften. Fri hämtning av el-avfall 1 ggr/år för
villahushåll föreslås tas bort. När det gäller fri hämtning av el-avfall
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Datum
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TN 2020/00231 nr 3907

kommer kunder att kunna få det hämtat mot avgift, alternativt att kunden
själv kör till återvinningscentralen med sitt el-avfall, vilket de flesta redan
gör idag.
De rörliga avgifterna föreslås ha samma avgift som för
standardabonnemanget innan det nya insamlingssystemet infördes. För
villor var det ett 190 l kärl för restavfall och ett 140 l kärl för matavfall med
26 tömningar/år och detsamma för fritidshus men med 13 tömningar/år.
Standardabonnemanget i det nya insamlingssystemet är 2 st 370 l kärl för
insamling av mat- och restavfall, samt förpackningar av glas, papper, plast,
metall och tidningar/returpapper för samma pris. Total årskostnad för de nya
tjänsterna blir 2 982 kr för villor och 1 660 kr för fritidshus vilket är samma
årskostnad som idag.
Lagstiftningen

Regeringen meddelade i juni att man avser att se över lagstiftningen om
producentansvar för förpackningar och returpapper och besluta om att
senarelägga kravet på bostadsnära insamling. Regeringen har även beslutat
att avveckla producentansvaret för returpapper.
Regeringen har enligt ett pressmeddelande som skickades ut 24/9 meddelat
att man har beslutat om ändringar i övergångsbestämmelserna i
producentansvarslagstiftningen så att nuvarande insamling av förpackningar
kommer att fortgå tillsvidare, vilket betyder att den bostadsnära insamling
som kommuner eller avfallsföretag erbjuder även fortsatt är
tillåten. Regeringen har meddelat att tillståndspliktiga insamlingssystem
(TIS) ska vara på plats 1/1 2023.
Med anledning av detta har avfallstaxan utökats med ett tillfälligt
abonnemang med ett 370 l tvåfackskärl för matavfall och restavfall.
Abonnemanget kommer att avvecklas när kravet på bostadsnära insamling
av förpackningar och returpapper har trätt i kraft.
Flerbostadshus

Grundavgifterna föreslås höjas med 65 kr/år. De rörliga avgifterna har
justerats och anpassats efter entreprenadpriserna. I snitt innebär det en
höjning på ca en procent av de rörliga avgifterna.
Flerbostadshus som aktivt arbetar för att underlätta utsortering av
förpackningar och matavfall för sina boende kan välja mindre behållare och
glesare hämtning och på så sätt minska sina kostnader. För flerbostadshus
ingår det antal matavfallskärl som behövs i avgifterna för sorterat restavfall.
Avgiften för krantömmande behållare har samma pris per tömning oavsett
storlek upp till 5 kbm. För abonnenter som har insatssäck tillkommer
kostnader för insatssäckarna och hanteringen med byte av insatssäck.
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Verksamheter

Grundavgifterna föreslås höjas med 35 kr/år. De rörliga avgifterna har
justerats och anpassats efter entreprenadpriserna. I snitt innebär det en
höjning på ca en procent av de rörliga avgifterna.
För verksamheter ingår ett 140 l kärl för matavfall per hämtadress. För
ytterligare kärl för matavfall eller annan typ av behållare, debiteras avgift
för behållare. Verksamheter kan lämna grovavfall på återvinningscentralen
mot avgift, nuvarande avgift har varit oförändrad sedan 2008. Avgiften
föreslås höjas från 250 kr till 295 kr per besök. El-avfall med
producentansvar, förpackningar av plast, glas, metall, kartong och tidningar,
ren metall och wellpapp lämnas utan avgift vid återvinningscentralen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Avfallsverksamheten kommer att sälja insamlat förpackningsmaterial och få
intäkter för detta. Intäktsnivån är svår att bedöma i nuläget eftersom
mängden insamlade förpackningar som ligger till grund för ersättningen,
idag är uppskattad utifrån schablon. Tillståndskravet på insamlingssystemet
(TIS) har flyttas fram två år till 1/1 2023, varför man även kan utgå ifrån att
det är från det datumet som vi kan räkna med kostnadstäckning.
Regeringen har även meddelat att ansvaret för insamling av returpapper kan
komma att flyttas från producenterna till kommunerna inom snar framtid.
Konsekvenserna av detta bör kunna klarläggas under nästa år, inför nästa
revidering av avfallstaxan.
Förslag till avfallstaxa 2021 enligt bilaga innebär att verksamheten kan
komma att behöva ta i anspråk medel från avfallsfonden. Efter år 2020
beräknas avfallsfonden uppgå till cirka 900 000 kronor.
Scenariot nedan baseras på ett utökat kundunderlag 50 villahushåll + 50
flerfamiljshushåll/år samt 3 miljoner kronor i ersättning per år från TIS från
och med 1 januari 2023:
År
Avfallsfonden
Intäkter
Utgifter
Resultat

2021
+ 900 000
+ 28 000 000
- 29 300 000
-1 300 000

2022
- 400 000
+ 28 300 000
- 29 500 000
- 1 200 000

2023
- 1 600 000
+ 31 600 000
- 29 600 000
+ 2 000 000

2024
+ 400 000
+ 31 800 000
- 30 000 000
+ 1 800 000

Så fort ersättningen betalas ut i enlighet med förpackningsförordningen
kommer avfallsverksamheten inom kort att nå ekonomisk balans. På sikt
kommer detta att påverka avfallstaxan positivt. Underskottet planeras
regleras genom avfallsfonden.
Uppföljning

I samband med ekonomiuppföljningen.
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1

Allmänna bestämmelser

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.
Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i föreskrifter för
avfallshantering i Håbo kommun.
1.1

Principer

Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4 Miljöbalken
får ta ut för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Enligt § 5 i samma kapitel får
avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan
miljöanpassad avfallshantering främjas.
Kommunfullmäktige beslutar om taxan.
1.2

Definitioner

Bostad
En bostad ska vara avsedd för att bo i och ha ett kök med indraget vatten och avlopp.
En- och tvåbostadshus
En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, enligt
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och som används för permanentboende. Begreppet
omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.
Flerbostadshus
Bostadshus med minst två våningar och minst tre lägenheter och där lägenheterna ligger på
varandra.
Fritidshus
Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver hämtning av avfall
året runt. Fritidshusen behöver dock, till skillnad från andra bostäder, inte ha vatten och
avlopp indraget för att omfattas av bostadsbegreppet. Om en eller flera personer är
folkbokförda på fastigheten eller om det finns behov av hämtning av avfall året runt
definieras fastigheten som en- och tvåbostadshus.
Krantömmande behållare
Avser underjordsbehållare och andra bottentömmande behållare.

TAXA
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Verksamheter
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som genererar avfall som
är jämförligt med hushållsavfall, till exempel affärer, restauranger, skolor, vårdinrättningar,
fritidsanläggningar med mera som inte utgörs av boende. Till verksamheter räknas även
bostäder i speciella boenden som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer
samt verksamheter för vård och omsorg.
Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i föreskrifter om
avfallshantering för Håbo kommun samt 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen
(2011:927).
1.3

Avgiftsskyldighet

Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Håbo kommun. Med
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare
jämställs med fastighetsinnehavare. Alla fastighetsinnehavare är skyldiga att göra anmälan
om hämtning av avfall till kommunen.
1.4

Betalning och fakturering

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen.
Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad
faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för
inkasso.
Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att hämta eller i de
fall hämtning inte kunnat utföras.
Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från kommunens
avfallsorganisation och fastighetsinnehavare, ställas till nyttjanderättshavare. Kommunen
kan häva denna överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden.
Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren, vilket innebär att om
fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till
fastighetsinnehavaren.
1.5

Anmälan om ändring

Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar avgiftens storlek, till
exempel behållarvolym eller hämtningsfrekvens ska meddelas till kommunen. Om ändring
sker under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid nästkommande ordinarie
debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då anmälan om ändrade ägarförhållanden
inkommit.
1.6

Om taxan saknar tillämpning

För tjänster som inte finns reglerade i denna taxa sker debitering av avgift som bestäms av
avfallsansvarig nämnd, baserat på de principer som finns i denna taxa.
1.7

Avfallsavgifterna

Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och behandling samt
tilläggstjänster.
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Grundavgift

Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för bland annat återvinningscentral,
omhändertagande av grovavfall och farligt avfall samt kommunens arbete med planering
och uppföljning, administration, information, kundtjänst och fakturering.
En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare (delade kärl) eller
gemensamhetslösning, enligt 43-44 §§ i kommunens föreskrifter om avfallshantering,
betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus kapitel 2.1 och delar på rörlig
avgift för abonnemanget, se kapitel 1.7.2.
För så kallade Attefallshus samt för permanent boende på camping gäller grundavgiften för
lägenheter, när byggnaden används som bostad och abonnemang för avfallshämtningen
delas med huvudbyggnaden.
1.7.2

Rörlig avgift och tilläggstjänster

Avgifterna finansierar kostnader för bland annat insamling, transport, eventuell
eftersortering och behandling av avfall från hushåll och verksamheter.
En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare (delade kärl) eller
gemensamhetslösning, enligt 43-44 §§ i kommunens föreskrifter om avfallshantering delar
på rörlig avgift för abonnemanget. När hushåll ingår i gemensamhetslösning, enligt 44 §, får
abonnemang med rörliga avgifter för flerbostadshus och verksamheter i kapitel 3.2
användas.
1.8

Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna

Uppehåll
Vid uppehåll i tömning, enligt 68 § i kommunens föreskrifter om avfallshantering, debiteras
grundavgift under hela uppehållsperioden, men inte rörlig avgift.
1.9

Indexuppräkning av taxan

Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring av avgifterna
får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex A12:1 MD. Förändringen
räknas med juni månad 2020 som basmånad, varvid basmånadens indextal jämförs med
indextalet för juni månad innevarande år. Framräknade priser avrundas till hela kronor för
avgift inklusive moms. Avfallsansvarig nämnd fattar beslut om de nya avgifterna. Höjningen
träder i kraft 1 januari efterföljande år.
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Avgifter för en- och tvåbostadhus samt fritidshus

2.1

Grundavgift

Tabell 1 Grundavgift, kr per bostad och år

Kundkategori

Avgift

En- och tvåbostadshus

1 829 kr

Fritidshus

1 084 kr

2.2

Rörlig avgift

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom 1,5 meter
från hämtningsfordonets uppställningsplats. Finns särskilda skäl för annan placering kan
ansökan göras enligt 41 § i kommunens föreskrifter för avfallshantering, dragvägstillägg
tillämpas då enligt kapitel 2.3.3. Avgifterna enligt tabell 2 och 3 gäller även när matavfall
hemkomposteras.
Tabell 2 Året runt, hämtning och behandling, kr per år

Abonnemang

Antal tömningar
per år
(kärl 1 + kärl 2)

Avgift

Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2

26 + 13

1 153 kr

Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2

131 + 13

760 kr

Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1

26

1 153 kr

Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1

131

760 kr

Året runt, Tvåfackskärl2 370 liter, för
matavfall respektive restavfall

26

1 500 kr

Året runt, Tvåfackskärl2 370 liter, för
matavfall respektive restavfall

131

1 000 kr

1.

Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras enligt 61 § eller undantag
beviljats enligt 57 § i kommunens föreskrifter för avfallshantering.

2.

Tvåfackskärl gäller om insatsfacket tas bort från kärl 1.
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Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41.
Tabell 3

Fritidshus, hämtning och behandling, kr per år

Abonnemang

Antal tömningar
per år
(kärl 1 + kärl 2)

Avgift

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2

13 + 7

576 kr

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2

71 + 7

340 kr

Fyrfackskärl, kärl 1

13

576 kr

Fyrfackskärl, kärl 1

71

340 kr

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall
respektive restavfall

13

750 kr

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall
respektive restavfall

71

450 kr

1.

Fyrfackskärl 1 eller tvåfackskärl kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras enligt 60 § i
kommunens föreskrifter för avfallshantering.

2.

Tvåfackskärl gäller om insatsfacket tas bort från kärl 1.
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Tilläggstjänster

2.3.1

Extra abonnemang - kärl

Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang med ytterligare kärl, utöver
ordinarie abonnemang med fyrfackskärl.
Tabell 4 Avgift för extra kärl, kr per kärl och år

Abonnemang

Antal
tömningar
per år

Avgift

Extra fyrfackskärl Kärl 1

26

1 153 kr

Extra fyrfackskärl Kärl 2

13

600 kr

Extra 190 liters kärl för restavfall

26

2 570 kr

Extra 140 liters kärl för matavfall

26

2 330 kr

2.3.2

Extra tömningar och extra säck

Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket restavfall kan beställa extra tömning av
Kärl 1 eller använda extra säck. Extra tömning av Kärl 2 erbjuds inte.
Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och ställas ut bredvid
ordinarie kärl för restavfall. Hämtning sker i samband med nästkommande ordinarie
hämtningstillfälle för kärl 1. Endast sorterat restavfall får läggas i säcken.
Extra tömning av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar.
Tabell 5 Avgift för extra tömningar och extra säck, kr per säck eller kärl

Tjänst

Avgift

Extra säck, max 125 liter

70 kr

Extra tömning av Kärl 1

350 kr
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Dragväg

Dragväg längre än 1,5 meter tillåts bara om det finns särskilda skäl enligt 41 § i kommunens föreskrifter för
avfallshantering.

Tabell 6 Avgift för dragväg per kärl, kr per kärl och år

Antal tömningar per år och
tömningsfrekvens

Avstånd
1,5 - 10 meter

Avstånd
10 - 30 meter

En- och tvåbostadshus, avgift per
kärl
26 gånger per år, varannan vecka

300 kr

900 kr

13 gånger per år, var fjärde vecka

150 kr

450 kr

13 gånger per år, varannan vecka,
under vecka 16-41

150 kr

450 kr

7 gånger per år, var fjärde vecka,
under vecka 16-41

80 kr

240 kr

Fritidshus, avgift per kärl

2.3.4

Elavfall

Fastighetsinnehavare med en- och tvåfamiljshus kan beställa hämtning av elavfall. Varje
kolli får väga högst 15 kg och ska kunna förflyttas med hjälp av en säckkärra. Beställning
ska göras sex arbetsdagar innan önskad hämtning. Kommunens avfallsorganisation avgör
vilken dag avfallet hämtas.
Tabell 7 Avgift för hämtning av elavfall

Tjänst

Avgift

Elavfall, kr per m3

700 kr

Kyl- och frysskåp kr per st

350 kr

Övriga vitvaror, kr per st

350 kr
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Avgifter för flerbostadshus och verksamheter
Grundavgift

Tabell 8 Grundavgift, kr per år

Kundkategori

Avgift
1 125 kr

Flerbostadshus, per lägenhet

960 kr

Verksamheter, per hämtningsadress

3.2

Rörlig avgift för mat- och restavfall

För att få taxa för sorterat restavfall ska matavfall sorteras ut och läggas i 140 liter kärl, eller
i annan behållare, som är avsedd för matavfall. Underjordsbehållare eller bottentömmande
behållare får också användas för matavfall.
För flerbostadshus ingår kostnaderna för det antal matavfallskärl som behövs i avgifterna för
sorterat restavfall. För matavfall i underjordsbehållare eller bottentömmande behållare ingår
en matavfallsbehållare per restavfallsbehållare. Matavfallet hämtas med som mest samma
antal hämtningar som restavfallet.
För verksamheter ingår ett 140 liter kärl för matavfall per hämtadress. Matavfallet hämtas
med samma hämtningsfrekvens som restavfallet. För ytterligare kärl för matavfall, eller
annan typ av behållare debiteras avgift per behållare, enligt
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Tabell 110 respektive Tabell 12 Avgift för hämtning av sorterat restavfall, kr per behållare
och år. Behandlingsavgift tillkommer.
3.2.1

Insamling i kärl

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom 10 meter
från hämtningsfordonets uppställningsplats. Finns särskilda skäl för annan placering kan
ansökan göras enligt 41 § i kommunens föreskrifter för avfallshantering, dragvägstillägg
tillämpas då enligt kapitel 3.3.2.
För en – och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam hämtplats och
gemensamma kärl ges en rabatt på hämtavgiften med 20 %.
Tabell 9 Avgift för sorterat restavfall för flerbostadshus, kr per kärl och år

Kärl,
volym

26 ggr/år

52 ggr/år

(Varannan vecka)

(Varje vecka)

104 ggr/år
(Två gånger per vecka)

156 ggr/år
(Tre gånger per
vecka)

190 liter

1 294 kr

2 588 kr

5 693 kr

Erbjuds inte

240 liter

1 634 kr

3 269 kr

7 386 kr

Erbjuds inte

370 liter

2 520 kr

5 039 kr

11 307 kr

16 959 kr

660 liter

4 495 kr

8 989 kr

20 168 kr

30 252 kr

Tabell 10 Avgift för sorterat restavfall för verksamheter, kr per kärl och år

13 ggr/år

26 ggr/år

17 ggr/år1

52 ggr/år

(En gång i
månaden)

(Varannan vecka)

(Varje
vecka)

(Varje vecka)

140 liter

477 kr

953 kr

623 kr

190 liter

Erbjuds inte

1 294 kr

240 liter

Erbjuds inte

370 liter
660 liter

Kärl,
volym

104 ggr/år
(Två gånger per

156 ggr/år
(Tre gånger per

vecka)

vecka)

1 907 kr

Erbjuds inte

Erbjuds inte

846 kr

2 588 kr

5 693 kr

Erbjuds inte

1 634 kr

1 069 kr

3 269 kr

7 334 kr

Erbjuds inte

Erbjuds inte

2 520 kr

1 648 kr

5 039 kr

11 307 kr

16 959 kr

Erbjuds inte

4 495 kr

2 939 kr

8 989 kr

20 168 kr

30 252 kr

1. Avser vintersäsongshämtning från vecka 49 till och med vecka 14.
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Tabell 11 Avgift för sorterat matavfall från verksamheter, utöver 1 kärl per hämtställe
som ingår utan avgift, kr per kärl och år

Kärl,
volym
140 liter

26 ggr/år

17 ggr/år1

52 ggr/år

104 ggr/år

156 ggr/år

(Varannan
vecka)

(Varje vecka)

(Varje vecka)

(Två gånger per

(Tre gånger per

vecka)

vecka)

572 kr

374 kr

2 517 kr

3 775 kr

1 144 kr

1. Avser vintersäsongshämtning från vecka 49 till och med vecka 14.

3.2.2

Insamling i krantömmande behållare och vippcontainer

Vid start eller avslut av abonnemang för behållare som kommunen tillhandahåller
tillkommer avgift för utställning respektive hemtagning med 3090 kr per storbehållare och
tillfälle.
I abonnemangsavgifterna ingår även hämtning av matavfall i krantömmande behållare med
samma hämtningsfrekvens som för restavfall. Matavfall kan också hämtas i 140 liters kärl,
enligt bestämmelserna i kap 3.2.1. Tömningsavgifter enligt Tabell 12 tillämpas även för
matavfall när förutsättningarna för att kostnaderna ingår i abonnemang för restavfall, inte
uppfylls.

Tabell 12 Avgift för hämtning av sorterat restavfall, kr per behållare och år.
Behandlingsavgift tillkommer.

Typ av behållare och volym

26 ggr/år

39 ggr/år

(Varannan vecka)

52 ggr/år
(Varje vecka)

Krantömmande behållare 1
Upp till 5 kbm

14 755 kr

22 132 kr

29 509 kr

40 398 kr

Erbjuds inte

80 769 kr

Vippcontainer
6 kbm

1. För abonnenter som har insatssäckar tillkommer kostnader för insatssäckarna och hanteringen med byte av
insatssäck, se Tabell 14.

16 (27)
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17(27)
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Datum
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Tabell 13 Behandlingsavgifter för mat- och restavfall, kr per ton

Avfallsslag

Avgift

Restavfall, kr/ton

1 300 kr

Matavfall, kr/ton

910 kr

Tabell 14 Avgift för insatssäck för underjordsbehållare, kr per år

26 ggr/år
(Varannan
vecka)

Byte av insatssäck i
underjordsbehållare
(inklusive säcken)

39
ggr/år

52 ggr/år
(Varje vecka)

104 ggr/år
(Två gånger per
vecka)

5 200 kr

10 400 kr
7 800 kr

17 (27)

20 800 kr

TAXA

18(27)
Vår beteckning

Datum
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Tilläggstjänster

3.3.1

Extra hämtningar

Extra tömning av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar.
Tabell 15 Avgift för extra tömning av kärl, kr per kärl och tillfälle

Tjänst

Avgift

Kärl 140-660 liter, kr per kärl

400 kr

Avgift för extra tömning av krantömmande behållare och vippcontainer. Behandlingsavgift tillkommer enligt
Tabell 13.

Tabell 16 Avgift för extra tömning av krantömmande behållare och vippcontainer

Tjänst

Avgift

Tömning av vippcontainer, kr per tillfälle

2 000 kr

Tömning med kranbil, krantömmande behållare,
per tillfälle

1 700 kr

Om beställd extra tömning av kärl, krantömmande behållare eller vippcontainer inte kan utföras på grund av
hinder, debiteras avgift för så kallad bomkörning.

Tabell 17 Avgift vid bomkörning

Tjänst

Avgift

Avgift vid bomkörning, per hämtställe

150 kr

18 (27)

TAXA
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Dragavstånd för kärl

I det fall det finns särskilda skäl, enligt 41 § i kommunens föreskrifter för avfallshantering,
kan fastighetsinnehavaren beställa abonnemang med tillägg för dragväg med längre avstånd
än 10 meter, mot avgift enligt nedan.
Avgift för dragväg debiteras per kärl baserat på tömningsintervall och avstånd mellan kärlets
placering och hämtningsfordonets uppställningsplats.
Tabell 18 Avgift för dragväg, per kärl och per år:

Tömningsintervall

Avstånd
10,1 - 20
meter

Avstånd
20,1 - 30
meter

Avstånd
längre än 30
meter

140-660 liter

140-660 liter

140-660 liter

26 gånger per år

480 kr

720 kr

1 200 kr

52 gånger per år

960 kr

1 440 kr

2 400 kr

104 gånger per år

1 920 kr

2 880 kr

4 800 kr

156 gånger per år

2 880 kr

4 320 kr

7 200 kr

3.3.3

Tillfälliga kärl vid evenemang eller arrangemang

För tillfällig användning av kärl debiteras avgift för utkörning, tömning och hemtagning.
Hyra ingår i avgiften. Om extratömning av kärlen behövs sker det enligt kap 3.3.1.

Tabell 19 Avgift för tillfälliga kärl

Tjänst

Avgift

Utkörning och hemtagning och sluttömning, per
kärl
3.3.4

500 kr

Elavfall från flerbostadshus

Från flerbostadshus hämtas elavfall mot avgift och efter beställning från hämtningsplats som
ordnas av fastighetsinnehavaren i samråd med kommunen.

19 (27)
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Tabell 20 Avgift för hämtning av elavfall

Tjänst

Avgift

Hämtning av elavfall, kr per m3

660 kr

Hämtning av kyl- och frysskåp, kr per st

660 kr

Hämtning av vitvaror inom 24 h, kr per st

660 kr

Tömning av batteribox, kr per st

130 kr

4
4.1

Grovavfall
Hämtning av kolli från en- och tvåbostadshus samt fritidshus

Hämtning sker efter beställning.
Varje kolli får väga högst 15 kg och ska kunna förflyttas av en person med hjälp av en
säckkärra. Beställning ska göras minst sex arbetsdagar innan önskad hämtning. Kommunens
avfallsorganisation avgör vilken dag avfallet hämtas.
Tabell 21 Avgift för hämtning av grovavfall

Tjänst

Avgift

Upp till 3 kolli

530 kr

Därutöver debiteras per kolli

400 kr

4.2

Kärl för grovavfall för flerbostadshus och verksamheter

Abonnemang för tömning av grovavfall i kärl kan tecknas mot avgift.
Tabell 22 Avgift för grovavfall i kärl, per kärl

Kärl, volym
660 liter

26 ggr/år

52 ggr/år

(Varannan vecka)

(Varje vecka)

Extra hämtning
per hämtning

11 380 kr

22 760 kr

700 kr
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Vår beteckning
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Container för grovavfall

4.3.1

Schemalagda tömningar av container för grovavfall som står hos kund året
runt

Vid regelbunden och schemalagd tömning av container för grovavfall debiteras följande
avgifter. Hyra för container ingår i avgiften vid schemalagd tömning.
Vid utställning och hemtagning av container tillkommer avgift enligt kapitel 4.4.
Tabell 23 Avgift för schemalagda tömningar och budad tömning, kr per container

Hämtningsintervall

Avgift per år
26 ggr/år

Avgift per år
52 ggr/år

(Varannan vecka)

(Varje vecka)

6 kbm

80 400 kr

160 800 kr

3 090 kr

8 kbm

95 200 kr

190 300 kr

3 660 kr

4.4

Extra tömning,
per tillfälle

Hyra och utställning och hemtagning av container

Tabell 24 Avgift för hyra av container

Period

Vippcontainer

Dag

130 kr

Månad

330 kr

Tabell 25 Avgift för utställning och hemtagning av container, kr per behållare och
tillfälle

Tjänst

Avgift

Utställning

1 320 kr

Hemtagning inklusive sluttömning

1 770 kr

21 (27)
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Latrin

Latrin hämtas vid tomtgräns i av kommunen tillhandahållet kärl. Engångskärl ingår i
avgiften. Om beställd hämtning ej kunnat genomföras utgår en avgift för bomkörning.
Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före
hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden vecka 16 till
41.
Tabell 26 Avgift för latrinhämtning, kr per kärl och hämtningstillfälle

Tjänst

Avgift

Ordinarie hämtning, inklusive nytt latrinkärl

314 kr

Extra hämtning, inklusive nytt latrinkärl

648 kr

Utställning av nytt latrinkärl

314 kr

Bomkörning

150 kr

Hushållen kan även kompostera latrin på den egna fastigheten efter ansökan till
tillsynsansvarig nämnd.

22 (27)
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Slam och fett

Regelbunden tömning av slam och fett aviseras av kommunen. Beställning av budad,
express eller akut tömning görs till kommun/entreprenör.
6.1

Definitioner

Regelbunden tömning
Tömning som är planerad enligt ordinarie tömningsintervall. Regelbunden tömning sker
månadsvis, efter veckointervall eller fasta veckor.
Budad tömning
Budad tömning är en tömning som beställs oregelbundet efter behov. Budad tömning ska
utföras inom 7 dagar från att beställning gjorts.
Expresstömning
Expresstömning är en extra tömning som ska utföras alla dagar inom 24 timmar från att
beställning gjorts.
Akut tömning
Akut tömning är en extra tömning som ska utföras alla dagar inom 6 timmar från att
beställning gjorts.
Tabell 27 Avgift för slam

Hämtningspris beräknas utifrån storlek på behållare. Spolning och återfyllning av
anläggning ingår inte i tömning utan sker på timma enligt á-prislistan. Behandlingsavgift
enligt á-prislista tillkommer för alla tömningar.
Tjänst

Avgift

Regelbunden tömning, behållare 0,0-4,00 m3

765 kr

Budad tömning, behållare 0,0-4,00 m3

1 341 kr

Expresstömning, behållare 0,0-4,00 m3

1 915 kr

Akut tömning, behållare 0,0-4,00 m3

3 443 kr

m3 pris för slam över 4,00 m3

150 kr
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Tabell 28 Avgift för fett från fettavskiljare
Behandlingsavgift ingår.

Tjänst

Avgift

Regelbunden tömning, behållare 0,0-1,00 m3

1 403 kr

Budad tömning, behållare 0,0-1,00 m3

1 785 kr

Expresstömning, behållare 0,0-1,00 m3

2 300 kr

Akut tömning, behållare 0,0-1,00 m3

4 500 kr

m3 pris för slam över 1,00 m3

150 kr

Tabell 29 Övriga avgifter, tilläggsavgifter

Tjänst

Avgift

Timpris för tömning av fosforfälla

1 875 kr

Slangdragning, tilläggspris för varje 5 m
intervall utöver 25 m

153 kr

Timpris för slamsugningsbil inklusive personal

1 275 kr

Timpris för extra bemanning

525 kr

Bomkörning

765 kr

Behandlingsavgift, slam, per m3

147 kr

Reduktion av tömningspriset vid tömning av mer
än 1 brunn/tank vid samma tömningstillfälle, kr
per tillfälle

24 (27)

-128 kr

TAXA

25(27)
Vår beteckning

Datum
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Särskilda avgifter
Felsorteringsavgift

Om abonnenten inte sorterar enligt kommunens sorteringsanvisningar debiteras en avgift för
felsortering. Om felsorteringen anses vara av betydelse för möjligheterna att behandla
avfallet har kommunen rätt att inte tömma avfallsbehållaren och anmoda abonnenten att
vidta rättelse innan nästa tömningstillfälle. Avgiften debiteras per avfallsbehållare och
tömningstillfälle.
Tabell 30 Avgift vid felsortering

Typ av behållare

Avgift, kr per behållare och
tömningstillfälle

Kärl, krantömmande behållare eller
vippcontainer

7.2

500 kr

Byte av kärl för flerbostadshus och verksamheter

Byte av kärl för flerbostadshus och verksamheter kan ske 1 ggr/år utan avgift. För byte som
sker oftare än 1 ggr/år betalas avgift.
Tabell 27 Avgift för byte av kärl oftare än 1 ggr/år

Tjänst
Byte av kärl max 1 ggr/år
Byte av kärl oftare än 1
ggr/år, kr per kärl

Avgift
Ingen avgift
460 kr
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Verksamheter vid återvinningscentralen

Verksamheter kan lämna grovavfall på ÅVC mot avgift. El-avfall med producentansvar,
förpackningar av plast, glas, metall, kartong och tidningar, ren metall och wellpapp lämnas
utan avgift vid återvinningscentralen.

Tabell 28 Avgifter för verksamheter vid avlämnande av grovavfall vid
återvinningscentralen, kr per besök

Besök vid återvinningscentral

Avgift

Verksamheter1, kr per besök

295 kr

1. Verksamheter som har hushållsavfallsabonnemang får ett passerkort med röd rand
som används för inpassering. Verksamheter som inte har hushållsavfallsabonnemang
behöver, utöver avgiften i tabellen, köpa ett passerkort för 195 kr. Extra eller
förlorade passerkort kan fås mot avgift i Tabell .

Tabell 33 Avgift för extra eller förlorat passerkort till ÅVC för verksamheter, kr per
kort
Tjänst

Avgift

Extra eller förlorat passerkort till
ÅVC, kr per kort

195 kr
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1 Allmänna bestämmelser
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.
Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i föreskrifter för
avfallshantering i Håbo kommun.

1.1 Principer
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4
Miljöbalken får ta ut för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Enligt § 5 i
samma kapitel får avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att återanvändning,
återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.
Kommunfullmäktige beslutar om taxan.

1.2 Definitioner
Bostad
En bostad ska vara avsedd för att bo i och ha ett kök med indraget vatten och
avlopp.
En- och tvåbostadshus
En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, enligt
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och som används för permanentboende.
Begreppet omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.
Flerbostadshus
Bostadshus med minst två våningar och minst tre lägenheter och där lägenheterna
ligger på varandra.
Fritidshus
Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver hämtning
av avfall året runt. Fritidshusen behöver dock, till skillnad från andra bostäder,
inte ha vatten och avlopp indraget för att omfattas av bostadsbegreppet. Om en
eller flera personer är folkbokförda på fastigheten eller om det finns behov av
hämtning av avfall året runt definieras fastigheten som en- och tvåbostadshus.
Krantömmande behållare
Avser underjordsbehållare och andra bottentömmande behållare.

Verksamheter
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som genererar
avfall som är jämförligt med hushållsavfall, till exempel affärer, restauranger,
skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar med mera som inte utgörs av boende.
Till verksamheter räknas även bostäder i speciella boenden som inte har full
boendestandard, till exempel studentkorridorer samt verksamheter för vård och
omsorg.
Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i föreskrifter
om avfallshantering för Håbo kommun samt 15 kap. miljöbalken och
avfallsförordningen (2011:927).

1.3 Avgiftsskyldighet
Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Håbo kommun.
Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsinnehavare. Alla
fastighetsinnehavare är skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall till
kommunen.

1.4 Betalning och fakturering
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen.
Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. Sker inte betalning
av utfärdad faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen,
samt kostnader för inkasso.
Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att hämta
eller i de fall hämtning inte kunnat utföras.
Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från kommunens
avfallsorganisation och fastighetsinnehavare, ställas till nyttjanderättshavare.
Kommunen kan häva denna överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte
uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren,
vilket innebär att om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven
tid skickas fakturorna till fastighetsinnehavaren.

1.5 Anmälan om ändring
Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar avgiftens storlek,
till exempel behållarvolym eller hämtningsfrekvens ska meddelas till kommunen.
Om ändring sker under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid
nästkommande ordinarie debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då
anmälan om ändrade ägarförhållanden inkommit.

1.6 Om taxan saknar tillämpning
För tjänster som inte finns reglerade i denna taxa sker debitering av avgift som
bestäms av avfallsansvarig nämnd, baserat på de principer som finns i denna taxa.
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1.7 Avfallsavgifterna
Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och behandling
samt tilläggstjänster.
1.7.1

Grundavgift

Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för bland annat
återvinningscentral, omhändertagande av grovavfall och farligt avfall samt
kommunens arbete med planering och uppföljning, administration, information,
kundtjänst och fakturering.
En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare (delade kärl) eller
gemensamhetslösning, enligt 43-44 §§ i kommunens föreskrifter om
avfallshantering, betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus
kapitel 2.1 och delar på rörlig avgift för abonnemanget, se kapitel 1.7.2.
För så kallade Attefallshus samt för permanent boende på camping gäller
grundavgiften för lägenheter, när byggnaden används som bostad och
abonnemang för avfallshämtningen delas med huvudbyggnaden.
1.7.2

Rörlig avgift och tilläggstjänster

Avgifterna finansierar kostnader för bland annat insamling, transport, eventuell
eftersortering och behandling av avfall från hushåll och verksamheter.
En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare (delade kärl) eller
gemensamhetslösning, enligt 43-44 §§ i kommunens föreskrifter om
avfallshantering delar på rörlig avgift för abonnemanget. När hushåll ingår i
gemensamhetslösning, enligt 44 §, får abonnemang med rörliga avgifter för
flerbostadshus och verksamheter i kapitel 3.2 användas.

1.8 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna
Uppehåll
Vid uppehåll i tömning, enligt 68 § i kommunens föreskrifter om avfallshantering,
debiteras grundavgift under hela uppehållsperioden, men inte rörlig avgift.

1.9 Indexuppräkning av taxan
Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring av
avgifterna får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex A12:1
MD. Förändringen räknas med juni månad 2020 som basmånad, varvid
basmånadens indextal jämförs med indextalet för juni månad innevarande år.
Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms.
Avfallsansvarig nämnd fattar beslut om de nya avgifterna. Höjningen träder i kraft
1 januari efterföljande år.
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2 Avgifter för en- och tvåbostadhus samt fritidshus
2.1 Grundavgift
Tabell 1 Grundavgift, kr per bostad och år
Kundkategori

Avgift

En- och tvåbostadshus

1 829 kr (1829)

Fritidshus

1 084 kr (1084)

2.2 Rörlig avgift
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg,
inom 1,5 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Finns särskilda skäl
för annan placering kan ansökan göras enligt 41 § i kommunens föreskrifter för
avfallshantering, dragvägstillägg tillämpas då enligt kapitel 2.3.3. Avgifterna
enligt tabell 2 och 3 gäller även när matavfall hemkomposteras.
Tabell 2 Året runt, hämtning och behandling, kr per år
Abonnemang

Antal tömningar
per år
(kärl 1 + kärl 2)

Avgift

Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2

26 + 13

1 153 kr (1153)

Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2

131 + 13

760 kr (576)

Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1

26

1 153 kr (1153)

Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1

131

760 kr (576)

Året runt, Tvåfackskärl2 370 liter, för
matavfall respektive restavfall

26

1 500 kr (1780)

Året runt, Tvåfackskärl2 370 liter, för
matavfall respektive restavfall

131

1 000 kr (890)

1.

Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras enligt 61 § eller
undantag beviljats enligt 57 § i kommunens föreskrifter för avfallshantering.
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2.

Tvåfackskärl gäller om något insatsfack tas bort från kärl 1 av fyrfackskärlen.

Nuvarande avfallstaxa:
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Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41.

Tabell 3

Fritidshus, hämtning och behandling, kr per år

Abonnemang

Antal tömningar
per år
(kärl 1 + kärl 2)

Avgift

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2

13 + 7

576 kr (576)

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2

71 + 7

340 kr (267)

Fyrfackskärl, kärl 1

13

576 kr (576)

Fyrfackskärl, kärl 1

71

340 kr (267)

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall
respektive restavfall

13

750 kr (801)

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall
respektive restavfall

71

450 kr (370)

1.

Fyrfackskärl 1 eller tvåfackskärl kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras
enligt 60 § i kommunens föreskrifter för avfallshantering.

2.

Tvåfackskärl gäller om något insatsfack tas bort från kärl 1 av fyrfackskärlen.
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2.3 Tilläggstjänster
2.3.1

Extra abonnemang - kärl

Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang med ytterligare kärl,
utöver ordinarie abonnemang med fyrfackskärl.
Tabell 4 Avgift för extra kärl, kr per kärl och år
Abonnemang

Antal
tömningar
per år

Avgift

Extra fyrfackskärl Kärl 1

26

1 153 kr

Extra fyrfackskärl Kärl 2

13

600 kr

Extra 190 liters kärl för restavfall

26

2 570 kr

Extra 140 liters kärl för matavfall

26

2 330 kr

2.3.2

Extra tömningar och extra säck

Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket restavfall kan beställa extra
tömning av Kärl 1 eller använda extra säck. Extra tömning av Kärl 2 erbjuds inte.
Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och ställas
ut bredvid ordinarie kärl för restavfall. Hämtning sker i samband med
nästkommande ordinarie hämtningstillfälle för kärl 1. Endast sorterat restavfall får
läggas i säcken.
Extra tömning av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar.
Tabell 5 Avgift för extra tömningar och extra säck, kr per säck eller
kärl
Tjänst

Avgift

Extra säck, max 125 liter

70 kr (50)

Extra tömning av Kärl 1

350 kr (510)

8 (24)

2.3.3

Dragväg

Dragväg längre än 1,5 meter tillåts bara om det finns särskilda skäl enligt 41 § i kommunens
föreskrifter för avfallshantering.

Tabell 6 Avgift för dragväg per kärl, kr per kärl och år
Antal tömningar per år och
tömningsfrekvens

Avstånd
1,5 - 10 meter

Avstånd
10 - 30 meter

En- och tvåbostadshus, avgift per
kärl
26 gånger per år, varannan vecka

300 kr (286)

900 kr (702)

13 gånger per år, var fjärde vecka

150 kr (143)

450 kr (351)

13 gånger per år, varannan vecka, under
vecka 16-41

150 kr (143)

450 kr (351)

7 gånger per år, var fjärde vecka, under
vecka 16-41

80 kr (77)

240 kr (189)

Fritidshus, avgift per kärl

2.3.4

Elavfall

Fastighetsinnehavare med en- och tvåfamiljshus kan beställa hämtning av elavfall.
Varje kolli får väga högst 15 kg och ska kunna förflyttas med hjälp av en
säckkärra. Beställning ska göras sex arbetsdagar innan önskad hämtning.
Kommunens avfallsorganisation avgör vilken dag avfallet hämtas.
Tabell 7 Avgift för hämtning av elavfall
Tjänst

Avgift

Elavfall, kr per m3

700 kr (341)

Kyl- och frysskåp kr per st

350 kr (341)

Övriga vitvaror, kr per st

350 kr (341)
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3 Avgifter för flerbostadshus och verksamheter
3.1 Grundavgift
Tabell 8 Grundavgift, kr per år
Kundkategori

Avgift
1 125 kr (1060)

Flerbostadshus, per lägenhet
Verksamheter, per hämtningsadress

960 kr (925)

3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall
För att få taxa för sorterat restavfall ska matavfall sorteras ut och läggas i 140 liter
kärl, eller i annan behållare, som är avsedd för matavfall. Underjordsbehållare
eller bottentömmande behållare får också användas för matavfall.
För flerbostadshus ingår kostnaderna för det antal matavfallskärl som behövs i
avgifterna för sorterat restavfall. För matavfall i underjordsbehållare eller
bottentömmande behållare ingår en matavfallsbehållare per restavfallsbehållare.
Matavfallet hämtas med som mest samma antal hämtningar som restavfallet.
För verksamheter ingår ett 140 liter kärl för matavfall per hämtadress. Matavfallet
hämtas med samma hämtningsfrekvens som restavfallet. För ytterligare kärl för
matavfall, eller annan typ av behållare debiteras avgift per behållare, enligt
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Tabell 110 respektive Tabell 12 Avgift för hämtning av sorterat restavfall, kr per
behållare och år. Behandlingsavgift tillkommer.
3.2.1

Insamling i kärl

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg,
inom 10 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Finns särskilda skäl
för annan placering kan ansökan göras enligt 41 § i kommunens föreskrifter för
avfallshantering, dragvägstillägg tillämpas då enligt kapitel 3.3.2.
För en – och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam hämtplats och
gemensamma kärl ges en rabatt på hämtavgiften med 20 %.
Tabell 9 Avgift för sorterat restavfall för flerbostadshus, kr per kärl och år
Kärl,
volym

26 ggr/år

52 ggr/år

(Varannan vecka)

(Varje vecka)

104 ggr/år
(Två gånger per

156 ggr/år
(Tre gånger per

vecka)

vecka)

190 liter

1 294 kr (1282)

2 588 kr (2562)

5 693 kr (4278)

Erbjuds inte

240 liter

1 634 kr (1619)

3 269 kr (3236)

7386 kr (7334)

Erbjuds inte

370 liter

2 520 kr (2495)

5 039 kr (4990)

11 307 kr (11307)

16 959 kr (16959)

660 liter

4 495 kr (4450)

8 989 kr (8900)

20 168 kr (20168)

30 252 kr (30252)

Tabell 10 Avgift för sorterat restavfall för verksamheter, kr per kärl och år
13 ggr/år

26 ggr/år

17 ggr/år1

52 ggr/år

104 ggr/år

156 ggr/år

(En gång i
månaden)

(Varannan vecka)

(Varje
vecka)

(Varje vecka)

(Två gånger per

(Tre gånger per

vecka)

vecka)

140 liter

477 kr (472)

953 kr

623 kr

1 907 kr

Erbjuds inte

Erbjuds inte

190 liter

Erbjuds inte

1 294 kr (1282)

846 kr

2 588 kr (2562)

5 693 kr (4278)

Erbjuds inte

240 liter

Erbjuds inte

1 634 kr (1619)

1 069 kr

3 269 kr (3236)

7 334 kr (7334)

Erbjuds inte

370 liter

Erbjuds inte

5 039 kr (4990)

11 307 kr (11307)

660 liter

Erbjuds inte

8 989 kr (8900)

20 168 kr (20168)

Kärl,
volym

2 520 kr (2495)
4 495 kr (4450)

1 648 kr
2 939 kr

1. Avser vintersäsongshämtning från vecka 49 till och med vecka 14.
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16 959 kr
(16959)
30 252 kr
(30252)

Tabell 11 Avgift för sorterat matavfall från verksamheter, utöver 1 kärl per
hämtställe som ingår utan avgift, kr per kärl och år
Kärl, volym

140 liter

26 ggr/år

17 ggr/år1

52 ggr/år

(Varannan
vecka)

(Varje vecka)

(Varje vecka)

572 kr

374 kr

104 ggr/år
(Två gånger per

156 ggr/år
(Tre gånger per

vecka)

vecka)

2 517 kr

3 775 kr

1 144 kr

1. Avser vintersäsongshämtning från vecka 49 till och med vecka 14.

3.2.2

Insamling i krantömmande behållare och vippcontainer

Vid start eller avslut av abonnemang för behållare som kommunen tillhandahåller
tillkommer avgift för utställning respektive hemtagning med 3090 kr per
storbehållare och tillfälle.
I abonnemangsavgifterna ingår även hämtning av matavfall i krantömmande
behållare med samma hämtningsfrekvens som för restavfall. Matavfall kan också
hämtas i 140 liters kärl, enligt bestämmelserna i kap 3.2.1. Tömningsavgifter
enligt Tabell 12 tillämpas även för matavfall när förutsättningarna för att
kostnaderna ingår i abonnemang för restavfall, inte uppfylls.

Tabell 12 Avgift för hämtning av sorterat restavfall, kr per behållare och år.
Behandlingsavgift tillkommer.
Typ av behållare och volym

26 ggr/år

39 ggr/år

(Varannan vecka)

52 ggr/år
(Varje vecka)

Krantömmande behållare 1
Upp till 5 kbm

14 755 kr (17 300)

22 132 kr (25 950)

29 509 kr (34 599)

40 398 kr (40 455)

Erbjuds inte

80 796 kr

Vippcontainer
6 kbm

1. För abonnenter som har insatssäckar tillkommer kostnader för insatssäckarna och hanteringen
med byte av insatssäck, se Tabell 14.
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Tabell 13 Behandlingsavgifter för mat- och restavfall, kr per ton
Avfallsslag

Avgift

Restavfall, kr/ton

1 300 kr (1250)

Matavfall, kr/ton

910 kr (875)

Tabell 14 Avgift för insatssäck för underjordsbehållare, kr per år
26 ggr/år

39 ggr/år

(Varannan
vecka)

Byte av insatssäck i
underjordsbehållare
(inklusive säcken)

5 200 kr

52 ggr/år
(Varje vecka)

104 ggr/år
(Två gånger per
vecka)

7 800 kr
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10 400 kr

20 800 kr

3.3 Tilläggstjänster
3.3.1

Extra hämtningar

Extra tömning av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar.
Tabell 15 Avgift för extra tömning av kärl, kr per kärl och tillfälle
Tjänst

Avgift

Kärl 140-660 liter, kr per kärl

400 kr (510)

Avgift för extra tömning av krantömmande behållare och vippcontainer. Behandlingsavgift
tillkommer enligt Tabell 13.

Tabell 16 Avgift för extra tömning av krantömmande behållare och
vippcontainer
Tjänst

Avgift

Tömning av vippcontainer, kr per tillfälle

2 000 kr (2750)

Tömning med kranbil, krantömmande behållare, per
tillfälle

1 700 kr (2500)

Om beställd extra tömning av kärl, krantömmande behållare eller vippcontainer inte kan utföras på
grund av hinder, debiteras avgift för så kallad bomkörning.

Tabell 17 Avgift vid bomkörning
Tjänst

Avgift

Avgift vid bomkörning, per hämtställe

150 kr
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3.3.2

Dragavstånd för kärl

I det fall det finns särskilda skäl, enligt 41 § i kommunens föreskrifter för
avfallshantering, kan fastighetsinnehavaren beställa abonnemang med tillägg för
dragväg med längre avstånd än 10 meter, mot avgift enligt nedan.
Avgift för dragväg debiteras per kärl baserat på tömningsintervall och avstånd
mellan kärlets placering och hämtningsfordonets uppställningsplats.
Tabell 18 Avgift för dragväg, per kärl och per år:
Tömningsintervall

Avstånd
10,1 - 20 meter

Avstånd
20,1 - 30 meter

Avstånd
längre än 30
meter

140-660 liter

140-660 liter

140-660 liter

26 gånger per år

480 kr (416)

720 kr (702)

1 200 kr (988)

52 gånger per år

960 kr (832)

1 440 kr (1404)

2 400 kr (1976)

104 gånger per år

1 920 kr (1664)

2 880 kr (2808)

4 800 kr (3952)

156 gånger per år

2 880 kr (2496)

4 320 kr (4212)

7 200 kr (5928)

3.3.3

Tillfälliga kärl vid evenemang eller arrangemang

För tillfällig användning av kärl debiteras avgift för utkörning, tömning och
hemtagning. Hyra ingår i avgiften. Om extratömning av kärlen behövs sker det
enligt kap 3.3.1.

Tabell 19 Avgift för tillfälliga kärl
Tjänst

Avgift

Utkörning och hemtagning och sluttömning, per kärl
3.3.4

500 kr (500)

Elavfall från flerbostadshus

Från flerbostadshus hämtas elavfall mot avgift och efter beställning från
hämtningsplats som ordnas av fastighetsinnehavaren i samråd med kommunen.
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Tabell 20 Avgift för hämtning av elavfall
Tjänst

Avgift

Hämtning av elavfall, kr per m3

660 kr (341)

Hämtning av kyl- och frysskåp, kr per st

660 kr (341)

Hämtning av vitvaror inom 24 h, kr per st

660 kr (1600)

Tömning av batteribox, kr per st

130 kr (341)

4 Grovavfall
4.1 Hämtning av kolli från en- och tvåbostadshus samt
fritidshus
Hämtning sker efter beställning.
Varje kolli får väga högst 15 kg och ska kunna förflyttas av en person med hjälp
av en säckkärra. Beställning ska göras minst sex arbetsdagar innan önskad
hämtning. Kommunens avfallsorganisation avgör vilken dag avfallet hämtas.
Tabell 21 Avgift för hämtning av grovavfall
Tjänst

Avgift

Upp till 3 kolli

530 kr

Därutöver debiteras per kolli

400 kr (355)

4.2 Kärl för grovavfall för flerbostadshus och verksamheter
Abonnemang för tömning av grovavfall i kärl kan tecknas mot avgift.

Tabell 22 Avgift för grovavfall i kärl, per kärl
Kärl, volym
660 liter

26 ggr/år

52 ggr/år

(Varannan vecka)

(Varje vecka)

Extra hämtning
per hämtning

11 380 kr (6142)

22 760 kr (11 820)

700 kr (246)
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4.3 Container för grovavfall
4.3.1

Schemalagda tömningar av container för grovavfall som står hos
kund året runt

Vid regelbunden och schemalagd tömning av container för grovavfall debiteras
följande avgifter. Hyra för container ingår i avgiften vid schemalagd tömning.
Vid utställning och hemtagning av container tillkommer avgift enligt kapitel 4.4.
Tabell 23 Avgift för schemalagda tömningar och budad tömning, kr per
container
Hämtningsintervall

Avgift per år
26 ggr/år

Avgift per år
52 ggr/år

Extra tömning, per
tillfälle

(Varannan vecka)

(Varje vecka)

6 kbm

80 400 kr (35 487)

160 800 kr (70 974)

3 090 kr (1774)

8 kbm

95 200 kr (46 133)

190 300 kr (92 266)

3 660 kr (2184)

4.4 Hyra och utställning och hemtagning av container
Tabell 24 Avgift för hyra av container
Period

Vippcontainer

Dag
Månad

130 kr
330 kr (348)

Tabell 25 Avgift för utställning och hemtagning av container, kr per
behållare och tillfälle
Tjänst

Avgift

Utställning

1 320 kr

Hemtagning inklusive sluttömning

1 770 kr
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5 Latrin
Latrin hämtas vid tomtgräns i av kommunen tillhandahållet kärl. Engångskärl
ingår i avgiften. Om beställd hämtning ej kunnat genomföras utgår en avgift för
bomkörning.
Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka
före hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under
perioden vecka 16 till 41.
Tabell 26 Avgift för latrinhämtning, kr per kärl och hämtningstillfälle
Tjänst

Avgift

Ordinarie hämtning, inklusive nytt latrinkärl

314 kr (314)

Extra hämtning, inklusive nytt latrinkärl

648 kr (648)

Utställning av nytt latrinkärl

314 kr (314)

Bomkörning

150 kr

Hushållen kan även kompostera latrin på den egna fastigheten efter ansökan till
tillsynsansvarig nämnd.
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6 Slam och fett
Regelbunden tömning av slam och fett aviseras av kommunen. Beställning av
budad, express eller akut tömning görs till kommun/entreprenör.

6.1 Definitioner
Regelbunden tömning
Tömning som är planerad enligt ordinarie tömningsintervall. Regelbunden
tömning sker månadsvis, efter veckointervall eller fasta veckor.
Budad tömning
Budad tömning är en tömning som beställs oregelbundet efter behov. Budad
tömning ska utföras inom 7 dagar från att beställning gjorts.
Expresstömning
Expresstömning är en extra tömning som ska utföras alla dagar inom 24
timmar från att beställning gjorts.
Akut tömning
Akut tömning är en extra tömning som ska utföras alla dagar inom 6 timmar från
att beställning gjorts.
Tabell 27 Avgift för slam
Hämtningspris beräknas utifrån storlek på behållare. Spolning och återfyllning av
anläggning ingår inte i tömning utan sker på timma enligt á-prislistan.
Behandlingsavgift enligt á-prislista tillkommer för alla tömningar.
Tjänst

Avgift

Regelbunden tömning, behållare 0,0-4,00 m3

765 kr (765)

Budad tömning, behållare 0,0-4,00 m3

1 341 kr (1341)

Expresstömning, behållare 0,0-4,00 m3

1 915 kr (1915)

Akut tömning, behållare 0,0-4,00 m3

3 443 kr (3443)

m3 pris för slam över 4,00 m3

150 kr
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Tabell 28 Avgift för fett från fettavskiljare
Behandlingsavgift ingår.
Tjänst

Avgift

Regelbunden tömning, behållare 0,0-1,00 m3

1 403 kr (1403)

Budad tömning, behållare 0,0-1,00 m3

1 785 kr (1785)

Expresstömning, behållare 0,0-1,00 m3

2 300 kr

Akut tömning, behållare 0,0-1,00 m3

4 500 kr

m3 pris för slam över 1,00 m3

150 kr

Tabell 29 Övriga avgifter, tilläggsavgifter
Tjänst

Avgift

Timpris för tömning av fosforfälla

1 875 kr (1148)

Slangdragning, tilläggspris för varje 5 m intervall
utöver 25 m
Timpris för slamsugningsbil inklusive personal

153 kr (153)
1 275 kr (1148)

Timpris för extra bemanning

525 kr (491)

Bomkörning

765 kr (765)

Behandlingsavgift, slam, per m3

147 kr (124)

Reduktion av tömningspriset vid tömning av mer än
1 brunn/tank vid samma tömningstillfälle, kr per
tillfälle
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-128 kr (-128)

7 Särskilda avgifter
7.1 Felsorteringsavgift
Om abonnenten inte sorterar enligt kommunens sorteringsanvisningar debiteras en avgift
för felsortering. Om felsorteringen anses vara av betydelse för möjligheterna att behandla
avfallet har kommunen rätt att inte tömma avfallsbehållaren och anmoda abonnenten att
vidta rättelse innan nästa tömningstillfälle. Avgiften debiteras per avfallsbehållare och
tömningstillfälle.

Tabell 30 Avgift vid felsortering
Typ av behållare

Avgift, kr per behållare och
tömningstillfälle

Kärl, krantömmande behållare eller
vippcontainer

500 kr

7.2 Byte av kärl för flerbostadshus och verksamheter
Byte av kärl för flerbostadshus och verksamheter kan ske 1 ggr/år utan avgift. För
byte som sker oftare än 1 ggr/år betalas avgift.

Tabell 27 Avgift för byte av kärl oftare än 1 ggr/år
Tjänst
Byte av kärl max 1 ggr/år

Avgift
Ingen avgift

Byte av kärl oftare än 1
ggr/år, kr per kärl

460 kr
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7.3 Verksamheter vid återvinningscentralen
Verksamheter kan lämna grovavfall på ÅVC mot avgift. El-avfall med
producentansvar, förpackningar av plast, glas, metall, kartong och tidningar, ren
metall och wellpapp lämnas utan avgift vid återvinningscentralen.

Tabell 28 Avgifter för verksamheter vid avlämnande av grovavfall vid
återvinningscentralen, kr per besök
Besök vid återvinningscentral

Avgift

Verksamheter1, kr per besök

295 kr (250)

1. Verksamheter som har hushållsavfallsabonnemang får ett passerkort med röd
rand som används för inpassering. Verksamheter som inte har
hushållsavfallsabonnemang behöver, utöver avgiften i tabellen, köpa ett
passerkort för 195 kr. Extra eller förlorade passerkort kan fås mot avgift i Tabell
.

Tabell 33 Avgift för extra eller förlorat passerkort till ÅVC för
verksamheter, kr per kort
Tjänst

Avgift

Extra eller förlorat passerkort till ÅVC,
kr per kort

195 kr (175)
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Mats Ståhl Elgström, Biträdande kommundirektör
0171-53864
mats.stahl-elgstrom@habo.se

Ärende 8

Organisationsförändring, centralt stöd och service
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att flytta fastighetsverksamheten,
internserviceverksamheten och lokalvårdsverksamheten från tekniska
nämnden till kommunstyrelsen med tillhörande budgetramar om totalt
13 299,0 tkr och investeringsbudget om totalt 191 435 tkr för 2021
fr.o.m. 1/1-2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar att flytta måltidsverksamheten från barnoch utbildningsnämnden till kommunstyrelsen med budgetramar om
totalt 34 623,0 tkr och investeringsbudget om totalt 250,0 tkr för 2021
fr.o.m. 1/1-2021.
3. Kommunfullmäktige beslutar att flytta måltidsverksamheten från vård
och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen med budgetramar om totalt
2 352 tkr för 2021 fr.o.m. 1/1-2021.
Sammanfattning

Genom att omorganisera lokalvårdsverksamheten, fastighetsverksamheten
och internserviceverksamheten från tekniska nämnden till kommunstyrelsen
möjliggörs ett tydligare uppdrag för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen
som förväntas träda i kraft halvårsskiftet 2021.
Genom att centralisera kommunens kostverksamheter till kommunstyrelsen
från barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
förväntas kommunen uppnå en central samordnad måltidsverksamhet med
ett tydligt uppdrag att styra, leda, utveckla och följa upp den kommunala
måltidsverksamheten.
I syfte att optimera, centralisera och effektivisera arbetssätt och processer i
Håbo kommuns stödfunktioner, bildar lokalvårdsverksamheten,
fastighetsverksamheten, internserviceverksamheten och
måltidsverksamheten tillsammans med kommunstyrelsens nuvarande
centrala verksamhetsstöd, en ny stödfunktion inom kommunstyrelsens
förvaltning som heter Centralt stöd och service.
Tekniska nämndens budgetramar och investeringsbudget för 2021 för
fastighets-, internservice- och lokalvårdsverksamheterna flyttas över till
kommunstyrelsen fr.o.m. den 1/1-2021.
Barn och utbildningsnämndens budgetramar och investeringsbudget för
måltidsverksamheten för 2021 flyttas över till kommunstyrelsen fr.o.m. den
1/1-2021.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-20

Vård och omsorgsnämndens budgetramar för måltidsverksamheten för 2021
flyttas över till kommunstyrelsen fr.o.m.1/1-2021
Ärendet

Under hösten 2019 gav den dåvarande kommundirektören i Håbo kommun
PwC i uppdrag att genomföra en organisationsöversikt med syftet att utreda
förutsättningarna och möjligheterna, gentemot kommunens nuvarande
organisationsstruktur, i syfte att optimera och effektivisera arbetssätt och
processer gällande Håbo kommuns samhällsbyggnads- och stödfunktioner.
Utredningen skulle omfatta följande verksamheter: tekniska förvaltningen,
plan- och exploateringsavdelningen under kommunstyrelseförvaltningen,
mark- och etableringsverksamheten gällande näringslivsetableringar under
Håbo Marknad AB, lokalförsörjningsverksamheten under
kommunstyrelseförvaltningen samt måltidsverksamheten som är delad på
flera förvaltningar.
Utredningen resulterade i olika förslag på alternativa sammanslagna
förvaltningsorganisationer. Ett av förslagen som utredningen tar fram är
förslaget att omorganisera servicefunktionerna lokalvård, fastighet och
Internservice från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Detta som ett
led i att möjliggöra ett tydligare uppdrag för den nya
samhällsbyggnadsförvaltning som förväntas träda i kraft halvårsskiftet
2021.
I samma förslag föreslår PwC, att centralisera kommunens
måltidsverksamheter till kommunstyrelsen från barn och
utbildningsnämnden och vård och omsorgsnämnden. Förslaget att
centralisera kommunens måltidsverksamheter var redan uppe i samband
med kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2020, under hösten
2019. Förslaget återremitterades då, med motivering att PwC:s rapport
skulle inväntas, samverkansprocessen skulle beaktas och ett
förankringsarbete med råden skulle genomföras, detta har nu beaktas och
genomförts.
Med en centraliserad måltidsverksamhet förväntas kommunen uppnå en
central samordnad måltidsverksamhet med ett tydligt uppdrag att styra, leda,
utveckla och följa upp den kommunala måltidsverksamheten.
Föreslagna omorganiseringar syftar också till att optimera, centralisera och
effektivisera arbetssätt och processer i Håbo kommuns stödfunktioner.
Tillsammans med kommunstyrelsens nuvarande centrala verksamhetsstöd
bildar lokalvårds-, fastighets-, internservice- och måltidsverksamheten en ny
stödfunktion inom kommunstyrelsens förvaltning fr.o.m. den 1/1-2021. Den
nya stödfunktionen kommer att heta Centralt stöd och service.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Tekniska nämndens, barn och utbildningsnämndens och vård och
omsorgsnämndens budgetramar och investeringsbudget som är kopplade till
ovan verksamheter förs över till kommunstyrelsen.
Organisationsförändringar kostverksamhet, driftbudget
I samband med organisationsöversynen flyttas budget för
måltidsverksamheten från vård- och omsorgsnämnden om totalt 2 352 tkr.
För måltidsverksamheten gällande särskilda boenden exklusive
lokalkostnaderna föreslås 1 297,0 tkr överföras till kommunstyrelsen och för
restaurang Pomona föreslås en överföring av budgeten med 1 055 tkr.
Från barn- och utbildningsnämnden föreslås en överföring av budget för
måltidsverksamheten med totalt 34 623,0 tkr enligt följande: Inom omsorg
på OB-tid 249,0 tkr, Förskola 12 015,0 tkr, Fritidshem 2 408,0 tkr,
förskoleklass 1 871,0 tkr, grundskola 15 414,0 tkr, grundsärskola 74,0 tkr,
Gymnasieskola 2 496,0 tkr och övergripande verksamhet 96,0 tkr.
Totalt sker en överföring av budget för år 2021 från vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen om
36 975,0 tkr för måltidsverksamheten.
Organisationsförändringar fastighet, Internservice och lokalvård,
driftbudget
Tekniska förvaltningen föreslår att budgeten för internserviceverksamheten
om 2 028 tkr, överförs till kommunstyrelsen och att budget om 16 827,0 tkr
överförs för lokalvårdsverksamheten. För Internservice har tekniska
förvaltningen reducerat anslaget med 450 tkr från 2 478 tkr till 2 028 tkr.
Vad gäller fastighetsavdelningens budget ska kostnaderna som avdelningen
har finansieras av ersättningar för internhyran från nämnderna.
I och med föreslaget sparbeting på tekniska förvaltningen år 2021 om 7,5
mkr har 3 862 tkr av minskningen lagts på fastighetsavdelningen. Därutöver
ligger en minskning på avdelningen på 1 694 tkr sedan tidigare, totalt 5 556
tkr.
I delårsbokslut per 31 augusti har kommunstyrelsen föreslagit
kommunfullmäktige att besluta om att de kostnader som för närvarande
belastar barn- och utbildningsnämnden för exempelvis internhyra av
baracker under pågående renoveringar istället ska belasta tekniska
nämndens fastighetsavdelning. För år 2021 beräknas kostnaderna för bland
annat paviljongerna uppgå till 5,2 mkr. Om inte finansiering tillförs
kommunstyrelsen för att täcka kostnaderna uppstår ytterligare sparkrav på
fastighetsavdelningen om 5,2 mkr, totalt 10 756,0 mkr.
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Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen hanterar sparbetinget
om 5 556 tkr år 2021 genom att anpassa fastighetsverksamheten till de
ekonomiska förutsättningarna för år 2021, exklusive de tillkommande
kostnaderna om 5,2 mkr. Delar av fastighetsavdelningens sparåtgärder om
5 556 tkr kommer att klaras av år 2021 genom de investeringar på
energiåtgärder som genomförts på kommunens fastigheter.
Budgetjustering mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden innebär att
kommunstyrelsen tillförs budgeten för Internservice, 2 028 tkr, och
lokalvård, 16 827 tkr, samt att fastighetsavdelningens budget förutsätter ett
överskott om 5 556 tkr. Detta innebär att kommunstyrelsen tillförs netto
13 299,0 tkr från tekniska nämndens budget år 2021.
Investeringsbudget
Förvaltningen föreslår att investeringsbudgeten för fastighetsavdelningen
om 191 175 tkr och 260 tkr för lokalvården överförs från tekniska nämnden
till kommunstyrelsen för år 2021.
Från barn- och utbildningsnämnden föreslås 250 tkr av
investeringsbudgeten överföras till kommunstyrelsen.
Uppföljning

Verksamhetsövergången kommer att följas upp i delårsuppföljningen per
sista mars och i delårsbokslut per 31 augusti. Förvaltningen återkommer om
det i dessa uppföljningar behövs ytterligare justeringar av de ekonomiska
ramarna mellan nämnderna.
Beslutsunderlag

– PWC rapport

__________

Beslut skickas till

Till berörda nämnder
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Översyn av Håbo kommuns
samhällsbyggnadsorganisation
Håbo kommun
december 2019

Sammanfattning
På uppdrag av kommundirektören i Håbo kommun har PwC
genomfört en organisationsöversikt med syftet att utreda
förutsättningarna och möjligheterna, gentemot nuvarande
organisationsstruktur, för att optimera och effektivisera arbetssätt
och processer gällande Håbo kommuns samhällsbyggnads- och
stödfunktioner.
Nulägesbeskrivningen identifierar tre centrala problem i
samhällsbyggnadsprocessen, nämligen uteblivna leveranser,
sena leveranser och dyra leveranser. Dessa tre problem anser vi
utgöra de centrala konsekvenserna av kommunens nuläge sett
till samhällsbyggnadsprocessen.
Organisationsöversikten resulterar i tre inspel till alternativa
förslag på hur den kommunala organisationen kan organiseras.
Alternativen “skynda långsamt”, “en gemensam förvaltning” och
“utbrytning” redovisas i denna organisationsöversikt.
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1

Inledning

1.Uppdraget
1.1 Bakgrund till utredningen
På uppdrag av kommundirektören i Håbo kommun genomförde PwC under hösten 2019
en översyn avseende två specifika byggprojekt. Denna rapport tar avstamp i den
utredningen samt ser på samhällsbyggnadsprocessen samt stödfunktioner på ett mer
övergripande plan.
Utredningen omfattar följande verksamheter:
•
•
•
•
•

Tekniska förvaltningen
Plan- och exploateringsavdelningen under Kommunstyrelseförvaltningen
Mark- och etableringsverksamheten gällande näringslivsetableringar under Håbo
Marknad AB
Lokalförsörjningsverksamheten under Kommunstyrelseförvaltningen
Måltidsverksamheten som är delad på flera förvaltningar. (Denna verksamhet är
inte per definition att hänföras till samhällsbyggnadsprocessen. Den redovisas
därför utanför själva samhällsbyggnadsprocessen i denna översikt).

Syfte med uppdraget
Att utreda förutsättningarna och möjligheterna, gentemot
nuvarande organisationsstruktur, för att kommunen själva
ska kunna optimera och effektivisera arbetssätt och
processer gällande Håbo kommuns samhällsbyggnads- och
stödfunktioner.

Utredningen ska resultera i olika förslag/inspel på de alternativa sammanslagna
förvaltningsorganisationer som utredningen finner, samt de konsekvenser alternativen
ger i form av effekt och risk. Utredningen ska även föreslå vilka verksamheter som bör
organiseras på annat sätt än i en möjlig samhällsbyggnadsorganisation.
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1.Inledning
1.2 Vad skapar attraktivitet och tillväxt?
“ Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalen genom att utnyttja sitt strategiska läge i
regionen. Här finns bra förutsättningar att växa med fler invånare och nya företag. I Håbo kan
man bo och leva under hela livet med tillgång till regionens utbud av varor, tjänste
(utdrag ur kommunens översiktsplan, utställningshandling 17 juni - 30 sept 2019, arbetsplatser,
kompetens och kultur”)

Det finns många faktorer som har inverkan på hur den fysiska planeringen ska se ut. Det
är inte bara de uppenbara områdena som markanvändning och tillgängligheten som vi
måste ta hänsyn till. Allt från människors upplevda trygghet till näringslivets behov och
preferenser måste vägas in när den bebyggda miljön ska utvecklas.
För att utveckla en kommun i en önskvärd riktning krävs ett helhetstänkande där
samhällets samlade resurser vägs in och deras bidrag till tillväxten analyseras. PwC har
därför valt att belysa regioners och städers utveckling ur ett antal olika kapital –
strategiska resursslag - som är viktiga att förhålla sig till, för att skapa en balanserad och
hållbar tillväxt. Det gäller att ha kontroll på utvecklingen inom de olika kapitalen och
strategier för hur de ska kunna växa. Principiella utgångspunkter för en attraktiv kommun
enligt denna grundläggande modell är:
●
●
●
●

●

En kommuns samlade resursmängd skapar förutsättningar för tillväxt
För att lyckas med långsiktigt hållbar tillväxt krävs balans mellan olika kapital
En kommun behöver inte vara bäst på allt för att lyckas
En kommun måste prestera väl inom de områden som är kopplade till
kommunens vision
En kommun kan inte vara riktigt dålig inom något kapital

Figur 1: Resursslag

PwC har i egna globala studier försökt finna de komponenter som gör en stad
attraktiv. En stad som är attraktiv utifrån möjlighet till arbete och en stad som är
attraktiv att leva i. Just balansen mellan dessa två skapar förutsättningar för
attraktivitet och hög ekonomisk aktivitet.
Chefer och ledare i den kommunala organisationen måste ha förmågan att för
medarbetare förklara hur dessa samband hänger ihop. Utan en grundläggande
förståelse för varför dessa frågor är viktiga för kommunen, begränsas
förutsättningarna för en bra och långsiktigt hållbar fysisk utvecklingsprocess och
därmed möjligheterna att nå tillväxtmålet.
December 2019
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Inspel

2. Inspel
2.1 Organisatoriska egenskaper
På följande sidor drar vi slutsatser och lyfter fram några alternativa förslag hur den
kommunala organisationen kan utformas i syfte att tillskapa en effektiv
samhällsbyggnadsprocess. Förslagen är lagda i syfte att fungera som språngbräda för
framtiden, snarare än ett slutligt förslag som en större krets politiker ska ta ställning
till. Det är genomförandeförmågan och det kollektiva ledarskapet i organisationen (politik
och förvaltning) som blir direkt avgörande för framgången i förändringsprocessen.

●

●

Det finns naturligtvis inga patentlösningar för hur en kommun ska organisera sig för att
möta framtidens krav. Varje kommun formar sin organisation och sitt arbetssätt utifrån
egna förutsättningar. Utifrån de iakttagelser vi gjort i Håbo kommunala organisation är det
PwC:s övertygelse att det finns ett visst utrymme att förbättra de organisatoriska
strukturerna, såväl innehållsmässigt som strukturellt.
Organisatoriskt finns det naturligtvis flera möjligheter. Ledarskapet, förhållningssättet och
hur arbetet utförs blir den avgörande faktorn för framgång – inte i första hand hur
organisationsstrukturen är utformad och vilka politiska nämnder och förvaltningar som
finns. Oavsett om det handlar om den politiska organisationen eller
verksamhetsorganisationen är en övergripande slutsats av våra iakttagelser att ett
förestående förändringsarbete i Håbo kommun bör fokusera på fyra organisatoriska
egenskaper. Var och en (politiker som medarbetare) bör reflektera över vad dessa
egenskaper innebär och hur de ger sig uttryck i konkreta beteenden.
●

Att vara förändringsbenägen och rörlig. Att förutse, reagera och anpassa
organisationen till oförutsedda händelser. Förmåga att kunna leverera kortsiktiga
effektiva lösningar, utan att ge avkall på långsiktiga alternativ. De mest effektiva
ledningsorganisationerna är effektiva just för att de förser organisationen med en
strategisk inriktning. KS och förvaltningsledning har i detta avseende en särställning
och behöver ta en tydligare strategisk och samordnande roll.

●

Att skapa förutsättningar för innovation och handlingskraft. Förmåga att ”inkubera”
idéer, skapa prototyper samt våga testa nya idéer och ta risker. Som vi ser det måste
det kollektiva ledarskapet (politik och förvaltning) se som sin primära uppgift att skapa
förutsättningar för att skapa rätt klimat och kultur för utveckling. Detta blir en
avgörande framgångsfaktor för att gå i riktning mot visionen om Vårt Håbo 2030.
Att samverka över verksamheter och med övriga samhället. Förmåga att uppnå
fördelar eller synergier som inte kan uppnås på egen hand. I praktiken handlar detta
om i vilken utsträckning den kommunala organisationen kan vara ”möjliggöraren”
istället för att fortsätta vara ”göraren”. Samutnyttjande av kommunens
verksamhetslokaler är ett exempel på en nödvändig form av samverkan för att klara
behoven av effektivisering i nuvarande verksamhet, men även för att skapa
förutsättningar för kommande år.
Att vara tydlig och transparent. Förmåga
att på ett ansvarsfullt sätt skapa förtroende
och legitimitet i relation till kommunens
intressenter. Håbo kommun är en kommun
under stark tillväxt. 2030 bor här 25000
invånare. Många människor påverkas och
förväntningarna är höga. Kommunens
legitimitet bygger på att det finns
förtroende från kommunmedborgare och
andra intressenter. Att skapa
förutsättningar för medskaparanda lokalt
och nationellt blir viktigt. Detta görs bäst
genom en öppen och mer intensiv intern
och extern kommunikation.

Figur 2: illustrationens fyra egenskaper
samverkar och förstärker varandra. Dessa
faktorer påverkar hur ledare och medarbetare
inom Håbo kommun behöver agera och
uppträda för att kunna leverera de resultat som
krävs.
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2. Inspel
2.2 Två övergripande slutsatser i kommande förändringsarbete
Generellt sett finns det anledning att understryka att den politiska organisationen
och verksamhetsorganisationen är två kommunicerande kärl som måste hänga
ihop. Verksamhetsorganisationen har en viktig uppgift att serva och vara politiken
behjälplig. I en ständigt föränderlig värld finns det skäl att skapa så goda
förutsättningar som möjligt för rörlighet och flexibilitet. Verksamhetens struktur
behöver därför inte exakt motsvara den politiska organisationen. I
nulägesbeskrivningen konstaterar vi att samhällsbyggnadsprocessen är
fragmenterad och saknar till viss del en enhetlig och övergripande struktur.
Kommunikationen mellan de olika delarna brister och det saknas ett gemensamt
och samordnat agerande i samhällsbyggnadsprocessen. Håbo kommun är en
alltför liten kommun för att ha råd med detta. En övergripande slutsats av
ovannämnda nulägesanalys är att ett förestående förändringsarbete för att säkra
upp en hållbar samhällsbyggnadsprocess bör fokusera på två områden: Tydlighet
och ansvar samt ökad samordning. Nedan kommenteras respektive område.
1.
Tydlighet och ansvar
Den bärande frågan är hur samhällsbyggnadsprocessens olika delar ska
organiseras för största möjliga effektivitet och för att möta de utmaningar som
Håbo kommun står inför? En viktig utgångspunkt handlar om tydlighet och ansvar.
Saknas tydlighet uppstår risk för oklarhet kring vem som ska ta ledning i olika
situationer. Tydlighet i ansvar blir viktigt när verksamheten ska följas upp och
prestationer ska utvärderas. Är rollerna tydliga blir det också mycket enklare att
samarbeta.

En första övergripande slutsats blir därför att ett förändringsarbete för att säkra upp en
hållbar samhällsbyggnadsprocess bör ta fasta på att tydliggöra ansvarsfördelningen såväl
inom samhällsbyggnadsprocessen och dess olika delar, som gränssnittet mellan dessa och
övriga förvaltningsdelar.
2.
Samordning (som minskar sårbarhet)
Ska samhällsbyggnadsprocessens olika delar organiseras i specialiserade och
självständiga förvaltningar, avdelningar och enheter eller ska samordning premieras genom
mer sammanflätade verksamhetsområden? Valet är inte enkelt då självständighet är
förenat med fokus, handlingskraft och tydlig ansvarighet medan samordning kan leda till
kostnadsbesparingar, bredare kundkunskap och ett tvärsektoriellt lärande. Sannolikt
handlar det inte om det ena eller andra. Det kan heller inte vara ett självändamål att sudda
ut gränser och tvinga på verksamheter ett samordningskoppel. Däremot känns det
angeläget att ta fasta på ambitionen och att flera har uttryckt en önskan om en mer effektiv
organisation. Genom att samordna verksamheter kan sårbarheten minska och
förutsättningar för ett mer effektivt utnyttjande av kommunens resurser öka.
En andra slutsats blir att ett förändringsarbete bör ta fasta på organisatoriska
samordningsvinster och ett önskvärt förhållningssätt som innebär att medarbetarna ska
arbeta tillsammans när det finns en potential för samordningsvinster.
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2. Inspel
2.3 Alternativa förslag - Alternativ 1 (1/4)
Låt det inledningsvis sägas en organisations viktigaste tillgång är personalen och deras
kompetens. Därför blir det viktigt att inte ge alltför stort fokus på hur organisationens
struktur ser ut. Organisationen är ett verktyg att utföra det politiska uppdraget och inte
ett mål i sig. Samtidigt är organisationen viktig för att ge struktur åt genomförandet och
tydliggöra roller, ansvar och befogenheter. Organisatoriskt finns det flera möjligheter,
men valet har landat på tre alternativ enligt nedan. Samtliga alternativ tar sin
utgångspunkt i beslutade politiska inriktningar (Budget och mål 2019) i syfte att
underlätta att styra mot politiska visioner och mål. Förslagen ska ses som inspirationsoch diskussionsunderlag. Förslagen redovisar således inte några detaljerade lösningar
utan lämnar över till betraktaren att fullfölja resonemanget mer i detalj. I alternativ 1
växer organisationen fram i en interaktiv process tillsammans med medarbetarna.
Alternativ 2 ska ses som ett basförslag där hela eller delar av förslaget kan genomföras.
I alternativ 3 har basförslaget förädlats vidare och vissa delar har brutits ut och funnit
alternativa lösningar. Det bör också tilläggas att vissa förslag kräver mer fördjupade
utredningar för att kunna ta slutlig ställning till huruvida förändringen är rimlig att
genomföra.
Alternativ 1: “Skynda långsamt”
Detta alternativ tar fasta på att förändring är normalläget och att det är stabilitet som är
problemet. När organisationen slutar reflektera över vad som kan förändras och
förbättras är problem i antågande. Sannolikheten är större att medarbetarna med kraft
tar sig an problemlösning om det finns ett ägarförhållande både till förståelsen för och
lösningen till problemet.

Det uppnås bäst genom att vara delaktig i den process där förståelsen växer fram.
Bristande delaktighet/ägarskap är en vanlig orsak till att förändringsidéer inte få något
genomslag i den praktiska verkligheten. Ska det åstadkommas en reell förändring dvs
en förändring i såväl tankemönster som agerande är delaktighet något som inte kan
bortses från. I detta alternativ blir det viktigt att säkerställa balansen mellan å ena sidan
angelägenheten av att i dagsläget säkra upp styrning och lägga fast en inriktning för
samhällsbyggnadsprocessen (t.ex beslutet att flytta fastighetsenheten på tekniska
förvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning, KSF).
Å andra sidan betydelsen av att chefer
och medarbetare ges möjlighet att
utforma den organisation de själva ska
verka i. Vi har försökt att balansera
detta genom att endast ge en indikation
om inriktningen av en ny organisation,
men lämna till medarbetarna inom att
själv utforma detaljerna som en del i en
förestående interaktiv process där
kommunens styrmodell står i centrum.
Hur man väljer att strukturera
organisationen får således bli en senare
fråga. Utgångspunkten ska emellertid
vara att ha en organisation som stöder
förverkligandet av de övergripande
målen och de beslut som är fattade.

Betydelsen av att ge
medarbetare möjlighet att
utforma organisationen de
själva ska verka i.

Betydelsen av att lägga fast
styrning och inriktning för
samhällsbyggnadsprocessen
Figur 3: Balans i angelägenhetsgrad
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2. Inspel
2.3 Alternativa förslag - Alternativ 1 (2/4)
Nedanstående resonemang ska ses som inspel/vägledande principer i den
delaktighetsprocess som detta alternativ ger uttryck för. Vi konstaterar att
fastighetsenheten på tekniska förvaltningen har flyttats och ingår numera
organisatoriskt i KSF. Här finns två sidor av myntet. Förflyttningen skulle mycket
väl kunna vara ett steg i rätt riktning. På KSF finns sedan tidigare strategiska
planeringsresurser (Plan- och exploateringsavdelningen samt
Lokalförsörjningsverksamheten) som är bärande delar i
samhällsbyggnadsprocessen. Genom att samla samhälls- -byggnadsprocessens
olika delar i en organisatorisk enhet skapas sannolikt förutsättningar för ett mer
samordnat arbetssätt i hela kedjan – från strategisk planering till utförande.
Den andra sidan av myntet handlar om att KSF i första hand är en
ledningsorganisation vars huvudsakliga uppgift ska relateras till strategi, ledning,
styrning och samordning. Funktionerna inom en ledningsorganisation ska bland
annat förse organisationen med strategisk inriktning. De frågor som har flyttats
över är i huvudsak av driftskaraktär och handlar om drift och underhåll av
kommunens fastigheter samt ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad av lokaler.

Detta för att skapa förutsättningar att fokusera på rätt saker, men också för att
tydliggöra gränssnittet och därmed skapa förtroende och legitimitet åt respektive
uppdrag. En framgångsfaktor blir emellertid att frågan om “varför” kommuniceras ut i
organisationen, så att alla förstår vad det är man vill åstadkomma. När alla vet
svaret på frågan ”varför” så blir implementering och strategisk påverkan mycket
enklare. Vi vill vara tydliga med att en ändrad organisatorisk tillhörighet (jmf
fastighetsenhetens förflyttning till KSF) inte leder till några förändringar i sig.
I detta skede skapar förändringen ingen dramatisk ändring utan syftar mer till att
utveckla samsyn och symboliskt signalera nytt ledarskap för de inblandade. En reell
förändring som gör skillnad på sikt kommer att kräva en mer långsiktig satsning
utifrån ett helhetsperspektiv och som handlar om förändringar i såväl
organisationens struktur som dess kultur och arbetssätt. Dessutom bör roller
tydliggöras med formulerade uppdragsbeskrivningar – på såväl organisationsnivå
som på individnivå - som processas och kommuniceras ut i alla led.

Huruvida driftsfrågor av denna karaktär ska befinna sig på KSF kan diskuteras.
Det finns skäl att markera att det finns en skiljelinje mellan KSF:s uppdrag som
ledningsorganisation och den verksamhet fastighetsenheten utför.
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2. Inspel
2.3 Alternativa förslag - Alternativ 1 (3/4)
Håbo Marknads AB har uppdraget att förmedla kontakten med näringslivet samt
främja tillväxt inom näringslivet, turism och handel. Förslag ligger att avveckla
bolaget, men något beslut är ännu inte taget. Vår bedömning är att dessa frågor
behöver hitta en lämplig organisatorisk hemvist. Som vi ser det bör utgångspunkten
i ett sådant resonemang vara att näringslivsfrågor av den dignitet som Håbo
Marknads AB ansvarar för idag, är av viktiga strategiska frågor som bör hanteras
av kommunledningen. Ambitionen bör vara att eftersträva helhetssyn i
samhällsbyggnadsprocessen genom att behålla och stärka denna strategiska
funktion inom den kommunala organisationen.
Att frågor såsom tillväxt, utveckling och fysiska utvecklingsprocesser är prioriterade
och strategiskt viktiga frågor för Håbo kommun går inte att ta miste på. Det framgår
med all väsentlighet i olika styrdokument. En väl fungerande
samhällsbyggnadsprocess är därför viktigt att säkerställa. Oavsett ur vilket
perspektiv vi väljer att betrakta de utmaningar Håbo kommun står inför, är det
tydligt att det krävs ett gränslöst samarbete såväl internt som externt. Alla har ett
gemensamt ansvarstagande, men kommunledningen har ett särskilt ansvar att
skapa förutsättningar för medskaparanda genom att i planeringsprocessen ge olika
samhällsaktörer möjligheter att bidra till kommunens utveckling.
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2. Inspel
2.3 Alternativa förslag - Alternativ 1 (4/4)
Måltidsverksamheten är, liksom tidigare anförts, uppdelad på två förvaltningar.
Ett mer strukturerat arbete kring strategi, planering och uppföljning bör vara en
vägledande princip för framtidens måltidsverksamhet i kommunen. Ytterligare
utgångspunkter för framtidens organisation, inte bara för måltidsverksamheten
utan för kommunorganisationen som helhet, bör vara framtidens strategiska
kompetensförsörjning och behovet av ett mer samordnat agerande i dessa
frågor.
Alternativ 1 ”Skynda långsamt” bygger således på en process där man utgår
från ett nuläge, kommunens styrmodell och rådande omständigheter samt önskat
läge. Därefter successivt trattar man ner sig och formar en organisationsmodell
som har bäst förutsättningar att fullfölja den gemensamma inriktningen. Detta
alternativ är en process som med fördel skulle kunna ta sin början i
kommundirektörens ledningsgrupp. Arbetet i ledningsgruppen skulle därmed få
en nödvändig strategisk injektion för att lyfta perspektivet på en
kommungemensam nivå. Ledningsgruppens uppgift blir att utforma ett
utvecklingsprogram som svarar på frågan Varför och Vad samt en
genomförandeplan för den fortsatta processen, samt ikläda sig rollen som
förändringsledare. Utan att göra anspråk på att vara helt uttömmande skulle
följande tabell kunna sammanfatta några för- och nackdelar med detta alternativ.

Fördelar

Utmaningar

Stor delaktighet

Krav på processledning

Förankring

Höga krav på kommunikation

Grundligt förarbete

Tar tid, håll i och håll ut

Hållbar förändring

Utmaning att anpassa till det
oförutsedda

Rätt ordning
Den politiska organisationen påverkas
inte under processen

December 2019
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2. Inspel
2.4 Alternativa förslag - Alternativ 2 (1/6)
Alternativ 2: “En gemensam förvaltning”
Detta alternativ tar sin utgångspunkt i ambitionen att styra samhällsbyggnadsprocessen
mot mer samordning, helhetssyn och hållbarhet över tid. Alternativet tar sin
utgångspunkt i samhällsbyggnadsprocessen, men innefattar hela den kommunala
verksamhetsorganisationen.
Vi menar att strukturen i detta alternativ är långsiktigt hållbart, vilket innebär att
verksamhetsorganisationen kan möta upp politikens krav på ändamålsenlighet och
effektivitet, oavsett hur man väljer att organisera sig politiskt. Ett beslut att förändra den
politiska organisationen, skulle med andra ord inte förändra
verksamhetsorganisationens struktur eller arbetssätt i någon större utsträckning. Detta
alternativ bygger på fyra grundläggande idéer:
1.
2.
3.
4.

Stärk den centrala överblicken, helhetssynen samt styrning och ledning
Gemensam syn på uppdraget och det som ska förbättras. Ledarskapet och sättet
att arbeta är viktiga stödformer för att åstadkomma denna gemensamma syn
Tydlig rollfördelning mellan den politiska och verkställande nivån
Skapa förutsättningar för rörlighet, utveckling, samordning mellan olika funktioner

En organisatorisk förändring för att komma till rätta med ovanstående är att
tillskapa en sammanhållen verksamhetsorganisation innehållande olika
verksamhetsområden. Verksamheten hålls då samman i en kommunförvaltning
direkt sorterat under kommunstyrelsen. Förvaltningen har i uppdrag att ansvara
för den verksamhet och service som nämnderna och kommunstyrelsen beslutar
om.
En sammanhållen förvaltning har goda förutsättningar att bryta barriärer och
revirtänkande vilket gynnar en helhetssyn på verksamheten. Det skapar
förutsättningar för bättre styrning och ledning, vilket i sin tur skapar
förutsättningar för bättre kontroll över ekonomin. Nämnderna ”äger” inte sina
förvaltningar utan blir istället servad av en gemensam organisation under ledning
av kommundirektören.
Erfarenheter från andra kommuner visar att detta ställer höga krav på det
kollektiva ledarskapet och att det finns samsyn kring förhållningssättet och det
som ska uppnås. Kommundirektören med ledningsgrupp får en viktig uppgift att
samordna för att effektivitets- och samordningsvinst ska uppstå.
Revision
Revision

December 2019
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2. Inspel
2.4 Alternativa förslag - Alternativ 2 (2/6)
En gemensam sammanhållen verksamhetsorganisation i relation till den politiska
organisationen skulle utifrån Håbo kommuns förutsättningar kunna åskådliggöras enligt
följande:
Revision

Nämnd

Nämnd

Kommunfullmäktige

Nämnd

KS

Revision

Nämnd

Nämnd

Nämnd

Verksamhetsorganisation

Kommunförvaltningen ska vara flexibelt uppbyggt. Förvaltningens olika verksamheter
behöver därför inte exakt motsvara den politiska organisationen. Kommunförvaltningen
ska vara mycket lyhörd och ge politiken det stöd och det underlag som den behöver för
att föra diskussion och fatta beslut. Den politiska organisationen ska hållas väl
informerade om verksamhetens innehåll och viktigare frågor av principiell karaktär ska
alltid lyftas upp till berörd politisk nivå innan frågorna verkställs. Det är i sammanhanget
viktigt att betona att all verksamhet som bedrivs, oavsett driftsform, utgår från av
kommunfullmäktige fastlagd inriktning. De övergripande och primära uppgifterna för
kommunförvaltningen blir att:

•
•
•
•
•
•
•
•

Verkställa politiska beslut
Svara för att verksamheten bedrivs effektivt
Prioritera och fördela resurser inom ramen för politiska mål
Leda och fördela arbetet
Uppföljning
Beredning av ärenden, utredningar
Omvärldsbevakning
Stödja den politiska organisationen

Hur strukturen inom verksamhetsorganisationen ska se ut kan variera beroende
på vad man ska sätta fokus på. I denna utredning sätter vi fokus på
stödprocesserna och samhällsbyggnadsprocessen. Inom förvaltningen
definieras ett antal uppdrag: Kommundirektör (och dennes ledningsgrupp),
Centralt Stöd & Service, Samhällsbyggnad samt Välfärd. Varje uppdrag leds av
en uppdragsledare som utses av kommundirektören. I vårt alternativ skulle en
sammanhållen verksamhetsorganisation kunna illustreras på följande sätt:

Ledningsgrupp

Kommundirektör

Centralt Stöd &
Service
Samhällsbyggn
ad

Välfärd
December 2019
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2. Inspel
2.4 Alternativa förslag - Alternativ 2 (3/6)
Nedan förs ett övergripande resonemang hur respektive uppdrag kan definieras och
vad som kan ingå.
Uppdrag kommundirektör: Uppdraget skiljer sig från de övriga uppdragen i och
med att uppdraget endast består av en person. Uppdraget tar sin utgångspunkt i en
reviderad instruktion till kommundirektören som kommunstyrelsen beslutar om.
Uppdraget till kommundirektören ska vara att leda och samordna kommunens
verksamheter i sin helhet så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt
uppsatta mål och fattade beslut.

Vi vill emellertid understryka att ledningsgruppens gemensamma uppdrag är att
biträda och stödja kommundirektören och den politiska ledningen i förverkligandet
av Håbo kommuns uppsatta mål. Vi rekommenderar att se över såväl
mötesstruktur som ledningsgruppens strategiska agenda i syfte att säkerställa
kommunkoncernnyttan och ett mer strategiskt lednings- och styrningsinriktat
arbetssätt. Kontinuitet och uthållighet blir viktiga ledord i detta arbete.

I uppdraget ligger också att tillskapa nya arenor och arbetssätt för att bland annat
bistå den politiska organisationen. Ledning, utveckling och samordning är centrala
begrepp för kommundirektören. Det bör i möjligaste mån undvikas att
kommundirektören själv handlägger olika ärenden eller deltar i för många arbetsoch beredningsgrupper. Bedömningen är att kommundirektörens uppdrag och roll
behöver koncentreras på övergripande lednings-, styrnings- och samordningsfrågor.
En av kommundirektörens viktigaste uppgifter blir därför att se till att
samhällsbyggnadsprocessen och dess intentioner fullföljs och förankras i
organisationen.
Kommundirektören är chef över uppdragsledarna och har en viktig resurs till sitt
förfogande i form av biträdande kommundirektör och sin ledningsgrupp.
Hur ledningsgruppen ska utformas utifrån de nya förutsättningarna är naturligtvis
kommundirektörens uppgift och det ligger inte i vårt uppdrag att förekomma ett
sådant ställningstagande.
December 2019
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2. Inspel
2.4 Alternativa förslag - Alternativ 2 (4/6)
Uppdrag centralt stöd och service: Det främsta syftet med att hålla samman
stödfunktionerna i ett uppdrag är att skapa tydligare ledning och styrning genom att de
centrala stödfunktionerna hålls samman av en uppdragsledare. Uppdragsledaren
avgör den slutliga organiseringen av de funktioner som finns inom uppdraget i
samarbete med kommundirektören.
Genom ett tydligt kundorienterat arbetssätt kan organisationen effektiviseras och ge
ett bättre stöd till övriga verksamheter. I detta uppdrag inryms funktioner som har sitt
huvuduppdrag riktat gentemot service till övriga verksamheter, där medborgarna är
indirekta kunder. Uppdraget till Stöd och Service skulle kunna vara att ge stöd till den
politiska organisationen samt upprätthålla och utveckla de interna stödprocesserna
såsom tex ekonomi, styrning, kommunikation, HR/personal, ledarskap, it, inköp, kost,
upphandling, nämndadministration mm.
Vad gäller måltidsverksamheten talar behovet av en tydlig och sammanhållen
verksamhetsstyrning för en förändrad organisatorisk ansvarsfördelning. I detta
uppdrag återfinns en central samordnande kostfunktion med ett tydligt uppdrag att
styra, leda, utveckla och följa upp den kommunala måltidsverksamhet (förskola, skola,
äldreomsorg etc). Med hänvisning till måltidsverksamhetens kostnadsökning de
senaste åren, bör ett internt arbete initieras mellan ekonomifunktion och den centrala
kostenheten för att få samsyn i uppbyggnad av resursfördelningssystem och
kostnadsberäkning som står i relation till samtliga måltidskategoriers självkostnad.
Förslaget innebär således att Uppdrag Välfärd inte kommer att ha ett ansvar för
måltidsverksamhet, men naturligtvis fortsätta ha löpande kontakt med kökens
verksamhet i rollen som kunder.

Uppdraget Stöd & Service leds av lämplig person som rekryteras internt eller externt.
Uppdrag samhällsbyggnad: Uppdraget till Samhällsbyggnad blir att hålla ihop de
olika delprocesserna för en trygg, rättssäker och effektiv samhällsbyggnadsprocess
(jmf slide 23). En samlad samhällsbyggnad ger samhällsbyggnadsfrågorna större
dignitet. I detta uppdrag inryms följande verksamhetsområden:
-

-

-

de verksamheter som tekniska förvaltningen idag ansvarar för
de verksamheter som direkt hänför sig till samhällsbyggnadsprocessen och
som idag ligger på kommunstyrelsens förvaltning nämligen lokalförsörjning,
plan och utredning, mark och projekt samt översiktsplanering och strategiskt
miljöarbete
de delar som idag ligger på Håbo Marknads AB nämligen uppgiften att stärka
näringslivsklimatet mellan kommun och näringsliv genom att tillhandahålla
näringslivsservice samt arbeta för tillväxt inom näringsliv, turism och handel. En
konsekvens av detta resonemang skulle i så fall bli att Håbo Marknads AB
lägger ner sin verksamhet.
de verksamheter som idag ligger under miljö- och byggförvaltningen
de verksamheter som idag ligger under kultur- och fritidsförvaltningen.

Verksamhetsområdena Teknik, Miljö- och bygg, Näringsliv samt Kultur- och Fritid är
relativt små verksamheter som till största del arbetar med externa kontakter med
medborgaren, föreningslivet och näringslivet. Förslaget möjliggör en bättre
samordning av de samhällsbyggande funktionerna som idag återfinns inom berörda
förvaltningar och bolag samt bidrar till att skapa tydligare medborgarfokus.
December 2019
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2. Inspel
2.4 Alternativa förslag - Alternativ 2 (5/6)
Uppdraget Samhällsbyggnad föreslås ledas av en person som har ett brett
perspektiv i sin nuvarande roll. Här finns olika sätt att resonera och ytterst är det
naturligtvis lämplighet och personliga egenskaper som ska styra valet av
uppdragsledare. Funktionen som uppdragsledare rekryteras internt eller externt.

Nämndernas uppdrag är oförändrat. Men man skulle också kunna tänka sig att
samhällsbyggnadsprocessen samordnades av ett gemensamt politiskt forum t ex
tekniska nämnden eller ett utskott under kommunstyrelsen. Med stöd av
verksamhetsorganisationen ger detta politiken bra förutsättningar att överblicka och
styra den fysiska utvecklingsprocessen i sin helhet.

Uppdrag välfärd: Större delen av kommunens verksamhet återfinns inom
områdena utbildning och social verksamhet. Organisatoriskt kan dessa ingå i ett
gemensamt uppdrag benämnt Välfärd, alternativt delas upp i flera uppdrag (se
alternativ 3). Uppdraget är stort och omfattar nästan 90 % av de anställda. Syftet
med att samla de mer traditionella välfärdsfrågorna i ett uppdrag är att ha ett
organisatoriskt och ekonomiskt helhetsperspektiv och möjliggöra tätare samarbete.
Vi väljer att inte närmare beskriva dessa områden då de inte ingår Inom ramen för
detta uppdrag.

En fungerande dialog- och samtalskultur menar vi är en grundläggande generell
förutsättning för att en organisation ska utvecklas i positiv riktning. Denna dialog- och
samtalskultur tror vi måste vara än mer utpräglad i detta alternativ. En
sammanhållen förvaltning enligt ovanstående förslag bygger på att det finns ett
grundläggande och ömsesidigt förtroende för varandras kompetenser. För att bygga
förtroende behövs ett förtroendefullt klimat som är öppet och ärligt och med respekt
för varandras uppdrag.

Konsekvenser för den politiska organisationen. En framgångsfaktor i att
förverkliga visionen ”Vårt Håbo 2030” är tydlighet i styrningen och ledningen av
kommunens verksamhet. Att säkerställa ekonomi i balans och en fortsatt god
styrning blir väsentligt framöver. Detta ställer krav på helhetssyn, samordning och
ett strategiskt synsätt. I den samordnande rollen har kommunstyrelsen en viktig
uppgift. Den politiska styrningen av samhällsbyggnadsprocessen hanteras idag av
kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt bygg- och miljönämnden
(myndighetsfrågor). I detta alternativ påverkas inte strukturen i den politiska
nämndorganisationen.

Det vi kan lära av de kommuner som är framgångsrika är att det behövs kontinuerlig
utbildning för att tydliggöra ansvaret och uppdraget både för politiker och för
tjänstemän. För att få kontinuitet i dessa processer kan arbetet med att tydliggöra
uppdrag, ansvar och samspel byggas in i den årliga styrstrukturen.
Utan att göra anspråk på att vara helt uttömmande skulle följande tabell kunna
sammanfatta några för- och nackdelar med en sammanhållen kommunförvaltning
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2. Inspel
2.4 Alternativa förslag - Alternativ 2 (6/6)
Fördelar

Utmaningar

Understödjer rörlighet och ett gränsöverskridande arbetssätt

Nya arbetsformer ställer nya krav, ledarskapet ställs på prov

Hållbar förändring, förutsättningar för samordning och mindre sårbarhet

Tar tid, resurskrävande, påfrestande förändringsarbete

Tydlig ansvarsfördelning mellan politik och den verkställande nivån

Kräver kontinuitet och uthållighet

Skapar förutsättningar för styrning och ledning, helhetssyn och gemensam syn på uppdraget
samt bättre förutsättningar för uppdragsledare att arbeta mer strategiskt.

Uppdragen svarar mot flera nämnder, vilket kan skapa utmaningar i samband med budget,
planering och uppföljning. Hanterbart men ställer krav på struktur.

Stärker kopplingen mellan samhällsbyggnadsprocessens olika delprocesser

Ett stort verksamhetsområde kan få många små enheter med specialinriktning. Viktigt med rätt
kompetens på chefer för ledning och styrning. Uppdragsledaren avgör den slutliga
organiseringen av de funktioner som finns inom uppdraget i samarbete med kommundirektören.

Ett större verksamhetsområde skapar högre grad av flexibilitet vid nyttjande av personal och
ekonomiska resurser

Eventuell jävsituation kan uppstå mellan myndighetsutövning och övrig verksamhet inom
samhällsbyggnadsfunktionen. Detta kan lösas genom tydlig delegering mellan nämnd och
enhetschef för myndighetsfrågor.

Genom en tydligare samhällsbyggnadsfunktion effektiviseras
etableringsfrågor,utvecklingsfrågor och samhällsbyggande
En mer kundorienterad samhällsbyggnadsfunktion bedöms kunna ge ett ökat medborgarfokus

En centralt placerad beställarfunktion (måltidsverksamheten) skapar förutsättningar för
samordnad planering, uppföljning och agerande. tex kompetensförsörjning, vikarietillsättning
etc,
Den politiska nämndorganisationen påverkas inte.

Risk att känslan av kontroll och närheten till målgrupperna går förlorad.
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2. Inspel
2.5 Alternativa förslag - Alternativ 3 (1/4)
Alternativ 3: ”Utbrytning”
Detta alternativ bygger vidare på alternativ 2 ”En gemensam förvaltning”. Dvs
verksamheten hålls samman i en kommunförvaltning direkt sorterad under
kommunstyrelsen. I detta alternativ har vi emellertid begränsat de i alternativ 2 relativt
omfattande uppdragen, och istället bildat ett antal mindre verksamhetsområden. Vissa
verksamheter har brutits ut och bildat egna uppdrag alternativt annan organisatorisk
hemvist. Detta alternativ bygger också på föreställningen att den traditionella
förvaltningsstrukturen inte väsentligt bidrar till att vara den spänstiga organisation som
framtiden kräver. Att samverka och pröva andra driftsformer blir en naturlig del i att
utveckla organisationen.
Liksom i alternativ 2 definieras ett antal uppdrag. Varje uppdrag leds av en
nämndansvarig chef med verksamhetsområdesansvar. En sammanhållen
verksamhetsorganisation i detta alternativ skulle kunna illustreras på följande sätt:

Centralt stöd &
Service
NKF
Ledningsgrupp

Miljö & Bygg
(myndighet)

Kommundirektör
Samhällsbygg
Välfärd
(utbildning)
Välfärd
(social/omsorg)

Nedan förs ett övergripande resonemang hur respektive uppdrag kan definieras och
vad som kan ingå.
Uppdrag kommundirektör: Liksom alternativ 2 tar detta uppdrag sin utgångspunkt i
den av kommunstyrelsen beslutade instruktionen för kommundirektören. Nuvarande
instruktion revideras och förtydligas utifrån det nya uppdraget. Även i detta alternativ
bör kommundirektörens uppdrag och roll koncentreras på övergripande lednings-,
styrnings- och samordningsfrågor.
Kommundirektören är chef över förvaltningen och dess nämndsansvariga chefer.
Kommundirektören definierar respektive uppdrag i en organisatorisk
uppdragsbeskrivning. Denna anger vad som ska utföras, vilka förutsättningar som ska
gälla (resurstilldelning, befogenheter etc.), vilka resultatmål (mätbara) som ska
uppnås, hur uppföljning och rapportering ska gå till etc. Respektive nämndsansvarig
chef beslutar själv om metoder för att fullgöra uppdraget enligt målen i
uppdragsbeskrivningen.
Uppdrag centralt service och stöd: Samma som alternativ 2. För att skapa
legitimitet för verksamhetsområdet är god intern kommunikation nödvändigt. Med
tydligare styrning och ledning för de centrala stödfunktionerna ökas servicegraden till
verksamhetsområdena vilket indirekt leder till större samhällsnytta och mer tid till
slutkund. Inom detta uppdrag finns verksamheter som skulle kunna utföras i
samarbete med andra aktörer och kommuner. Det kan handla om it, personal,
ekonomi, upphandling m m. Förutsättningarna för en mer fördjupad samverkan bör
finnas med som ett incitament för verksamhetsutveckling.
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2. Inspel
2.5 Alternativa förslag - Alternativ 3 (2/4)
Det finns flera skäl till att fördjupa samverkan med andra aktörer. Behov av
effektiviseringar och att förbättra verksamheternas tillgång till kompetens är två
avgörande skäl. Det handlar med andra ord om att uppnå fördelar eller synergier som
kommunen inte kan uppnå på egen hand. I förlängningen ska detta naturligtvis leda
till bättre kvalité och service till kommunens invånare.
Vad gäller måltidsverksamheten kan man resonera som att det kan spela mindre roll
vem som driver verksamheten, det viktiga är att det resulterar i bra kvalitet till ett
rimligt pris. Ett alternativ skulle då kunna vara att konkurrensutsätta delar av
verksamheten. Detta skulle kunna vara ett sätt att utveckla verksamheten. Att lägga
ut delar av kosten på entreprenad ställer samtidigt krav på den kommunala
organisationens förmåga att styra,leda och stödja verksamheten.
Det är stor skillnad mellan att styra och leda en verksamhet som drivs i egen regi
jämfört med att styra en extern verksamhet. Med hänvisning till vår nulägesanalys i
denna utredning, menar vi att organisationen inte är mogen för att ta detta steg nu.
Möjligen kan detta ske som ett nästa steg i framtiden - efter det att struktur och
processer har satt sig i en ny sammanhållen kommunorganisation.
Uppdrag näringsliv, kultur och fritid (NKF): Uppdraget arbetar till största delen
med externa kontakter med medborgaren, föreningslivet och näringslivet. Uppdraget,
med sitt tydliga medborgarfokus, är en viktig länk i samhällsbyggnadsprocessen

Det övergripande uppdraget till NKF föreslås bli att utveckla Håbo kommuns
attraktionskraft. Vård, skola och omsorg är högt prioriterad verksamhet och tillhör
kommunens kärnverksamhet. Samtidigt är det viktigt att understryka att ökad tillväxt
ger ökat utrymme för kärnverksamheterna att utvecklas. Det är därför viktigt att
kommunen även fortsättningsvis, genom olika åtgärder, stimulerar tillväxt och
utvecklar skattebasen.
Uppgifter som föreslås ingå i uppdraget är näringslivsutveckling, turism och
allmänkulturell verksamhet. Fritidsfrågorna såsom fritidsutbud i form av
fritidsanläggningar är en betydande verksamhet för folkhälsan, trivsel och attraktionen
i kommunen. Även denna verksamhet föreslås ingå i uppdraget. Vad vore mer
naturligt än att utveckla denna verksamhet i samarbete med näringen själv och att
skapa delaktighet hos engagerade människor, organisationer, föreningar m.fl.
Huvuduppdraget blir således att aktivt verka för att såväl invånare som besökare ska
kunna tillgodogöra sig ett varierat och mångfacetterat fritids- och kulturutbud. Strävan
ska vara att utveckla goda relationer med det lokala närings- och föreningslivet, samt
skapa förutsättningar för att aktivt marknadsföra Håbo som intressant kommun för
boende, besökare och investerare.
I syfte att stärka kommunens övergripande arbete med näringslivsfrågor bör ett nytt
näringslivsprogram arbetas fram som spänner över hela kommunorganisationen och
som tar sikte på varje verksamhets unika roll för ett bättre näringslivsklimat.
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2. Inspel
2.5 Alternativa förslag - Alternativ 3 (3/4)
Uppdrag miljö och bygg: Uppdraget hanterar frågor som rör tillsyn och tillstånd inom
bygglov, miljö och bostadsanpassning. Liksom i alternativ 2 kan eventuella
jävssituationer uppkomma mellan myndighetsutövning och övrig verksamhet inom
den gemensamma förvaltningen. Detta kan dock lösas genom en tydlig
delegationsordning mellan miljö- och byggnämnden och nämndansvarig chef.
Uppdrag samhällsbyggnad: Samma uppdrag som i alternativ 2. Skillnaden ligger i
att NKF är ett eget uppdrag och således inte ingår i detta uppdrag. För att undvika
”obemannade mellanrum” i förhållande till NKF blir det viktigt att säkerställa
transparens i samhällsbyggnadsprocessens olika delprocesser. Detta kan lösas bla
genom bra kommunikation och verksamhetsöverskridande forum.
Kommundirektörens ledningsgrupp blir ett viktigt forum att hantera strategiska
samhällsbyggnadsfrågor. Utöver detta kan det behövas ytterligare
verksamhetsövergripande forum som kan hantera mer operativa frågor som rör
samhällsbyggnadsprocessen.
Efter den nyligen gjorda omstruktureringen där fastighetsfrågorna flyttades från
tekniska förvaltningen är det idag KSF:s uppgift att tillse att det finns rätt mängd
lokaler, med rätt funktion och kvalitet, belägna i rätt läge och kostnadseffektivt under
såväl kort som lång sikt. I detta alternativ har ambitionen varit att finna ett alternativt
sätt att säkerställer en långsiktigt hållbar optimal lokallösning. Motivet handlar om
effektivisering och att lokalkostnader är, en av de största kostnaderna i kommunens
budget. I detta alternativ har därför fastighetsfrågorna brutits ut ur den kommunal
verksamhetsorganisationen och har istället funnit annan organisatorisk hemvist.

Ett alternativ skulle kunna vara samordna fastighetsförvaltningen med det
kommunala bostadsbolaget. För att få svar på frågan huruvida en samordnad
fastighetsförvaltning inom ramen för Håbohus AB överhuvudtaget är önskvärt
kräver en grundlig genomlysning av de båda organisationerna. Det bör
uppmärksammas att det finns risker med olika samordningsmodeller. Lagen om
offentlig upphandling (LOU) måste hanteras, liksom utmaningen att åstadkomma
en gemensam företagskultur. Man ska också rikta uppmärksamhet på att vissa
samordningsmodeller kan leda till ökade kostnader för moms och
stämpelkostnader.
Hur ägande och förvaltning av kommunens verksamhetslokaler ska se ut kräver
en mer fördjupad utredning och analys utifrån Håbo kommuns förutsättningar.I
vissa kommuner äger kommunen fastigheterna, men har valt att handla upp
driften på entreprenad. Ytterligare en lösning som är vanlig i de svenska
kommunerna är att bolagisera fastighetsverksamheten. Antingen står bolaget för
både ägande och förvaltning av fastigheterna eller så ligger ägandet kvar hos
kommunen medan bolaget enbart sköter förvaltningen. Vilken organisatorisk
lösning som är bäst för Håbo kommun bör således utredas i särskild ordning.
Oavsett organisatorisk lösning, blir det viktigt att kommunen säkerställer att det
finns en kompetent beställarfunktion i den kommunala organisationen. En
funktion med överblick över kommunens totala behov av lokaler och som har
verksamheternas och ägarens perspektiv i förgrunden.
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2. Inspel
2.5 Alternativa förslag - Alternativ 3 (4/4)
Uppdrag välfärd: I detta alternativ är uppdraget delat i två uppdrag – Omsorg samt
Social. Vi väljer att inte ytterligare fördjupa resonemanget i dessa uppdrag, då det
inte ingår i vårt uppdrag för denna utredning.
Konsekvenser för den politiska organisationen: Liksom i alternativ 2 påverkas
inte den politiska organisationen nämnvärt i detta alternativ. För att bredda
delaktighet och engagemang hos politiken i samhällsbyggnadsfrågorna kan man
tillskapa tillfälliga beredningar “territoriella arenor”. En territoriell arena skulle kunna
vara en särskilt tillsatt grupp med en dedikerad uppgift. Deltagarna skulle kunna
bestå av förtroendevalda politiker (utsedda av kommunfullmäktige), engagerade
medborgare och kompetens från olika samhällssektorer.
Något nyanserat skulle man kunna säga att en gemensam förvaltning bygger på
föreställningen att den traditionella förvaltningsstrukturen inte väsentligt bidrar till att
vara den spänstiga organisation som framtiden kräver. I en framtid skulle man
kunna tänka sig att även eftersträvas mer ”lättrörliga” politiska forum. Syftet
skulle då vara att stärka helhetssynen och att skapa förutsättningar för större
flexibilitet och ett mer samlat politiskt agerande i olika frågor när så krävs samt att
använda kommunens totala resurser på ett mer effektivt sätt. Förnyelse och
utveckling av hela den kommunala organisationen dvs såväl nämnds- som
förvaltningsstrukturen, skulle kunna bli startskottet för ett mer framtidsinriktat
arbetssätt.

Fördelar

Utmaningar

Mindre verksamhetsområden är
lättare att överblicka och underlättar
styrning

Samhällsbyggnadsprocessen är inte
samlad under ett gemensamt
uppdrag. Hanterbart men ställer
ökade krav på kommunikation och
transparent arbetssätt

En gemensam
verksamhetsorganisation skapar
förutsättningar för gemensam riktning

Tar tid och kräver aktivt ledarskap

Nya driftsformer och samarbete med
andra aktörer skapar utrymme för
utveckling

Kräver mod att våga, men också
grundlig kunskap och analys att
genomföra

Den politiska nämndorganisationen
påverkas inte
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PwC:s analys
av nuläget

3.Analys av nuläget
3.1 Sammanfattning
Struktur
En synpunkt som har framförts gällande dagens samhällsbyggnadsfunktion är att
förvaltningarnas ansvar som är uttalade i kommunens styrdokument upplevs som
tydliga (reglementen, delegationsordningar och mål- och budgetdokument). Det
pågår även ett arbete med att att ta fram nya styrdokument såsom
lokalförsörjningsprocess och riktlinjer för investeringsstyrning.
Förutsättningarna för chefer att styra och leda inom sin verksamhet varierar. Antalet
underställda per chef variera till exempel mellan ett fåtal till ca 100. Ett så stort antal
direkt underställda försvårar eller omöjliggör ett närvarande chefs- och ledarskap
med möjlighet att se, leda och återkoppla till medarbetare. Ett sätt att signalera
ledarskapets betydelse skulle kunna ske genom att sätta ett indikativt tak för
hur många underställda medarbetare en chef ska ha i Håbo kommun.
Det är oklart var i organisationen prioriteringar sker. Den centrala överblicken,
uppföljningen och kontrollen är otydlig, vilket bland annat innebär att det är oklart
vem som säkerställer att alla aktiviteter stödjer den övergripande
kommunkoncernnyttan. Vår bedömning är att det behövs en tydligt centralt
balanserande funktion som kan klargöra kommunkoncernnyttan i olika frågor.
Kopplingen mellan kommunen och näringslivet ska enligt gällande styrdokument
ske genom marknadsbolaget Håbo Marknads AB. Det har dock uppdagats att
kommunen och bolaget idag inte samarbetar på det sätt som är tänkt. Förslag ligger
att avveckla bolaget, men något beslut har ännu inte fattats.

*Budget för 2019, plan år 2020-2021

Process
Det råder en viss osäkerhet kring interna processer och arbetsgången inom andra
förvaltningar än den egna, vilket skapar en otydlighet mellan förvaltningarna om hur
de övergripande processerna ska se ut och hur dessa faktiskt faller ut.
Vår bedömning är att en bakomliggande orsak till de centrala problemen (fördyringar,
och sena eller uteblivna leveranser) är avsaknaden av ett processorienterat
arbetssätt med tydligt definierade process- och resultatmått. Detta har lett till att
uppdraget har tolkats på olika sätt i organisationen med otydlighet, ineffektivitet och
en bristande kontroll och samordning som resultat.
Håbo kommun står inför ett stort investeringsbehov som omfattar*
verksamhetsfastigheter, fritidsanläggningar och teknisk infrastruktur under de
närmaste åren som måste finansieras, men inte sällan är tyngdpunkten på
investeringar och återinvesteringar i fastigheter. Med stora investeringsbehov kommer
ett antal viktiga frågeställningar. Den första frågeställningen handlar om själva
investeringsprocessen, hur olika förslag bereds och prioriteras. Ett viktigt verktyg
blir här lokalförsörjningsplanen.
En annan viktig fråga är hur kommunens olika investeringar finansieras. Det normala
är att investeringar täcks genom avskrivningar och det positiva resultatet, det vill säga
självfinansiering. Kommunen behöver identifiera och analysera olika typer av
finansieringsformer samt att resonera kring hur de framtida investeringarna
kan finansieras.
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3.Analys av nuläget
3.1 Sammanfattning
Kommunens stora investeringsbehov ställer krav på andra arbetssätt och en
utvecklad förmåga att agera samlat inom och över sektorsgränserna. Håbo
kommun måste bli bättre i att arbeta i projekt och processer över organisatoriska
gränser. Samtidigt finns en tydlig efterfrågan av att samverka över gränserna och
angripa gemensamma utvecklingsfrågor. För att kunna styra och leda
kommunen i önskad riktning och kanalisera medarbetarnas engagemang
behöver det strategiska tänkandet och den strategiska förmågan stärkas.

Kultur
Vi kan konstatera att det finns en förändringsbenägen kultur. Organisationen
välkomnar en förändring och ser nytta och nödvändighet i att se över nuvarande
arbetssätt. Aspekter som “Vi mot dom”, “Vem tänker på kunden”, “Brist på
ansvarstagande” har vi inte noterat. Det lyfts däremot ett stort behov av
processer där allas erfarenhet och kompetens tas till vara på, samt att fler delar
av organisationen känner sig inkluderade. Problemen med dyra och sena
leveranser har lett till ett minskat politiskt förtroende för förvaltningsorganisationen
som i sin tur har lett en kultur där politiken har engagerat sig mer i operativa
frågor. Förvaltningsorganisationen upplever en förtroendebrist från politiken
och man känner sig styrd och kontrollerad.
Detta bedömer vi skapar frustration och gör att man ”rundar linjen” från båda håll
för att få saker att hända, vilket i sin tur underminerar organisationsstrukturen och
skapar en bild av att linjen inte gäller utan kan överprövas.

*Budget för 2019, plan år 2020-2021
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3. Analys av nuläget
3.2 Övergripande utvecklingsområden
Samhällsbyggnadsprocessen
Enligt Håbo kommuns “Vårt Håbo 2030” befinner sig kommunen i ett expansivt
skede för att kommunen erbjuder en unik och attraktiv plats i Mälardalsregionen.
Kommunen vill utnyttja tillväxten och bygga en attraktiv, hållbar och modern
kommun. Intresset för ledig mark, fler bostäder och möjlighet att etablera och utöka
verksamheten kommer att öka ännu mer. För att kommunen ska fortsätta att
utvecklas krävs en väl fungerande samhällsbyggnadsprocess.
Samhällsbyggnadsprocessen kan definieras som en process som beskriver hur
behov fångas, identifieras och utvecklas steg för steg från behov och idéer till
detaljplaner, bygglov, genomförande och förvaltning.
På en övergripande nivå kan samhällsbyggnadsprocessen beskrivas utifrån följande
delprocesser:
Samhällsplaneringsprocessen (övergripande strategisk nivå, politiska
●
visioner och behov).
●
Formella planeringsprocesser (förstudier, investeringsplanering,
programarbete, åtgärdslistor, översiktsplan och detaljplanering).
●
Genomförandeprocess (byggande av bostäder, lokaler och infrastruktur).
●
Förvaltningsprocess (underhåll och löpande leveranser).
●
Myndighetsutövningsprocess

Ett samhällsbyggnadsprojekt kan till exempel vara uppförande av nya bostäder,
byggandet av en ny förskola, utveckling av ett centrumområde, ombyggnation av
ett parkområde eller utbyggnad av vatten- och avloppsnätet. Den här typen av
projekt tar vanligen flera år och berör många olika förvaltningar på kommunen.
Det innefattar också politiker och en rad externa intressenter. Därför är det viktigt
att processen är väl sammanhållen och effektiv med tydlig roll- och
ansvarsfördelning. Kommunens tjänster måste bli smartare, smidigare, effektivare
och det blir roligare för medarbetarna att gå till jobbet.
De delar av Håbos kommuns organisation som deltar i
samhällsbyggnadsprocessen är framförallt kommunstyrelsens förvaltning, tekniska
förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen. Det kan dock uppstå frågor i ett
projekt som gör att andra delar i kommunens organisation blir berörda och övriga
nämnder och externa aktörer kan därför bli berörda utifrån sitt verksamhetsansvar.
En väl fungerande samhällsbyggnadsprocess i såväl den politiska organisationen
som förvaltningsorganisationen är viktigt för kommunens varumärke.
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3. Analys av nuläget
3.2 Övergripande utvecklingsområden
Tidiga skeden i samhällsplaneringen
I tidiga skeden är påverkansmöjligheterna som störst. Samtidigt är det så att
effektiviteten sjunker ju fler personer som involveras, medan tillfredsställelsen med
resultatet tenderar att öka i takt med de antal som har möjlighet att engagera sig i
processen. Därför bör konsekvenserna av intressenternas krav, önskemål och
kunskaper också uppmärksammas tidigt.
Kommuner som har ambitiösa tillväxtmål kan vara en accelerator som stärker kittet
mellan olika aktörer i samhället. För den kommunala organisationen innebär detta ett
ökat krav på att skifta från ett organisatoriskt till ett territoriellt förhållningssätt där
samverkan med olika aktörer blir framgångsnyckeln. Globaliseringen, den tekniska
utvecklingen och en tilltagande individualisering leder till att den gemensamma sfären
blir mindre. Därmed ökar kravet på den kommunala organisationens förmåga att vara
transparent, att kommunicera och skapa förståelse för helhetssyn och behovet av
olika prioriteringar. Kommunen måste förflytta sig från att vara en ”görare” till att bli en
”möjliggörare”.
Erfarenheter från arbetet med Hammarbysjöstad visade att det i långa och stora
projekt måste finnas tillgång till utrednings- och bakgrundsmaterial som förklarar
innehållet i upprättade program och dess mål. Upprättade program av olika slag är
levande dokument som hela tiden måste uppdateras och anpassas till gällande krav
och modern teknik annars riskerar man att programmen förlorar i betydelse. Det är
också viktigt att markägande organisationer redan i inledande planering har ett
samarbete med och diskuterar med berörda förvaltningar och bolag. På så sätt kan
man skapa förutsättningar för bra stadsutveckling i flera avseenden, i såväl
byggskede som förvaltningsskede.

Förutsättningarna i varje enskilt projekt måste dock bestämma närmare inriktning och
omfattning på projektet.
Erfarenheter från arbetet med Norra Djugårdsstaden visar att kommunen bör ha ett
öppet och inkluderande förhållningssätt till olika aktörer med intresse av att delta i
kommunens olika projekt. Det är då viktigt att tydliga villkor utarbetas som beskriver
på vilket sätt projektet driver sin verksamhet och vilka kriterier som gäller för
engagemang i projektet. Vad innebär det att vara partner? Vilka åtaganden krävs från
såväl kommunen som deltagande partners? Hur följs åtaganden upp? Det är också
viktigt att projekten drivs enligt en beslutad projektstyrningsmodell för att möjliggöra
en strukturerad och effektiv uppföljning. Avsaknad av en gemensam
projektstyrningsmodell för kommunen medför svårigheter för såväl styrning som
uppföljning. Det är också viktigt att projektens styrgrupper består av bred
representation från kommunens förvaltningar, bolag för att dels nyttja kommunens
samlade kompetens och resurser och dels för att skapa en tydligare styrning utifrån
en kommunövergripande perspektiv. Det möjliggör även att stora delar av kommunen
kan dra nytta av projekten och dess resultat.
Sammanfattningsvis vill vi lyfta fyra viktiga komponenter att ta hänsyn till i tidiga
skeden i samhällsplaneringen. Dessa är:
●
●
●
●

Balansera intressenter
Balansera intressen
Sammanvägning av behov och önskemål
Hur gör man när man tvingas prioritera?
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3. Analys av nuläget
3.3 Specifika utvecklingsområden (1 / 1)
Mot bakgrund av de iakttagelser vi erfarit under kartläggningen av
samhällsbyggnadsfunktionen ser vi framför allt följande utvecklingsområden för
Håbo kommun. Följande utvecklingsområden ska ses som en bruttolista för att
underlätta kommunens prioritering av de åtgärder vars effekter enligt
kommunens bedömning svarar bäst mot det alternativa förvaltningsstrukturen
(presenterade i första avsnittet som kommunen väljer.
•
•

•

•
•
•

Stärka den centrala överblicken, styrningen, kontrollen och samordningen
mellan olika funktioner inom samhällsbyggnadsprocessen.
Skapa möjligheter till effektivare hantering av kommunens
samhällsbyggnadsprocess genom en tydligare fastställda processer på
såväl förvaltningsnivå som politisk nivå.
Helheten behöver utvecklas och samordning samt övergripande styrning
förbättras. Framförhållning och långsiktighet behöver förstärkas. Detta
kan åstadkommas genom analyser av arbetsformer och rutiner.
Processer måste definieras och målsättas och i de fall de är framtagna
revideras, göras kända och följas.
Ansvar och befogenheter måste följas åt och tydliggöras.
Kommunen behöver tydliggöra vilka vägar in i organisationen
medborgare, företag och byggherrar har i frågor som rör
samhällsbyggnad samt överväga att digitalisera så mycket som möjligt
som går att digitalisera, för en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

•
•

●

Verksamheterna behöver lyfta fram de utvecklingsmöjligheter som de ser för att
utveckla en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess.
Föra dialog om hur man skapar mer utrymme för strategiskt arbete och
långsiktighet i verksamheten. Detta kan åstadkommas genom att utgå från
politiska visioner och mål vid strategiska diskussioner och beslut, för att säkra att
de beslut som fattas är i linje med Håbo kommuns överenskomna mål och
långsiktiga strategi. Detta skapar även en grund för en mer välfungerande
förvaltningsövergripande hantering.
Slaget om kompetens är en ökande trend inom alla sektorer. För att kunna
konkurrera om kompetent arbetskraft på Mälardalens överhettade arbetsmarknad
behöver ett arbete inledas för att stärka Håbo kommun arbetsgivarvarumärke.

●

Tydliggör var beslut fattas och vilka strategiska beslut som kan tas av styrgrupper
och/eller i arbetsgrupper. De strategiska frågorna skulle kunna hanteras mer aktivt
i en bättre samordnad VP process för exploateringsverksamheten för att
underlätta övergripande kontroll över och prioritering av exploateringsprojekten
och deras resursbehov. Avsaknad av en samordnad VP process kan leda till
kommunstyrelsens arbete skulle tyngas allt för mycket av operativa uppgifter

●

Renodla möteskulturen inom samhällsbyggnadsprocessen och säkra ett
fungerande arbete med kallelse, dagordning och protokoll för beslutsforum.
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3.3 Specifika utvecklingsområden (1 / 2)
●

●

●

För att säkra att det finns en överblick över samhällsbyggnadsprocessen
och pågående projekt krävs att det finns funktioner med ansvar och
möjlighet att bedriva den överblicken. Det är otydligt idag vilken funktion
som har det uppdraget idag, men plan och exploateringschefen anses
borde ha den kollen. Det är av vikt att kommunen säkrar den sårbarhet
det innebär att vara beroende av plan- och exploateringsenheten
begränsade resurser i det expansiva skede som Håbo kommun står inför.
Men hänsyn till ovan bör koppling och samverkan mellan plan och
exploatering, fastighetsenheten och tekniska förvaltningen ses över för att
stärka överblicken, minska sårbarheten och ta tillvara eventuella
synergier.
Säkra lärande och utveckling genom ett mer adekvat och tillämpat
uppföljningsarbete inom organisationen. Detta bidrar till en ökad
kvalitetssäkring och innebär ett förenklat arbete med utveckling och
förbättringar. Detta bör säkras genom exempelvis målsättning och
mätning av kostnader, handläggningstider inom processerna och kvalitet
på leverans. Förslag på lämpliga nyckeltal för
samhällsbyggnadsprocessens delar finns presenterade på sidorna 33-36.
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3.4 Måltidsverksamheten
Inledande iakttagelser
I dagsläget har vi inte lyckats identifiera något formellt uppdrag för
måltidsverksamheten för varken barn- och utbildningsnämnden eller vårdoch omsorgsnämnden i gällande reglementen. Det framkom inte i samband
med intervjuer på vilket sätt uppdraget för måltidsverksamheten har
delegerats till nämnderna.
I intervju framkom att kostenheten inom barn- och utbildningsförvaltningen
har genomgått många organisationsförändringar de senaste åren och
upplever sig inte fullt ut få implementera den beslutade förändringen innan
nästa påbörjas. En påföljd av av att kostenheten genomgått flertalet
förflyttningar under en relativt kort period är att organisationen har svårt att
utvärdera effekterna av förflyttningen. Visst missnöje uttrycks därför kring
tidigare genomförda förändringar, där verksamheten inte har känt sig
inkluderad i beslutsprocessen samt att beslutsunderlaget varit otydligt. Därav
föreligger det en risk att en ytterligare förflyttning slår fel om man inte tar
hänsyn till en inkluderande beslutsprocess i en framtida förändring. Om
dessutom anledning/underlag inför förändring har varit otydliga/bristfälliga
försvåras utvärderingen av den genomförda förändringen ytterligare.
I intervjuer framkom att verksamhetsansvariga är positivt inställda till ett
gemensamt utbyte av erfarenheter och kompetenser mellan förvaltningarna
och man ser potentiella fördelar samt nackdelar med en eventuell
organisationsförändring. Ett mer strategiskt, planerat och strukturerat arbete
kring måltidsverksamheten välkomnas.
En utmaning inom kostverksamheten på ett kommunövergripande plan
uppges vara kompetensförsörjning där kompetenser som kock, kostekonom,
dietist och husmor är efterfrågade.

I dagsläget existerar inte någon gemensam beställarfunktion vare sig inom barn- och
utbildningsförvaltningen eller socialförvaltningen. Måltidsservice används som en “fri resurs”
av exempelvis rektorerna. Det finns ingen standardiserad process för vilka beställningar
som kan göras eller någon direkt kostnad kopplad till beställningen. Detta innebär i
praktiken att till exempel varje skola, för att sätta sin egen prägel på kosten kan skräddarsy
sin beställning till kostenheten, utan någon specifikt kostnad.
Gällande kostverksamheten inom socialförvaltningen framkom i intervju att verksamhetens
kvalitet och kostnadseffektivitet kan inte följas upp. Man saknar kompetens likt dietister och
kostekonomer samt saknar tillräcklig kompetens för att utvärdera dagens
produktionskapacitet, effektivitet eller kostnadseffektivitet.

Måltidsverksamheten i siffror
Då kostverksamheten i synnerhet inom barn- och utbildningsförvaltningen har genomgått
flertalet organisationsförändringar de senaste åren försvåras en ekonomisk analys av
verksamheten. Vi har genomfört en översikt av verksamhetens utfall mot budget samt en
analys av verksamhetens kostnader och intäkter. Eftersom underlaget vi tagit del av skiljer
sig mellan förvaltningarna följer nedan en kort redogörelse för respektive förvaltning.
Kostenheten under Barn- och utbildningsförvaltningen. Vi har tagit del av budget och
utfall för en treårsperiod (2017-2019). Vi kan se att kostenheten har klarat av sin budget för
2017/2018 och vid delår upplöpt 77% av sin budget för 2019. Ingen prognos för
innevarande år har erhållits. Analys av verksamhetens kostnader och intäkter visar liknande
tendenser som för socialförvaltningen med ökande kostnader och en stagnerad intäkt. På
grund av att vi endast erhållit 2 år av fullständig data begränsar detta djupare analys.
Måltidsverksamheten under socialförvaltningen. Vi kan se att måltidsverksamheten
under den senaste 5 årsperioden haft en ökande kostnad för livsmedel motsvarande 38%
samt en intäkt (försäljning) med en ökning på 7%. Måltidsverksamheten har över den
senaste 5 årsperioden även haft ett växande budgetunderskott där man överstigit budget
de 3 senaste åren (inklusive prognosen för 2019). Se bilaga för sammanställning.
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3.4 Måltidsverksamheten
Sammanfattande analys
I Håbo kommun finns en antagen policy för mat och måltider, daterad 2019-09-30. Av detta
styrdokument framgår det att måltidspolicyn syftar till att fungera som ett stöd för att
kvalitetssäkra måltidsverksamheten och vara ett styrande dokument i det dagliga arbetet.
Policyn ska också vara vägledande för privata aktörer som bedriver entreprenader inom
kommunens verksamheter samt vid konferenser eller möten som arrangeras av Håbo
kommun. Vi ser mycket positivt på att kommunen har framtagit ett sådant dokument. Med
politiskt beslutade styrdokument sätts mat och måltider på agendan. Sådana styrdokument
blir också gemensamma målformuleringar som underlättar samverkan och ett
helhetsperspektiv på vad måltidskvalitet är. Måltidsverksamheten inom socialförvaltningen
saknar en måltidschef/kostspecialist med ansvar för LSS-verksamheter, det vill säga
verksamheter för personer med olika former av intellektuell funktionsnedsättning. Detta
trots att en högre andel i denna grupp som drabbas av ohälsa kopplad till mat och fysisk
aktivitet jämfört med övriga befolkningen.
Eftersom måltidsverksamheten är uppdelad på två förvaltningar kan detta innebära både
fördelar och nackdelar. Måltidsverksamheten inom barn- och utbildningsnämndens
kostenhet har idag närhet och en hög grad av kontroll till det man producerar, något som
uppskattas då det bland annat leder till en hög grad av nöjda målgrupper. Några exempel
som uppges är den nära relation till respektive rektor som kan skräddarsy kosten till sin
verksamhet. En effekt av detta är enligt vår bedömning såklart nöjda konsumenter men
samtidigt hinder för stordriftsfördelar.
Ett ytterligare exempel är måltidsverksamhetens närhet till LSS-verksamheten där
anpassningen till kundgruppen även här är hög. Men enligt intervju har
måltidsverksamheten ingen kontroll av kvalitén på det man producerar. Vår bedömning är
att precis som målformuleringar är viktiga för styrning av måltidsverksamheten ger
regelbunden uppföljning en viktig signal om vad som ska prioriteras. Måltidernas kvalitet
bör kontinuerligt följas upp för att säkerställa att måltiderna uppskattas, tillgodoser
matgästernas behov och bidrar till verksamhetens övergripande mål.

Måltidsverksamheten saknar tydliga processer för kommunikation och samverkan
mellan förvaltningarna. I intervju vittnar ansvariga medarbetare för att man har mycket
få kommunikationsvägar mellan varandra. Den samordning som sker är inom inköp där
det inom respektive förvaltning såväl som mellan förvaltningarna görs gemensamt.
Samverkan med ledning och personal inom kärnverksamheten är dock en förutsättning
för att måltiderna i framtiden ska utformas ändamålsenligt och tas tillvara på bästa sätt.
Inom kostenheten under barn- och utbildningsförvaltningen uppfattar vi det som att
man har en väl anpassad och fungerande organisering, dock något ansträngd.
Gällande socialförvaltningens måltidsverksamhet är organiseringen decentraliserad
och mer verksamhetsanpassad. Det föreligger även stora brister i samordningen och
uppföljningen av måltiderna.
Vi ser att måltidsverksamheten inom socialnämnden har en stigande kostnad för inköp
av livsmedel samt en bibehållen till svagt ökande intäkt. Vi kan även se att
kostverksamheten de senaste 3 åren inte klarar av budget vilket ställer högre krav på
effektivare arbetssätt och processer. Gällande måltidsverksamheten inom barn- och
utbildningsförvaltningen har vi inte erhållit underlag för en motsvarande analys för
kostnader och intäkter. Det är även svårt att få en helhetstäckande ekonomisk bild av
kostverksamheten på ett kommunövergripande plan. I kombination med ett ej
dokumenterat/formellt beställningsförfarande föreligger en risk att eventuell kostnad för
anpassning allokeras felaktigt eller inte tas in i beräkning vid beslut.
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3.4 Måltidsverksamheten
Kompetensförsörjning uppges vara en utmaning inom kostverksamheten på
ett kommunövergripande plan. Kompetenser saknas både operativt och
strategiskt. Inom måltidsverksamheten under socialförvaltningen saknas det
kompetens för strategisk planering, uppföljning samt prioriteringar i
kompetensförsörjning. Inom socialförvaltningen har det i intervju framkommit
att man har svårt att bedöma vilken kompetens som krävs samt prioritera
vilken kompetens verksamheten behöver.
I dagsläget finns det inget gemensamt kompetensutbyte mellan
förvaltningarna. Det finns dock begränsningar för detta på grund av att
utförande personal ofta arbetar samma tid på dygnet. Det finns dock utrymme
för gemensamt utbyte av erfarenheter, kompetens, strategisk planering och
måluppföljning.
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4.1 Kommunens utmaningar
Förutsättningar för kommunen*
Under 2017 redovisades en långsiktigt finansiell analys av kommunens ekonomi till
kommunstyrelsen i samband med budgetprocessen för åren 2018-2020. Enligt SCB:s
befolkningsprognos och kommunens bostadsförsörjningsplaner kommer de
beräknade demografiska behoven att överstiga skatteintäkterna de kommande tio
åren. Utredningen redovisade också att den förväntade befolkningsökningen leder till
att såväl behoven av, som kostnaderna för, kommunal verksamhet kommer att öka.
Totalt handlar det om en ökning på 353 miljoner kronor i fasta priser (2015 års priser)
under perioden 2015–2027 vilket är en ökning med drygt 32 procent.
Den verksamhet som sticker ut vad beträffar det demografiska trycket är framför allt
äldreomsorgen. Detta och en hög investeringsvolym i verksamhetsfastigheter,
fritidsanläggningar och teknisk infrastruktur under de närmaste åren måste
finansieras.
En viktig grundpelare är då att redovisa ett resultat som finansierar merparten av
investeringarna för att slippa öka skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen.
Utredningens sammanfattande bedömning är att det planerade bostadsbyggandet
och den befolkningsökning som följer av densamma är nödvändig för kommunens
framtida tillväxt.

Eftersom kommunens befolkning växer, främst i yngre och äldre åldrar, innebär det att
de ökade resurserna främst måste gå till fler platser inom förskola, skola och
äldreomsorg. Beräkningar visar att dessa förändringar kostar cirka 30 miljoner kronor
årligen. Tillsammans med löne- och prisökningar går i princip hela intäktsökningen till
befolkningsförändringen. Det medför att alla andra kostnadsökningar i
verksamheterna måste lösas genom förändringar inom verksamheterna.
Förvaltningarna måste ta ett stort ansvar för att genomföra nödvändiga förändringar
för att kunna finansiera dessa kostnadsökningar. Kommunen har som finansiellt mål
att ha ett resultat på 2 procent i genomsnitt av skatte- och statsbidragsintäkterna
under perioden. Det motsvarar cirka 25 miljoner kronor årligen. Detta överskott ska
bland annat gå till att delfinansiera investeringar, för att allt inte ska behöva
lånefinansieras. Det är därför viktigt att budgetera med minst 2 procent i resultat för
att ha en buffert om intäkterna blir lägre än beräknat. Detta för att undvika akuta
besparingsåtgärder under året.

Det kan också bli svårt att genomföra planerade investeringar. För att hålla de
finansiella kostnaderna nere krävs ett bra resultat, minst 2 % per år men helst 4 %
och att kommunen fortsätter stärka resultatnivån de kommande åren.
Den senaste skatteprognosen enligt SKLs cirkulär 18:27 visar att kommunen för år
2019-2021 har ett begränsat ekonomiskt utrymme för kostnadsökningar.

*Budget för 2019, plan år 2020-2021
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4.2 Relevanta nyckeltal för samhällsbyggnadsprocessen - planläggning och
tidsåtgång år 2016-2017*
Av jämförelsen framgår att Håbo kommun har betydligt
högre mediantid från samrådsstart till antagande under
de senaster två åren än jämförelsekommunerna. I
intervju framkom att detta beror dels på vilka ytterligare
utredningar som behöver genomföras tydliggörs i
samband med samrådetsskedet, dels behöver
kommunen reda ut exploateringsrelaterade frågor
såsom ansvar och avtalsfrågor mellan kommun och
exploatörer och markägare.
Den totala handläggningstiden för planärenden från start
till antagande är högre än både kommuner i samma
befolkningsgrupp och Uppsala läns kommuner, dock
lägre än storstadsnära kommuner.
Tidsåtgången för planläggning är enligt vår bedömning
starkt kopplat till kommunens processer, arbetssätt och
rutiner än antalet politiska beslutspunkter.

*Källa: SKL och SCB.

December 2019
36

4.Nulägeskartläggning
4.3 Relevanta nyckeltal för samhällsbyggnadsprocessen, bostäder*

Förväntad bostadsproduktion**
Den förväntade bostadsproduktionen under 2018-2020 är totalt 595 bostäder, varav 235 bostadsrätter.
under 2021-2025 bedöms den förväntade bostadsproduktionen till 780 hyresrätter, 170 småhus, totalt
950 bostäder. Den förväntade bostadsproduktionen under 2021-2025 anges endast som det
förväntade antalet lägenheter i flerbostadshus samt småhus. Detta eftersom det råder stort osäkerhet
kring den framtida bostadsutvecklingen, då upplåtelseformerna till stor del är beroende av
konjunkturläget och bostadsmarknadens utveckling. Flera av projekten har en osäker tidplan, vilket i
regel beror på att projekten ännu är i tidiga skeden. Det gör också att det finns en
osäkerhet i volymen bostäder.

*Källa: SKL och SCB.
** Budget för 2019, plan år 2021-2022
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4.3 Relevanta nyckeltal för samhällsbyggnadsprocessen, fysisk och teknisk
planering, bostadsförbättringar* samt näringslivsfrämjande åtgärder

Av jämförelsen framgår att nettokostnaderna för fysisk och teknisk planering samt bostadsförbättringar har
ökat i Håbo under de senaste tre åren, från 480 k/invånare till 786 kr kr/invånare. Kostnadsnivån år 2018
ligger högre än jämförelsekommunerna. Även nettokostnaderna för väg- och järnvägsnät och parkering har
ökat de senaste tre åren. Kostnadsnivån för de tre åren ligger betydligt högre än jämförelsekommunerna. Av
jämförelsen framgår att kostnaderna för fysisk och teknisk planering och bostadsförbättringar visar en tydligt
ökande trend för Håbo kommun under de senaste tre åren, medan intäkterna har fallit något efter 2017.
Det är svårt att utifrån denna analys bedöma vad som ligger bakom kommunens höga kostnader, dvs om det
beror på höga politiska ambitioner eller ineffektiva processer och arbetssätt eller en kombination av dessa.
Nettokostnaden för näringslivsfrämjande åtgärder ligger på samma nivå som kommunerna i samma
befolkningsgrupp, dock betydligt högre än Uppsala läns kommuner och storstadsnära kommuner.
*Källa: SKL och SCB.
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4.5 Tre perspektiv - struktur, kultur och process
I syfte att fånga samhällsbyggnads
processens olika delar i Håbo kommun
och den kommunala organisationens
nuläge har intervju dialoger med
nyckelpersoner genomförts. Samtidigt
har styrdokument studerats och
analyserats. Därutöver har även
nyckeltalsanalyser utförts. Detta utgör
grunden för nulägesanalysen.
Faktorerna för en framgångsrik
organisation kan beskrivas utifrån tre
perspektiv; Struktur, process och
kultur. Vi har valt att gruppera våra
iakttagelser utifrån dessa tre
perspektiv.

Struktur

Process

Struktur handlar om att skapa

Kultur En organisations framgång och

Process avser hur väl flödet

tydlighet kring uppdraget och det som
ska åstadkommas. Vikten av att
tydliggöra färdriktningen och den
gemensamma målbilden är ett sätt att
skapa struktur och styrning i
verksamheten. Beslut om att flytta
fastighetsfrågorna från tekniska
förvaltningen till kommunstyrelsens
förvaltning eller beslut om mål, program,
riktlinjer, policys, styrmodell, uppföljning
m.m är andra exempel. Inte sällan i
samband med organisationsförändringar
är fokus starkt kopplat till strukturen,
trots att vi vet att det är människorna
som skapar organisationen och inte
tvärtom. Den legitima organiseringen
skapar förutsättningar för framgång - ett
sätt att skapa tydlighet och struktur men är inte detsamma som det som
sedan sker.

överlevnad kräver inte bara en tydlig
struktur och fungerande processer utan
även en organisationskultur som skapar
normer, värderingar och därigenom rätt
beteenden hos medarbetarna. Skillnader
i åsikter, olika synsätt och premisser är
alltid närvarande. Detta behöver inte
vara något negativt, tvärtom. Men ibland
kan det bidra till att processer tar sig
vägar som på förhand inte är kända eller
ens önskvärda. Hur och i vilken
omfattning ledarskapet påverkar graden
av en framgångsrik organisation ligger
inte inom ramen för detta uppdrag.
Däremot är vi övertygade om att
motiverade chefer och ledare som visar
vägen och är goda förebilder har stora
förutsättningar att sätta avtryck i en
organisation.

fungerar i organisationen och dess
olika delar. Hur fullföljs och omsätts
intentionerna i konkret handling? Det
handlar om processens
ändamålsenlighet relaterat till
förmågan att skapa
målgrupps-tillfredsställelse (att göra
rätt saker).
Det handlar också om effektivitet och
förmågan att skapa resultat till lägsta
kostnad (att göra saker rätt). Det
handlar om hur ledarskapet bedrivs
och organisationens förmåga att
förändra och anpassa sig till nya
förutsättningar dvs. såväl arbetssätt
som förhållningssätt.
Det är dynamiken och samspelet
mellan människorna och de olika
perspektiven som blir direkt
avgörande för hur effektiv och
framgångsrik organisationen blir.

Kultur
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4.6 Nulägesbild - Struktur
Iakttagelser

Struktur

Nedanstående iakttagelser bygger på inhämtade uppgifter genom intervjuer med tjänstepersoner inom Kommunstyrelsens
förvaltning, Tekniska förvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen.
●

Det uttrycks en positiv inställning bland intervjupersonerna till en kommande organisationsförändring.

●

Det upplevs att organisationen inte har vuxit i takt med befolkningstillväxten i kommunen.

●

Nuvarande struktur anses inte främja samarbete mellan medarbetare, verksamheter eller funktioner mellan förvaltningar. En ambition för ökat utbyte och
samarbete finns men strukturen begränsar idag farten.

●

Insatser för att främja samverkan på ledningsnivå har genomförts i form av samverkansforum. Dock upplevs dessa vara mer orienterade kring att
informera varandra snarare än att skapa gemensam samverkan.

●

Kultur

Det finns få organisatoriska samverkansforum på operativ nivå och uppgiften har landat på enskilda planarkitekter att bilda samverkansforum på
projektbasis. Dessa upplevs fungera bra men är mycket personberoende och frågestyrt.

●

Styrdokumenten som finns i organisationen anses tydliga men inte vara heltäckande.

●

Organisationen kring exploateringsverksamheten upplevs inte vara dimensionerad för att förverkliga den politiska viljan. Ambitionerna anses högre än
vad man är kapabel till att leverera i dagsläget.

●

Målbild, riktning och vision från 2014 finns etablerad i organisationen men anses inte vara uppdaterad. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny vision.

●

Roller och ansvar i tidiga skeden av exploateringsprojekt anses inte vara tydligt definierade. Kommunikationen mellan beslutande organ och utförande
organ anses vara ett utvecklingsområde bland intervjupersonerna.

Process

●

Idag finns en delad uppfattning om vilken funktion/person/avdelning som med säkerhet kan säga att man har överblick över
samhällsbyggnadsprocessen.

●

Samarbetet mellan förvaltningarna och bolaget är bristfällig och upplevs inte fungerat på ett tillfredsställande sätt.
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4. Nulägeskartläggning
4.7 Nulägesbild - Kultur
Iakttagelser
Nedanstående iakttagelser bygger på inhämtade uppgifter genom intervjuer med tjänstepersoner inom kommunstyrelsens
förvaltning, tekniska förvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen.
Struktur
●

En tydligt förankrad uppfattning kring begreppen kultur, värdegrund eller kundfokus uppges saknas i organisationen.

●

Stöd anses finnas, men man förlitar sig mycket på sin egen erfarenhet och eventuellt har uppfattningen att andra kollegor inte har
förutsättningarna.

●

Det uppges finnas en risk att en kultur som odlats av tidigare strukturer och processer lever kvar. Exempelvis att man har fördomar kring att vissa
arbetssätt inte kommer fungera eller “så har vi alltid gjort”. Ett ytterligare exempel är att man är inte har tagit kontakt med en utpekad funktion enligt
fastställd rutin på grund av att “man får ju aldrig svar ändå”.

Kultur

●

Det påstås att problemen med undermåliga leveranser - sett till budget och tidsplan - har lett till ett minskat politiskt förtroende för
förvaltningsorganisationen som i sin tur har lett en kultur där politiken har engagerat sig mer i operativa frågor.

●

Förvaltningsorganisationen och bolaget upplever en förtroendebrist från politiken och man känner sig styrd och kontrollerad.

●

Det uppges finnas samarbetsvilja och gemensamt utbyte ses som något positivt bland intervjupersonerna.

Process

December 2019
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4.Nulägeskartläggning
4.8 Nulägesbild - Process
Iakttagelser

Struktur

Nedanstående iakttagelser bygger på inhämtade uppgifter genom intervjuer med tjänstepersoner inom kommunstyrelsens
förvaltning, tekniska förvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen.

●

Det uppges att det saknas en dokumenterad samhällsbyggnadsprocess med tydlig ansvarsfördelning, vilket även bekräftas i intervjuerna..

●

Det uppges inte finnas breda beslutsbefogenheter men det saknas uppföljning och kontroll.

●

Det uppges att processer för hur dialogen mellan politik och förvaltningsorganisationen skall ske saknas till viss del. I synnerhet i tidiga skeden när
beslutsunderlag och konsekvensanalyser skall tas fram.

●

Det uppges att de beslutade projektens inriktning ändras under pågående projekt och tjänstemannaorganisationen måste löpande stämma av och
korrigera.

Kultur

●

Enligt intervju saknas fungerande rutiner för dokumenthanteringen avseende bygg- och anläggningsprojekt.

●

Anvisningar för byggprojekt finns enligt intervju, men anses behöva revideras och förankras tydligt i såväl förvaltningsorganisation som politisk
organisation.

●

Kompetensbrist på bl.a. byggprojektledare och projektledare teknik föreligger enligt intervju..

●

Det uppges att enhetliga rutiner/mallar för framtagande av kalkyler, risk- och känslighetsanalyser för investeringsprojekt saknas.

●

Tillfredsställande kostnadsstyrningsprocesser för uppföljning av investeringsbeslut som är under genomförande saknas enligt intervju..

Process
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4.Nulägeskartläggning
4.9 måltidsverksamheten
Måltidsverksamheten inom Håbo kommun är idag uppdelad på två olika
nämnder, nämligen barn- och utbildningsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden. Eftersom måltidsverksamheten inte är en naturlig del av
samhällsbyggnadsprocessen redovisas denna verksamhet på ett något mer
fristående sätt jämfört med övriga verksamheter.
Barn- och utbildningsnämnden
Inom nämndens ordinarie verksamhet finns även frågorna relaterade till
måltidsservice inom kommunens skolor. Nämndens förvaltning, barn- och
utbildningsförvaltningen, har kostenheten som ansvarar för utförandet där
kostchefen har ett övergripande ansvar för verksamheten samt ett
samordningsansvar inom förvaltningen. Kostenheten har en förhållandevis
platt organisationsstruktur och kostchefen är relativt ensam med ett
övergripande ansvar för strategisk planering av måltidsfrågor.
Barn och utbildningsnämnden mäter kvalitet inom enligt nyckeltalen;
kostnad per måltid, andel ekologiska varor, andel elever som äter i skolan
samt matsvinn. Vi har endast identifierat uppföljning av målet, andel
ekologiska varor. Detta ansågs uppfyllt år 2018.
Vård- och omsorgsnämnden
Det är socialförvaltningen som ansvarar för måltidsverksamheten under
vård- och omsorgsnämnden. Inom socialförvaltningen hanteras
kostverksamheten av avdelningen för “stöd, vård och omsorg i egen regi”.
Avdelningen har ansvaret för måltidsverksamhet avseende kommunens
servicehus samt äldreboenden. Avdelningen saknar en central funktion med
strategiskt samordningsansvar, vilket innebär att tillagningsköken ute på
servicehusen och äldreboenden ansvarar direkt för planering, tillagning av
maten.
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Appendix

5.Appendix
5.1 Förvaltningsorganisation och verksamhetsområden
Tekniska förvaltningen

Håbo Marknads AB

Tekniska förvaltningen ligger under tekniska nämnden och ansvarar för
kommunens tekniska verksamhet:

Kommunen äger och har ansvar för marknadsbolaget Håbo Marknads AB
vars uppgift är att förmedla kontakter mellan näringslivet och kommunen,
tillhandahålla näringslivsservice samt arbeta för tillväxt inom näringsliv,
turism och handel.

●
●
●
●
●
●

Drift, underhåll, om- och nybyggnation av gator, torg,
parkeringsplatser, parker och lekplatser
Trafiksäkerhetsfrågor, parkeringsfrågor och lokala trafikföreskrifter
Drift och underhåll av kommunens fastigheter samt ombyggnad,
tillbyggnad och nybyggnad av lokaler
Lokalvård
Insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall
Drift, underhåll, om och nybyggnad av VA

Måltidsverksamheten
Måltidsverksamheten inom Håbo kommun är idag uppdelad på två
nämnder:
●
●

Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

När denna organisationsöversikt påbörjades var kommundirektören
tillförordnad VD och ett byte till en ny tillförordnad VD genomfördes.

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens förvaltning omfattar flertalet områden. För denna
organisationsöversikt inkluderas följande områden
●
●
●
●

Lokalförsörjning
Plan och utredning
Mark och projekt
Översiktsplanering och strategiskt miljöarbete
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5.Appendix
5.2 Ledningsstruktur per verksamhetsområde
Plan och exploatering
Inom kommunstyrelsens förvaltning återfinns plan och exploateringsverksamheten samt
lokalförsörjningen. Plan- och exploateringsverksamhet leds av en chef som är direkt underställd
kommundirektören. Inom plan- och exploatering arbetar 14 heltidsanställda medarbetare. Sedan
maj 2019 har det inrättats en lokalförsöjningsfunktion som leds av en lokalförsörjningschef som är
direkt underställd kommundirektören.

Tekniska förvaltningen
Den tekniska förvaltningen leds av en förvaltningschef underställd kommundirektören. Inom
tekniska förvaltningen arbetar 97 tillsvidareanställda varav 15 inom fastighetsenheten.

Näringslivsfrågor
Marknadsbolaget Håbo Marknads AB har uppdraget att förmedla kontakten med näringslivet samt
främja tillväxt inom näringsliv, turism och handel. Bolaget har i dagsläget 4 anställda, verkställande
direktör, kommunikatör, medarbetare med ansvar för arbetsmarknadsfrågor och en administratör.
Bolagets övergripande mål är att öka kommunens attraktivitet och stärka näringslivsklimatet mellan
kommun och näringsliv. Det finns ett långsiktigt mål som är satt till 2022. Där står det att Håbo
kommun ska vara bland de främsta kommunerna i Svenskt näringslivs mätning av
näringslivsklimatet i Sveriges kommuner.

Måltidsservice
Tillhandahållandet av kost inom kommunen återfinns idag uppdelad på två nämnder med
respektive förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. Barn- och
utbildningsförvaltningen består av en kostenhet som leds av en kostchef samt 46
tillsvidareanställda. Inom måltidsservicen för socialförvaltningen arbetar 6 tillsvidareanställda
medarbetare.
December 2019
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5.Appendix
5.3 Verksamheternas målstyrning
Vision och mål för kommunen*

Fullmäktiges övergripande mål och nämndernas målarbete*

I kommunens mål och budget 2019, plan 2020-2021 kan vi läsa följande:

Kommunen har en horisontell styrmodell, vilket innebär att fullmäktige fastställer
övergripande mål. Sedan definierar varje organisatorisk nivå sitt grunduppdrag och
den kvalitet man ska leverera i grunduppdraget, samt tar fram och beslutar ett fåtal
utvecklingsmål. Nämndernas mål grundar sig i sina egna respektive resultat- och
utvecklingsbehov, inte i kommunfullmäktiges mål. Nämnderna fastställer sina egna
verksamhetsplaner.

”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:
1.

2.

3.

4.

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.

*Budget för 2019, plan år 2020-2021

Fullmäktiges övergripande mål är fristående från
nämndernas utvecklingsmål. Fullmäktiges mål syftar till
kommunens långsiktiga utveckling och fokuserar på samhällsutvecklingsfrågor och
demokratifrågor.
Fullmäktige övergripande målen tas fram tillsammans av hela
kommunfullmäktige, i bred samverkan, inte av styrande koalition respektive
opposition i olika spår. Målen ska vara av den karaktär att de grundar sig i
utvecklingsfrågor som identifieras gemensamt för kommunens bästa på sikt.
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5. Appendix
5.4 Måltidsverksamheten - Offentliga måltider
Livsmedelsverket* genomförde 2018 en kartläggning av måltider i kommunalt drivna
förskolor, skolor och omsorgsverksamheter. Resultaten visar på en positiv utveckling i
stort och att mat och måltider har hamnat högt upp på kommunernas agendor.
Omkring åtta av tio kommuner har satt politiska mål för hur måltiderna ska utformas
och tas tillvara.
Var femte policy saknar målsättningar kring minskad miljöpåverkan. Detta trots att
FN:s globala mål för hållbar utveckling pekar ut förändringar i vår matkonsumtion som
en avgörande faktor för att nå ett mer hållbart samhälle. Var fjärde policy saknar
målsättningar om hur måltiderna ska integreras i skolan, förskolan och
äldreomsorgens kärnverksamhet. Bra måltider är ett lagarbete som kräver samverkan
mellan olika yrkesgrupper och ofta har pedagoger och omsorgspersonal en central
roll.

Trots den stora och växande bristen på utbildade kockar i restaurangbranschen har
kommunerna lyckats bibehålla och på några ställen stärka kompetensen i de
offentliga köken. Det kan vara ett resultat av de initiativ som görs för att locka fler
kockar till den offentliga måltidsbranschen, men kan också bero på att den tydligare
politiska målstyrningen gör de offentliga köken till intressanta arbetsplatser och
skapar meningsfulla jobb.
Resultatet gällande måltidsorganisation visar att:
●

●
Gemensamma mål är särskilt viktigt då måltidsverksamheten i mer än varannan
kommun ligger i en separat förvaltning. Med gemensamma mål finns stora
möjligheter att säkra att maten hamnar i magen och att de investerade
skattepengarna gör så stor nytta som möjligt – för både matgästerna och samhället.
Äldreomsorgens måltider är ett komplext område med många måltider varje dag, året
runt. Ansvaret för måltiderna är ofta uppdelat mellan olika förvaltningar och det
avspeglas i resultaten. En stor andel kommuner saknar statistik över måltidernas
kostnader och kännedom om vilka måltider som serveras samt ett mer varierat utbud
av måltidsstöd inom hemtjänsten.

*Livsmedelsverket, 2018 2018 nr 25 – Fakta om offentliga måltider 2018 ISSN 1104-7089
*Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – Lägesrapport 2015,
Socialstyrelsen, 2015, s. 140

Nästan tre fjärdedelar av de svarande uppger att kommunen har en samlad
måltidsorganisation medan 20 procent anger att måltidsorganisationen är
delad över flera förvaltningar. Resultatet är i stort sett oförändrat sedan
kartläggningen 2016.
Nio av tio kommuner har en eller flera måltidschefer eller liknande funktioner.
Resultatet är oförändrat sedan kartläggningen 2016. Vanligast är att
måltidschefen är placerad i en serviceförvaltning.

Kostnader för måltider
Enligt livsmedelsverket har kostnaderna har varit svåra att mäta. Den genomsnittliga
livsmedelskostnaden som kommunerna angett varierar från 7 kronor till 37 kronor per
barn och dag men nästan hälften av kommunerna lägger 10-24 kr per barn och dag.
Återigen bör det dock framhållas att det kan finnas betydande felkällor i siffrorna och
att många kommuner själva uppger att det är en grov uppskattning.
Socialstyrelsen har tidigare genomfört kartläggningar som visat att medianavgiften för
mat till personer i särskilt boende var 3 090 kronor år 2014 och att det fanns stora
skillnader mellan högsta avgiften, 4 410 kronor per månad, och den lägsta, 1 625
kronor per månad.
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5.5 Framgång i förändringsarbetet

.

Koppla det
övergripande
uppdraget till Håbo
kommun och dess
invånare
Konkretisera och
förankra uppdraget
för respektive
funktion inom
organisationen
Uppdraget bör vara
väl känt i hela
organisationen

Definiera funktionens processer och ägarskap,
involvera intressenter från verksamheten i
processernas utformning
Tydliggör för medarbetare och verksamheten hur
processerna stödjer funktionens övergripande
målsättning
Tydliggör hur olika roller och gränssnitt samt hur
varje roll bidrar till övergripande mål.
Säkra att kompetensförsörjningsinsatser ligger i
linje med de övergripande målen för funktionen
genom att bryta ner funktionens mål till
individuella mål och utvecklingsplaner

Enas om vilka beteenden som stärker
framtagen vision samt vilka förändringar som
krävs i nuvarande beteenden och arbetssätt
Prioritera ett antal viktiga beteenden för att
driva förändring – exemplifiera och bryt ner
utifrån olika rollers vardag
Tydliggör i vilka sammanhang (mötesforum,
kontaktpunkter) önskade beteenden kan
synliggöras och uppmärksammas

Definiera hur effekterna av genomförda
förändringar kan mätas och följas upp i
verksamheten
Identifiera lämpliga indikatorer som visar
på förändrade beteenden (exempelvis i
kontakter med verksamheten, interna
möten etc)
Ta fram enkla och konkreta nyckeltal för
uppföljning (exempelvis kund- och
medarbetarnöjdhet)
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5. Appendix
5.6 Intervjuade personer

Intervjuperson

Roll

Datum för intervju

Johan Hagland

Plan- och exploateringschef, Kommunstyrelsens
förvaltning

24 oktober 2019

Vipul Vithlani

Ekonomichef, kommunstyrelsens förvaltning

24 oktober 2019

Mattias Jonsgården

Biträdande kommundirektör

30 oktober 2019

Eva Anderling

Förvaltningschef, Tekniska förvaltningen

30 oktober 2019

Camilla Grandin

Kostchef, Barn- och utbildningsnämnden

5 november 2019

Erik Johansson

Avdelningschef, Avdelning för stöd, vård och omsorg i
egen regi, Socialförvaltningen

13 november 2019

Conny Coldevin

tf VD, Håbo Marknads AB

6 december 2019
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3.Analys av nuläget
3.1 Sammanfattning
Inledning
En viktig frågeställning i denna kartläggning har varit att identifiera orsakerna till
de centrala problemen (uteblivna leveranser, sena leveranser eller dyra
leveranser) som finns och därigenom kunna adressera rätt åtgärder. Håbo
kommun står inför ett stort investeringsbehov som omfattar*
verksamhetsfastigheter, fritidsanläggningar och teknisk infrastruktur under de
närmaste åren som måste finansieras, men inte sällan är tyngdpunkten på
investeringar och återinvesteringar i fastigheter. Med stora investeringsbehov
kommer ett antal viktiga frågeställningar. Den första frågeställningen handlar
om själva investeringsprocessen, hur olika förslag bereds och prioriteras. Ett
viktigt verktyg blir här lokalförsörjningsplanen.
En annan viktig fråga är hur kommunens olika investeringar finansieras. Det
normala är att investeringar täcks genom avskrivningar och det positiva
resultatet, det vill säga självfinansiering. Kommunen behöver identifiera och
analysera olika typer av finansieringsformer samt att resonera kring hur
de framtida investeringarna kan finansieras.

Det är oklart var i organisationen prioriteringar sker. Den centrala överblicken,
uppföljningen och kontrollen är otydlig, vilket bland annat innebär att det är oklart
vem som säkerställer att alla aktiviteter stödjer den övergripande
kommunkoncernnyttan.
Vår bedömning är att det behövs en tydligt centralt balanserande funktion som
kan klargöra kommunkoncernnyttan i olika frågor.
Kopplingen mellan kommunen och näringslivet ska enligt gällande styrdokument
ske genom marknadsbolaget Håbo Marknads AB. Det har dock uppdagats att
kommunen och bolaget idag inte samarbetar på det sätt som är tänkt. Förslag
ligger att avveckla bolaget, men något beslut har ännu inte fattats.

Kommunens stora investeringsbehov ställer krav på andra arbetssätt och en
utvecklad förmåga att agera samlat inom och över sektorsgränserna. Håbo
kommun måste bli bättre i att arbeta i projekt och processer över
organisatoriska gränser. Samtidigt finns en tydlig efterfrågan av att samverka
över gränserna och angripa gemensamma utvecklingsfrågor. För att kunna
styra och leda kommunen i önskad riktning och kanalisera
medarbetarnas engagemang behöver det strategiska tänkandet och den
strategiska förmågan stärkas.

*Budget för 2019, plan år 2020-2021
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Sammanfattande analys
Struktur
En synpunkt som har framförts gällande dagens samhällsbyggnadsfunktion är
förvaltningarnas ansvar uttalade i kommunens styrdokument (reglementen,
delegationsordningar och mål- och budgetdokument) som inrättats upplevs vara
tydliga. Det pågår även ett arbete med att att ta fram nya styrdokument såsom
lokalförsörjningsprocess och riktlinjer för investeringsstyrning.
Förutsättningarna för chefer att styra och leda inom sin verksamhet varierar.
Antalet underställda per chef variera till exempel mellan ett fåtal till ca 100. Ett så
stort antal direkt underställda försvårar eller omöjliggör ett närvarande chefs- och
ledarskap med möjlighet att se, leda och återkoppla till medarbetare. Signalera
ledarskapets betydelse genom att sätta ett indikativt tak för hur många
underställda medarbetare en chef ska ha i Håbo kommun.

Kultur
Vi kan konstatera att det finns en förändringsbenägen kultur. Organisationen välkomnar
en förändring och ser nytta och nödvändighet i att se över nuvarande arbetssätt. Aspekter
som “Vi mot dom”, “Vem tänker på kunden”, “Brist på ansvarstagande” har vi inte noterat.
Det lyfts däremot ett stort behov av processer där allas erfarenhet och kompetens tas till
vara på, samt att fler delar av organisationen känner sig inkluderade. Problemen med
dyra och sena leveranser har lett till ett minskat politiskt förtroende för
förvaltningsorganisationen som i sin tur har lett en kultur där politiken har engagerat sig
mer i operativa frågor. Förvaltningsorganisationen upplever en förtroendebrist från
politiken och man känner sig styrd och kontrollerad. Detta bedömer vi skapar
frustration och gör att man ”rundar linjen” från båda håll för att få saker att hända. Vilket i
sin tur underminerar organisationsstrukturen och skapar en bild av att linjen inte gäller
utan kan överprövas.

Processer
Det råder en viss osäkerhet kring interna processer och arbetsgången inom andra
förvaltningar än den egna, vilket skapar en otydlighet mellan förvaltningarna om
hur de övergripande processerna ska se ut och hur dessa faktiskt faller ut.
Vår bedömning är att en bakomliggande orsak till de centrala problemen
(fördyringar, och sena eller uteblivna leveranser) är avsaknaden av ett
processorienterat arbetssätt med tydligt definierade process- och resultatmått.
Detta har lett till att uppdraget har tolkats på olika sätt i organisationen med
otydlighet, ineffektivitet och en bristande kontroll och samordning som resultat.

*Budget för 2019, plan år 2020-2021
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3. Analys av nuläget
3.3 Övergripande utvecklingsområden inom samhällsbyggnadsprocessen
Samhällsbyggnadsprocessen
Komplexiteten i vår värld växer och vår strävan för att förstå det ger oss insikten att
planerings- och genomförandearbetet i stadsutvecklingsprocesserna blir allt svårare,
eftersom mängden data i våra verksamheter ökar. Detta förstärks ytterligare av
efterfrågan på snabbare beslutsfattande och resultat. I vår strävan att lösa samhällets
viktiga problem är det lätt att förenkla eller förbise viktiga aspekter av vad som gör
stadslivet komplext, rikt och livfullt. Då förlorar vi mycket av nyansen som är viktig för
att lösa problem i allt mer komplex värld.
För att utveckla bra beslutsstödsverktyg behöver vi inte bara förstå de större
sammanhangen utan även relevanta förvaltningsstrukturer och hur besluten påverkas
av dessa. Vi måste kombinera allt detta med en god förståelse för den inbyggda och
naturliga miljön där interventioner behövs. Om vi lyckas åstadkomma det, hjälper
sådana verktyg oss att fatta bättre beslut om hur vi klarar av en osäker framtid.
Enligt Håbo kommuns “Vårt Håbo 2030” befinner sig kommunen i ett expansivt skede
för att kommunen erbjuder en unik och attraktiv plats i Mälardalsregionen. Kommunen
vill utnyttja tillväxten och bygga en attraktiv, hållbar och modern kommun. Intresset för
ledig mark, fler bostäder och möjlighet att etablera och utöka verksamheten kommer
att öka ännu mer. För att kommunen ska fortsätta att utvecklas krävs en väl
fungerande samhällsbyggnadsprocess. Samhällsbyggnadsprocessen kan definieras
som en process som beskriver hur behov fångas, identifieras och utvecklas steg för
steg från behov och idéer till detaljplaner, bygglov, genomförande och förvaltning.

På en övergripande nivå kan samhällsbyggnadsprocessen beskrivas utifrån följande
delprocesser:
●
Samhällsplaneringsprocessen (övergripande strategisk nivå, politiska visioner
och behov).
●
Formella planeringsprocesser (förstudier, investeringsplanering,
programarbete, åtgärdslistor, översiktsplan och detaljplanering).
●
Genomförandeprocess (byggande av bostäder, lokaler och infrastruktur).
●
Förvaltningsprocess (underhåll och löpande leveranser).
●
Myndighetsutövningsprocess
Ett samhällsbyggnadsprojekt kan till exempel vara uppförande av nya bostäder,
byggandet av en ny förskola, utveckling av ett centrumområde, ombyggnation av ett
parkområde eller utbyggnad av vatten- och avloppsnätet. Den här typen av projekt tar
vanligen flera år och berör många olika förvaltningar på kommunen. Det innefattar
också politiker och en rad externa intressenter. Därför är det viktigt att processen är
väl sammanhållen och effektiv med tydlig roll- och ansvarsfördelning. Kommunens
tjänster måste bli smartare, smidigare, effektivare och det blir roligare för
medarbetarna att gå till jobbet.
De delar av Håbos kommuns organisation som deltar i samhällsbyggnadsprocessen
är framförallt kommunstyrelsens förvaltning, tekniska förvaltningen och bygg- och
miljöförvaltningen. Det kan dock uppstå frågor i ett projekt som gör att andra delar i
kommunens organisation blir berörda och övriga nämnder och externa aktörer kan
därför bli berörda utifrån sitt verksamhetsansvar. En väl fungerande
samhällsbyggnadsprocess i såväl den politiska organisationen som
förvaltningsorganisationen är viktigt för kommunens varumärke.
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Appendix
Några alternativa “boxar” som lyfts fram
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Nuvarande organisationskarta och verksamheterna inkluderade i översikten

Näringslivsservice

Lokalförsörjning

Kostenheten

Plan och
exploatering

Kost inom
äldrevård?
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Inspel - alternativa förslag
Nuvarande organisation.
Håbo kommun är kommunens största arbetsgivare med drygt 1400 anställda. utöver
obligatoriska nämnderna KF och KS består den kommunala organisationen idag av
sex nämnder och sex förvaltningar.. Verksamhetsorganisationen leds av
kommundirektören som tillika är chef över förvaltningscheferna. På kommunens
hemsida beskrivs Håbo kommuns politik- och verksamhetsorganisation på följande
sätt:

Generellt sett finns det anledning att understryka att den politiska organisationen
och verksamhetsorganisationen är två kommunicerande kärl som måste hänga
ihop. Verksamhetsorganisationen har en viktig uppgift att serva och vara politiken
behjälplig. I en ständigt föränderlig värld finns det skäl att skapa så goda
förutsättningar som möjligt för rörlighet och flexibilitet. Verksamhetens struktur
behöver därför inte exakt motsvara den politiska organisationen. I
nulägesbeskrivningen konstaterar vi att samhällsbyggnadsprocessen är
fragmenterad och saknar till viss del en enhetlig och övergripande struktur.
Kommunikationen mellan de olika delarna brister och det saknas ett gemensamt
och samordnat agerande i samhällsbyggnadsprocessen. Håbo kommun är en
alltför liten kommun för att råd med detta.
Säkra upp en hållbar samhällsbyggnadsprocess
En övergripande slutsats av ovannämnda nulägesanalys är att ett förestående
förändringsarbete för att säkra upp en hållbar samhällsbyggnadsprocess bör
fokusera på två områden: Tydlighet och ansvar samt ökad samordning. Nedan
kommenteras respektive område.
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Inom Stöd och Service bör det också finnas relevant beställarkompetens vad
avser fastighetsrelaterade frågor. Bedömningen är att detta är ett måste om
kommunen ska lyckas i ambitionen att effektivisera fastighetsförvaltningen.
Uppdraget leds av lämplig person som utses av kommundirektören.
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Nuvarande organisationskarta och verksamheterna inkluderade i översikten

Näringslivsservice

Lokalförsörjning

Kostenheten

Plan och
exploatering

Kost inom
äldrevård?
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En KSF med mandat → politisk dimension
/Legitimitet att styra (best.funktionst)
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Prod.funkt tekniska förvaltningen
Hur den ser ut när man lyfter fastighet till KSF.
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Eventuellt jämförande analys
(nyanserad) Jämförelse mellan de tre alternativen

62

En förvaltning → Politisk dimension
Konsekvenser av alternativ 1
Beskrivning/motivering/

Drivkraft/argumentation/rationale

Område

Beskrivning

Struktur

●
●
●

Positiv konsekvens på struktur
Neutral konsekvens på struktur
Negativ konsekvens på struktur

Process

●
●
●

Positiv konsekvens på process
Neutral konsekvens på process
Negativ konsekvens på process

Kultur

●
●
●

Positiv konsekvens på kultur
Neutral konsekvens på kultur
Negativ konsekvens på kultur
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3

Jämförelse med andra
kommuner
...

Jämförelseexempel - Kommun 1 (Mönsterås)
För att bredda och fördjupa organisationsöversikten har vi inkluderat jämförande exempel från kommuner med liknande förutsättningar som Håbo kommun. Dessa är:
Befolkning, närhet till en större ort, expansiv period med befolkningsökning, ambition och mål om ett aktivt samarbete med och främjande av näringsliv.
Kommunerna har efterfrågat råd och granskningar genomförda av PwC. Dessa exempel är endast tänkta som inspiration och underlag för diskussion. Även om likheter finns är varje
kommun och dess förutsättningar unika på sitt sätt.

Problemformulering
•
•
•

Kommunens sammhällsbyggnadsfunktion har svårigheter med att dra gränser mellan ansvarsområden samt definiera tydliga ansvar och
ägandeskap i hela processen.
Över processens gång ändras ansvar och delaktighet och ett övergripande ansvar är svårdefinierat.
Utförande organ har svårigheter att vara följsam till den politiska organisationen.

Slutsatser och rekommendationer
Förslag 1: Gradvisa förändringar i nuvarande organisationsstruktur
•

Ingen förändring avseende avdelningarnas struktur utan fokus att göra nuvarande organisation mer effektiv och ändamålsenlig. Förslaget innebar att man kan behålla och vidareutveckla det
positiva samt stärka upp förbättringsområden.
Förslag 2: Förändring till en förvaltning med helhets- och samordningsansvar
•

•

Inrättande av en förvaltning med helhets- och sam-ordningsansvar för samhällsbyggnadsprocessens alla delar. Detta innebar för kommunen miljökontoret fusioneras i tekniska förvaltningen.
Detta skulle resultera i en förvaltning med ett helhets- och samordningsansvar för kommunens samhällsbyggnads-process. Förvaltningen leds av en chef som får det samlade ansvaret för
den nya förvaltning
För genomförande behövde kommunen precisera hur strategiska uppgifter, ledning, ledningsstöd, administration samt verksamhetsstyrning ska byggas upp. Vidta åtgärder för att förebygga
jäv. Se över personalbemanning och kompetensgap. Genomföra risk och konsekvensanalys inom miljökontoret som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet inför en förändring.

Förslag 3: Miljökontoret samt plan- och byggavdelningen inom tekniska förvaltning-en skapar gemensam förvaltning
•

Ett alternativt förslag för kommunen var att plan- och byggavdelningen som innan låg under tekniska förvaltningen och miljökontoret bildar en egen förvaltning. Den vanligaste
förvaltningsorganisationen för miljö- och hälsoskyddsfrågorna är en förvaltning där miljö-, bygg- och/eller planärenden ingår. Syftet med den nya förvaltningen är att flytta den strategiska
samhällsplaneringen med de formella planeringsprocesserna samt skapa ett nära samarbete mellan miljö-, plan- och bygg för att underlätta att samhällsviktiga miljöaspekter tidigt kommer in
i den strategiska samhällsplaneringen.
•
För genomförande behövde kommunen stärka kommunikationsvägarna mellan förvaltningarna. Kommunen behöver precisera hur strategiska uppgifter, ledning, ledningsstöd, administration
och kundtjänst samt verksamhetsstyrning ska byggas upp. Nya tydliga reglementen och nya delegationsordningar behöver utformas och bes-lutas. I samband med bildandet av den nya
förvaltningen bör utveckling av förvaltning-ens planeringsarbete och processer påbörjas.
Förslag 4: Miljökontoret och delar av plan- och byggavdelningen skapar gemensam förvaltning
•
innebär i mångt och mycket att man skapar en förvaltning som är relativt renodlad mot miljö- och byggnadsnämnden. Förlaget är att kommunen bör överväga att slå ihop miljökontorets
verksamhet med byggfrågor till en egen förvaltning. Förlaget in-nebär ingen renodlad myndighetsförvaltning. Syftet med denna struktur är skapa en förvaltning med ansvar för bygg- och
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Jämförelseexempel - Kommun 1 (Eskilstuna)
För att bredda och fördjupa organisationsöversikten har vi inkluderat jämförande exempel från kommuner med liknande förutsättningar som Håbo kommun. Dessa är:
Befolkning, närhet till en större ort, expansiv period med befolkningsökning, ambition och mål om ett aktivt samarbete med och främjande av näringsliv.
Kommunerna har efterfrågat råd och granskningar genomförda av PwC. Dessa exempel är endast tänkta som inspiration och underlag för diskussion. Även om likheter finns är varje
kommun och dess förutsättningar unika på sitt sätt.

Problemformulering
•
•
•
•

På uppdrag av kommunen genomförde PwC en kartläggning av lokalförsörjningsprocessen i syfte att tydliggöra roller, mandat, ansvar och
organisering av lokalförsörjningsfrågorna.
Den dåvarande förvaltningsorganisationen saknade en tydlig centralt balanserande funktion med möjlighet att klargöra kommunkoncernnyttan i olika
frågor.
Det var också också oklart var i organisationen prioriteringar sker.
Den centrala överblicken, uppföljningen och kontrollen upplevdes också vara otydlig, vilket bland annat innebär att det är oklart vem som säkerställer
att alla aktiviteter stödjer den övergripande kommunkoncernnyttan.

Centrala behov för kommunen
•
•

Stärka den centrala överblicken, styrningen, kontrollen och samordningen av lokalförsörjningen
Möjligheter till effektivare hantering av kommunens fastigheter och lokaler genom en tydligare ägarstyrning på central nivå

Förslag på åtgärder
Kommunens strategiska ägaransvar av kommunens fastigheter hanteras även i fortsättningen av KLKs fastighetsfunktion KLKs avdelning för ekonomi och kvalitet, men fastighetsfunktionen blir
en egen enhet Fastighetsenheten. I detta sammanhang är det viktigt att betona att avdelningen för ekonomi och kvalitet bör fortsatt ha uppsikt över fastighetsfrågor (ex styrning, riktlinjer mm) och
uppmärksamt följa lokalfrågorna, inte minst då lokalanskaffning ofta rör avsevärda belopp. Fastighetsenheten föreslås ges ett tydligt mandat att iklä sig kommunens fastighetsägaransvar och
ansvara för all lokalplanering inom kommunen samt att i högre grad än idag bistå förvaltningarna med kompetens och expertstöd. Vidare ges Fastighetsenheten befogenheter att delta i den
strategiska samhällsbyggnadsplaneringen tillsammans med övriga avdelningar inom kommunledningen.
Vidare föreslås att en fastighetschef rekryteras till Fastighetsenheten som till sin hjälp har strategiska lokalsamordnare, strateger, controller och projektledare för att hantera de fastighetsfrågor
som ankommer på enheten. Personalbemanning, komptenskartläggning behöver bedömas för att identifiera eventuella gap mellan kompetens, roller, nuvarande resurser och med anledningen
förändrat uppdrag och framtida personalbehov.
Efter det att Fastighetsenheten inom KLKs avdelning för Ekonomi och kvalitet har bemannats med en ny fastighetschef behöver avsättas tid för att lägga fast ansvar och roller, informera om
bakgrunden till och motivationen samt resultatet från utredningen. Fastighetschefen uppdrag och ansvar bör också kommuniceras så olika frågeställningar och förväntningar kan klargöras t.ex.
berörda chefer vid KLK och andra berörda handläggare vid KLK, samt förvaltningarnas lokalsamordnare/ombud.
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Jämförelseexempel - Kommun 2 (Vellinge)
För att bredda och fördjupa organisationsöversikten har vi inkluderat jämförande exempel från kommuner med liknande förutsättningar som Håbo kommun. Dessa är:
Befolkning, närhet till en större ort, expansiv period med befolkningsökning, ambition och mål om ett aktivt samarbete med och främjande av näringsliv.
Kommunerna har efterfrågat råd och granskningar genomförda av PwC. Dessa exempel är endast tänkta som inspiration och underlag för diskussion. Även om likheter finns är varje
kommun och dess förutsättningar unika på sitt sätt.

Problemformulering
•

Bristfällig kommunikation utåt i kommunen men samhällsaktörer.

•

Hög grad av personberoende och arbete i “silos”.

•

Helhetsperspektiv saknas

•

Otydlig ansvarsfördelning/ägandeskap i processen.

•

Låg grad av transparens såväl externt som internt.

•

Avsaknad av styrprocesser såsom utvärderingar och strukturerade återkopplingar i planprocessen.

Slutsatser och rekommendationer
•

Skapa transparens mellan det externa och interna i kommunen. Skapa detta genom att uttala vision mål och riktning och engagera medarbetare i
detta. Visa med hela organisationen att man efterlever detta genom att leva som man lär.

•

Öppna upp processer och skapa en prestigelös process som strategi och arbetsform.

•

Skapa rutiner för samsyn mellan kommunens och marknadens aktörer i enskilda utbyggnadsprojekt.

•

Skapa kontinuitet och hållbarhet i sammhällsbyggnadsprocessen.

•

Effektivisera interna processer och samverkan

•

Stärk bryggan mellan politik och förvaltning

•

Tydliggör den politiska styrningen

•

Inrätta en förvaltningsövergripande “utvecklingsgrupp”

•

Implementera ny modell för den fysiska utvecklingsprocessen.
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TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Vår beteckning

2020-11-11
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

KS 2020/00390 nr 98276

Ärende 9

Revidering av reglementen för barn- och utbildningsnämnden,
tekniska nämnden och kommunstyrelsen på grund av
verksamhetsövergång
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar reviderade reglementen för
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden
att gälla från 2021-01-01.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglementen för
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden
från och med 2021-01-01.
Sammanfattning

I ärende 2020/00389 föreslås kommunfullmäktige besluta om en
verksamhetsövergång. Denna syftar till att samla allt centralt
verksamhetsstöd inom det som i dagsläget utgör kommunstyrelsens
förvaltning. Förändringen innebär att följande verksamheter förflyttas till
kommunstyrelsen:
-

Lokalvård (från tekniska nämnden)
Fastighet (från tekniska nämnden
Internservice (från tekniska nämnden)
Måltidsverksamheten (från barn- och utbildningsförvaltningen)

Om kommunfullmäktige beslutar att genomföra verksamhetsövergången
enligt förslag behöver reglementena för kommunstyrelsen, tekniska
nämnden och barn- och utbildningsnämnden revideras utifrån detta beslut.
Förvaltningen har tagit fram reviderade reglementen för dessa nämnder, som
kommunfullmäktige därmed föreslås anta.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt
Uppföljning

Kommunens styrdokument följs upp regelbundet i enlighet med
kommunens riktlinjer för styrdokument.
Beslutsunderlag

– Förslag till reglemente för kommunstyrelsen
– Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden
– Förslag till reglemente för tekniska nämnden
__________

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-11

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Författningsamling

2(2)
Vår beteckning

KS 2020/00390 nr 98276

REGLEMENTE FÖR

Tekniska
nämnden

Antaget av

Kommunfullmäktige

Antaget

ÅÅ-MM-DD § XX

Giltighetstid

Från och med 2021-01-01 till beslut om upphävande

Dokumentansvarig

Kanslichef

Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Diarienummer

KS 2020/00390 nr 98267

Gäller för

Tekniska nämnden

Tidpunkt för
aktualitetsprövning

-

Ersätter tidigare versioner KS 2018/00726 nr 86948
Relaterade styrdokument Reglemente för Håbo kommuns nämnder

REGLEMENTE

3(4)
Vår beteckning

Datum

2020-11-11

KS 2020/00390 nr 98267

Reglemente för tekniska nämnden
§1.

Utöver vad som föreskrivs i reglemente för Håbo kommuns nämnder gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

§2.

Tekniska nämnden ska ha hand om kommunens tekniska verksamhet och har i
det sammanhanget att:


Ansvara för kommunens väghållning enligt väglagen.



Ansvara för kommunens parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal
parkeringsövervakning.



Ansvara för gaturenhållning enligt lagen om gaturenhållning och skyltning.



Handlägga frågor enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall och
förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.



Fullgöra kommunens åtaganden enligt trafikförordningen.



Ansvara för upplåtelse av offentlig plats.



Hantera bidrag till enskilda vägar.



Handlägga och utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrade.



Besluta i namnsättningsfrågor.



Ansvara för förvaltning och nyanläggning av parker, lekplatser, grönytor,
skogar och andra allmänna platser.



Ansvara för den kommunala renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken och
den kommunala renhållningsordningen.



Bereda de frågor som kommunfullmäktige ska besluta om enligt
avfallsförordningen.



Vara huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar
och fullgöra de uppgifter som anges i lagen om allmänna vattentjänster.



Initiera och bereda ärenden för inrättande av vattenskyddsområden enligt
miljöbalken.



Förvalta och energieffektivisera kommunens byggnader, samordna nyttjandet
av lokaler, hyra in, hyra ut, bygga nytt, bygga om och bygga till på uppdrag
av beställande nämnd.



Lokalvård



Tolka tillämpningen av taxor inom sitt verksamhetsområde.

REGLEMENTE
Datum

2020-11-11



4(4)
Vår beteckning

KS 2020/00390 nr 98267

Besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till nämndens
förvaltningsområde med begränsning som i särskilt fall kan följa av lag
eller beslut av kommunfullmäktige.

REGLEMENTE FÖR

Barn- och
utbildningsnämnden

Antaget av

Kommunfullmäktige

Antaget

ÅÅÅÅ-MM-DD § XX

Giltighetstid

Från och med 2021-01-01 till beslut om upphörande

Dokumentansvarig

Kanslichef

Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Diarienummer

KS 2020/00390 nr 98266

Gäller för

Barn- och utbildningsnämnden

Tidpunkt för
aktualitetsprövning

-

Ersätter tidigare versioner KS 2018/00976 nr 89165
Relaterade styrdokument Reglemente för Håbo kommuns nämnder

REGLEMENTE

3(3)
Vår beteckning

Datum

2020-11-11

KS 2020/00390 nr 98266

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
§1.

Utöver vad som är föreskrivet Reglemente för Håbo kommuns nämnder, skollag,
skolförordning, kommunallag och annan lagstiftning så gäller bestämmelserna i detta
reglemente.

§2.

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för:


Kommunens förskolor, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet,
förskoleklasser, grundskolor, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
den kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna och utbildning
i svenska för invandrare.



Att kommunens barn och elever som ska erbjudas fritidshem, förskola och
pedagogisk omsorg får en placering.



Att kommunens elever i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång
samt att skolpliktiga barn som inte går i Håbo kommuns grundskola och
grundsärskola får föreskriven utbildning.



Information om hur de ungdomar som fullgjort skolplikten men som inte fyllt 20
år sysselsätter sig i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.



Kommunens godkännande av huvudmän för fristående förskolor, annan
pedagogisk verksamhet och fritidshem samt tillsyn av fristående förskolor,
annan pedagogisk verksamhet och fritidshem.



Det som i skollag och skolförordning åligger kommunen som offentlig
huvudman för skolverksamheten och hemkommun.



Kommunens musikskoleverksamhet.



Kostverksamhet inom barnomsorgs-, skol- och gymnasieverksamheter.



Beslut om avskrivning av fordran som gäller nämndens förvaltningsområde med
begränsning som kan följa av lag eller beslut av kommunfullmäktige.



Utse skolchef enligt skollagen

REGLEMENTE FÖR
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Reglemente för kommunstyrelsen
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och annan lagstiftning
gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Ledningsfunktionen

1§
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter.
2§
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att bedriva, utveckla, samordna och följa upp
bland annat:


Planeringen av användningen av mark och vatten.



Exploateringsverksamheten.



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



Arbetet med strategiska miljöfrågor och en hållbar utveckling.



Folkhälsoarbetet.



Bostadspolitiken samt att verka för att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet
främjas.



Energiplaneringen och energihushållningen i kommunen.



Kommunikations- och informationsverksamheten.



Utveckling av informationssystem/IT.



Trafikpolitiken samt att verka för en tillfredsställande trafikförsörjning.



Utvecklingen och effektiviseringen av den övergripande organisationsstrukturen och
administrationen.



Utvecklingen av brukarinflytande, medborgardialog och den kommunala
demokratin.



Utvecklingen av e-förvaltningen.
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Frågor som rör riskhantering, säkerhet, sårbarhet och beredskap inom hela den
kommunala verksamheten.



Övergripande näringslivsfrågor.



Upphandlingsverksamheten.



Lokalförsörjningsfrågor



Utformningen av riktlinjer avseende intern kontroll i den kommunala organisationen.



Personalpolitik.

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa:


socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål uppfylls



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



skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas



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

Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter.
Styrfunktionen

3§
I kommunstyrelsen styrfunktion ingår att:


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



Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och
ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och
ekonomiskt.



Se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.



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



Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av
betydelse för kommunen.
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Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra liknade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller har intresse,
bland annat genom att lämna direktiv till kommunens ombud.



Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap
3-5§§ kommunallagen (SFS 2017:725) är uppfyllda avseende de aktiebolag som
kommunen innehar aktier i.



Årligen i samband med bokslut i beslut pröva om den verksamhet som bedrivit i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse av enligt 10
kap 2-5§§ i kommunallagen (SFS 2017:725) under föregående kalenderår har varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet samt har utförts i enlighet med de
kommunala befogenheterna. Beslut ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen
att brister förelegat ska förslag om lämpliga åtgärder lämnas samtidigt till
fullmäktige.



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



I övrigt följa frågor som rör kommunens utveckling.

Kommunstyrelsens övriga verksamheter
Ekonomisk förvaltning

4§
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens ekonomiska förvaltning och därvid följa av
fullmäktige meddelade föreskrifter. I den ekonomiska förvaltningen ingår
medelsförvaltningen, vilken omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att
vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår
bland annat att:


Handha egen samt övriga nämnders donationsförvaltning samt placera medel.



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



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



Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.



Ingå borgen för belopp upp till 500 000 kr.



Ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med
särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit.
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Regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten i kommunen och de bolag
som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i, utvecklas.

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

5§
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har i det sammanhanget att:


vara anställnings-, löne- och pensionsmyndighet för all personal.



ansvara för övriga övergripande styrdokument i personalpolitiska frågor.



besluta om stridsåtgärd.



med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.



förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt
utom vad gäller 11-14§§ och 38 § lagen om medbestämmande i arbetslivet
(1976:580) inom andra nämnders verksamhetsområden.



avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.



lämna uppdrag som avses i lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47).



tillse att förhandling sker enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet 11-14 §§
och 38 § eller kommunens samverkansavtal.



utarbeta regler beträffande de förtroendevaldas arvoden och ersättningar, samt
besluta om tolkning av desamma.

Näringsliv

6§
Kommunstyrelsen är ansvarig för de övergripande näringslivsfrågorna.
Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen att samverka med näringslivets parter
samt med uppmärksamhet följa samhällsutvecklingen och verka för åtgärder som strävar
efter en positiv näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat.
Information

7§
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala informationsverksamhet. Resterande
nämnder ansvarar för information inom det egna verksamhetsområdet. Nämnderna ska dock
samråda med kommunstyrelsen om informationens utformning.
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I egenskap av centralt informationsorgan ansvarar kommunstyrelsen för:


ledning, samordning och utformning av kommunens övergripande kommunikationsoch informationsinsatser såsom framtagande och utgivande av kommunala
informationsbroschyrer, kataloger, publikationer och andra informationsprodukter.



utveckling och samordning av kommunens övergripande information på extern och
intern webbplats.



ledning och samordning av kommunens övergripande annonsering.



varumärkesfrågor som rör kommunens verksamhet.



frågor som rör kommunens logotyp.



informationsfunktionen i den kommunala krisledningsorganisationen.

Informationsteknik

8§
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens informationsteknik och informationssystem
(IS/IT) samt för datakommunikation och telefoni.
Det innebär att kommunstyrelsen ansvarar för:


samordning och utveckling av kommunens IS/IT-verksamhet



den strategiska ledningen och styrningen av kommunens IS/IT-verksamhet



driften av kommunens IS/IT-system inklusive datakommunikation



kommunens gemensamma telefonväxel samt att samordna den övriga telefonin i
kommunen



samordning av informationssäkerhetsarbetet i kommunen

Upphandling

9§
Kommunstyrelsen är centralt ansvarigt organ för kommunens upphandlings- och
inköpsverksamhet.
Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen att leda och samordna kommunens
upphandling av varor, tjänster och entreprenader på ett sådant sätt att kommunens
ekonomiska och övriga intressen tillvaratas.
Lokaler och lokalförsörjningsfrågor

10 §
Kommunstyrelsen ansvarar för att förvalta och energieffektivisera kommunens byggnader,
samordna nyttjandet av lokaler, hyra in, hyra ut, bygga nytt, bygga om och bygga till på
uppdrag av beställande nämnd
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Kommunstyrelsen ansvarar vidare för lokalvården i kommunens lokaler.
Måltidsverksamhet

11 §
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att styra, leda, utveckla och följa upp
den kommunala måltidsverksamheten.
Uppgifter enligt speciallagstiftning

12 §
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782).
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla och webbplats
Kommunstyrelsen ansvarar för lotteritillstånd med mera enligt lotterilagen (1994:1000).
Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (2006:544) samt övriga uppgifter rörande krisberedskap och säkerhetsskydd.
Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot
olyckor (2003:778) samt svara för den samordningsuppgift som följer av
handlingsprogrammet
Övrig verksamhet

13 §
Det åligger kommunstyrelsen vidare att:


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



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



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



Ansvara för kommunens vänortsverksamhet.



Ansvara för kommunens anslagstavla.



Ansvara för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna
hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Delegering från kommunfullmäktige

14 §
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:


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



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



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



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



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



Upplåtelse och utarrendering av kommunens mark.



Att enligt Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) kap 5 §§ 27, 38-39, kap 6 §§
3-9, besluta om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och
områdesbestämmelser.



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



Slutförhandling och förslag till beslut avseende försäljning eller inköp i ärenden
rörande markområden avsedda för verksamhetsetablering, samt bereda färdigt sådana
ärenden för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.



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

Ansvar och rapporteringsskyldighet

15 §
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten i
kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i,
utvecklas och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret
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Kommunstyrelsens arbetsformer
Ordföranden, kommunalråd och oppositionsråd

16 §
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd.
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att särskilt:


närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens styrelser och
nämnder samt styrelserna för kommunens bolag. Ordföranden har därvid rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör
myndighetsutövning.
Bland kommunstyrelsens ledamöter ska kommunfullmäktige utse två oppositionsråd.
Oppositionsråden ansvarar för samordningen av kontakterna mellan majoritet och
oppositionspartier och beredning av ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.
Oppositionsråden äger rätt att närvara vid sammanträde med beredning, nämnd och styrelse
eller för särskild arbetsuppgift tillsatt kommitté med undantag för ärenden som utgör
myndighetsutövning. Kommunfullmäktige beslutar om tjänstgöringsgraden i särskilt beslut.
Undertecknande av handlingar

17 §
Avtal, köpehandlingar avseende fast egendom, som grundar sig på beslut i
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt andra handlingar och skrivelser enligt
beslut av kommunstyrelsen, ska i första hand undertecknas av ordföranden och
kontrasigneras av kommundirektören eller ekonomichefen, I frånvaro av dessa, sker
undertecknandet i enlighet med den av styrelsen beslutade ordningen för tecknande av firma
för kommunstyrelsens verksamheter.
Låne- och borgensförbindelser ska i första hand undertecknas av ordföranden med
kontrasignation av kommundirektören eller ekonomichefen. I frånvaro av dessa, sker
undertecknandet i enlighet med den av styrelsen beslutade ordningen för tecknande av firma
för kommunstyrelsens verksamheter.
Vid behov bestämmer styrelsen vem som ska underteckna handlingar.
Utskott

18 §
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott.
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare.
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland nämndens ledamöter och
ersättare, utskottets ledamöter, ersättare och ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt
uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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Ersättare närvarar vid utskottets sammanträden enbart vid ordinarie ledamots frånvaro.
Ersättare tjänstgör i enlighet med beslutad inkallelseordning.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två
ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Utskottets huvudsakliga uppgift är att bereda kommunstyrelsens ärenden samt att fatta beslut
i enlighet med kommunstyrelsens fastslagna delegationsordning. Utskottet har också till
uppgift att företräda kommunen som arbetsgivare i huvudsak i ärenden enligt detta
reglementes 5 §. Kommunstyrelsen får besluta om kompletterande uppdrag för utskottet.
Kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd, enligt reglementets
10 §, fullgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott enligt uppgifter, befogenheter och
skyldigheter som framgår av reglemente för krisledningsnämnden.
Utskottets protokoll ska löpande delges kommunstyrelsen.
Ärenden som ska hanteras av kommunstyrelsen ska beredas av utskottet, om beredning
bedöms nödvändig.
När ärenden beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.
Referensorgan

19 §
Som referensorgan till kommunstyrelsens handläggning av ärenden bör, då skäl föreligger,
inhämtas från:


Funktionsrättsrådet



Pensionärsrådet



Hälso- och trygghetsråd



Ungdomsrådet



Näringslivsrådet

Närvarorätt

20 §
Vid kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden ska tjänsteman och övriga
föredraganden närvara utifrån ordförandens avgörande.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen

§ 172

Ärende 10

Dnr 2020/00283

Exploateringsbudget för Entré Lillsjön
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för Entré
Lillsjön gällande del av fastigheten Bista 4:5 med 11,3 miljoner kronor i
överskottskott.
2. Upplåningsbehovet på cirka 5,3 miljoner år 2020 inryms i tidigare
beslutad upplåning för kommunen.
Sammanfattning
Projektet budgeteras sammanlagt med 25,6 miljoner kronor i inkomster för
försäljning av mark. Utgifter för exploateringen beräknas till 14,3 miljoner
kronor. Detta betyder att exploateringen kommer att generera ett överskott
på 11,3 miljoner.
Utgifter som kopplas till detaljplanen avser främst iordningställande av
marken samt för hantering av dagvatten inom området. Utgifter finns även
kopplade till tillgängliggöringen av naturområdet Lillsjön.
I projektet har det belysts några risker som kan fördröja projektet.
Detaljplanen håller på att utredas inför granskning fortfarande. Detta gör att
man inte kan utgå från ytorna och användningen med hel säkerhet. Områden
kan förändras vilket skulle förändra markpriser och utgifter något. En annan
risk med projektet är om detaljplanen blir överklagad. Detta skulle resultera
i en förlängd tidsplan och en ökad personalkostnad.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31§ 117
Tjänsteskrivelse
Exploateringsbudget för detaljplan del av Bista 4:5, Entré Lillsjön
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens förvaltning
Tekniska förvaltningen
Bygg- och miljöförvaltningen
Plan- och exploateringsavdelningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE

1(3)
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Kommunstyrelsens förvaltning
Plan- och exploateringsavdelningen
Martin Wicksell, Planarkitekt
martin.wicksell@habo.se

Exploateringsbudget för Entré Lillsjön
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för
Entré Lillsjön gällande del av fastigheten Bista 4:5 med 11,3 miljoner
kronor i överskottskott.
2. Att upplåningsbehovet på cirka 5,3 miljoner år 2020 inryms i tidigare
beslutad upplåning för kommunen.

Sammanfattning

Projektet budgeteras sammanlagt med 25,6 miljoner kronor i inkomster för
försäljning av mark. Utgifter för exploateringen beräknas till 14,3 miljoner
kronor. Detta betyder att exploateringen kommer att generera ett överskott
på 11,3 miljoner.
Utgifter som kopplas till detaljplanen avser främst iordningställande av
marken samt för hantering av dagvatten inom området. Utgifter finns även
kopplade till tillgängliggöringen av naturområdet Lillsjön.
I projektet har det belysts några risker som kan fördröja projektet.
Detaljplanen håller på att utredas inför granskning fortfarande. Detta gör att
man inte kan utgå från ytorna och användningen med hel säkerhet. Områden
kan förändras vilket skulle förändra markpriser och utgifter något. En annan
risk med projektet är om detaljplanen blir överklagad. Detta skulle resultera
i en förlängd tidsplan och en ökad personalkostnad.
Ärendet

Kommunstyrelsen fattade 2013-10-21 beslut om uppdrag för detaljplanen
del av Bista 4:5, Entré Lillsjön. Planarbetet och syftet med området har med
olika anledningar förändrats under tiden och planarbetet har därför stannat
av under ett flertal tillfällen. Under våren 2018 var planförslaget ute på
samråd. Under samrådstiden inkom ett flertal yttranden från andra
myndigheter som har utretts efter detta. Under 2019 och 2020 har kommuen
anvisat två områden av marken till företaget Food Folk Sverige AB och
BraBil AB.
Syftet med detaljplanen är att skapa mark som möjliggör en utveckling av
handel, kontor, småindustri och drivmedelsförsäljning. Utöver detta syftar
planen att bevara ett område för naturmark och tillgängliggöra naturområdet
omkring Lillsjön.
Exploateringsbudgeten innefattar utgifter och inkomster som är kopplade till
genomförandet av detaljplanen.
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Genomförandet av detaljplanen beräknas starta under 2020 och pågå fram
till 2023.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Projektet budgeteras sammanlagt med 25,6 miljoner kronor i inkomster för
försäljning av mark. Utgifter för exploateringen beräknas till 14,3 miljoner
kronor. Detta betyder att exploateringen kommer att generera ett överskott
på 11,3 miljoner. Målsättningen att exploateringar på kommunens mark ska
generera 15 procent i överskott uppnås därmed. Budgeten visar samtliga
kostnader inom projektet som bl.a. kostnader för utbyggnad och renovering
av allmänna anläggningar, utredningar och personalkostnader för
genomförandet.
De stora åtgärderna som behöver göras för genomförandet av marken är en
cirkulationsplats med infart in till verksamhetsområdet, omledningen av ett
dagvattendike, utjämning av marken och åtgärder för att tillgängliggöra
rekreationsområdet Lillsjön.

Figur 1, Exploateringsbudget för Entré Lillsjön

Uppföljning

Uppföljning av antagen budget sker kvartalsvis.
Beslutsunderlag

– Exploateringsbudget för detaljplan del av Bista 4:5, Entré Lillsjön
__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning
Tekniska förvaltningen
Bygg- och miljöförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 118

Dnr 2020/00283

Exploateringsbudget för Entré Lillsjön
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för Entré
Lillsjön gällande del av fastigheten Bista 4:5 med 11,3 miljoner kronor i
överskottskott.
2. Upplåningsbehovet på cirka 5,3 miljoner år 2020 inryms i tidigare beslutad upplåning för kommunen.
Sammanfattning
Projektet budgeteras sammanlagt med 25,6 miljoner kronor i inkomster för
försäljning av mark. Utgifter för exploateringen beräknas till 14,3 miljoner
kronor. Detta betyder att exploateringen kommer att generera ett överskott
på 11,3 miljoner.
Utgifter som kopplas till detaljplanen avser främst iordningställande av
marken samt för hantering av dagvatten inom området. Utgifter finns även
kopplade till tillgängliggöringen av naturområdet Lillsjön.
I projektet har det belysts några risker som kan fördröja projektet. Detaljplanen håller på att utredas inför granskning fortfarande. Detta gör att man inte
kan utgå från ytorna och användningen med hel säkerhet. Områden kan förändras vilket skulle förändra markpriser och utgifter något. En annan risk
med projektet är om detaljplanen blir överklagad. Detta skulle resultera i en
förlängd tidsplan och en ökad personalkostnad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Exploateringsbudget för detaljplan del av Bista 4:5, Entré Lillsjön
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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Kommunstyrelsens förvaltning
Plan- och exploateringsavdelningen
Martin Wicksell, Planarkitekt
martin.wicksell@habo.se

Utredning, Exploateringsbudget Entré Lillsjön
Detaljplanen del av Bista 4:5, Entré Lillsjön innefattar ett område i Draget vid den södra avfarten från
E18. Området är cirka 3 hektar och planeras för en utveckling av verksamhetsmark och
naturområden. Planområdet har tidigare varit jordbruksmark och lövskog. Marken på planområdet
har väsentliga höjdskillnader och ett dike som rinner igenom området. Vid genomförandet av
detaljplanen behöver en del åtgärder för marken göras. Det behöver även tillkomma nya allmänna
anläggningar. De stora åtgärderna som ska göras är en cirkulationsplats med infart in till
verksamhetsområdet, omledning av ett dagvattendike, utjämning av marken och åtgärder för att
tillgängliggöra rekreationsområdet Lillsjön. Projektet budgeteras sammanlagt med 25,6 miljoner
kronor i inkomster för försäljning av mark. Utgifter för exploateringen beräknas till 14,3 miljoner
kronor. Detta betyder att exploateringen kommer att generera ett överskott på 11,3 miljoner.
Målsättningen att exploateringar på kommunens mark ska generera 15 procent i överskott uppnås
därmed. Budgeten visar samtliga beräknade kostnader inom projektet som bl.a. kostnader för
utbyggnad och renovering av allmänna anläggningar, utredningar och personalkostnader för
genomförandet. Alla åtgärder är inte projekterade i detta skede vilket gör att det kan finnas en viss

Figur 1, Planområdesgränsen för detaljplanen
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osäkerhet i uppgifterna som är beräknade. Finansiering av projektet beräknas kunna ske inom ramen
för kommunens upplåningsbeslut.
Den planerade utbyggnaden av området beräknas starta under 2020 och pågå fram till 2023.
Områdets åtgärder planeras att byggas ut i olika etapper. Det första som görs är att bygga en
cirkulationsplats och vägar in till området. Senare under 2021 planeras åtgärder för att utjämna mark
och göra om vattendiket som finns på platsen. Projektering och upphandling har gjorts för
cirkulationsplatsen. Det kommer att göras senare för de andra åtgärderna.
I projektet har det belysts några risker som kan fördröja projektet. En av dessa är att detaljplanen inte
har varit ute på granskning än. Denna budget är beroende av att byggrätterna som möjliggörs av
dagens detaljplaneförslag. Om detaljplanen får en förändrad utformning kan detta påverka budgeten
negativt.
Utgifter
Tidiga åtgärder behöver göras på marken för att kunna genomför etableringen som detaljplanen
möjliggör. Inom planområdet finns det idag en luftburen elledning och en kulverterad vattenledning
som leder ut till ett öppet dike. Elledningen behöver förläggas i marken eller tas bort för att
möjliggöra byggnationen. Vattenledningen är planerad att ledas om till den befintliga
dagvattendammen. Exploateringen gör även att infarten till området behöver förändras. En ny
cirkulationsplats planeras in till området samt gc-vägar och belysning.
Utöver detta har kommunen ett uppdrag att tillgängliggöra Lillsjön och göra detta naturområde mer
attraktivt. Ett antal åtgärder för att förhöja de rekreativa värdena på platsen har planerats in för att
tillgängliggöra området. Målet med att tillgängliggöra området kring Lillsjön är att etablera ett tryggt
och attraktivt rekreationsområde för boende och besökare. Det ska göras möjligt för besökare att röra
sig runt sjön och längs vägen stanna till vid några rastplatser samt upp till utsikten på Prästberget.
Området runt Lillsjön ska vara tillgängligt för olika kategorier friluftsbesökare och utgöra en vilsam
och tilltalande plats. Mellan entrépunkterna vid Draget och Kalmarsand och längs sjöns östra sida ska
tillgänglighetsnivån vara hög och det ska här finnas platser som personer med rullstol ska kunna
besöka. Områdets historia och naturvärden ska även göras mer tillgängligt och synbart via
exempelvis informationsskyltar.
Marken som ska säljas har ett bokfört värde på 1,5 miljoner som ingår i budgeten. Med alla
medräknade utgifter blir det en summa på 14,3 miljoner.
Inkomster
Markförsäljningen har beräknats uppgå till 25,6 miljoner. Detta är uträknat från de markanvisningar
som har gjorts. Två av områdena inom detaljplanen är markanvisade till två olika företag. Det ena
företaget är Foodfolk AB och det andra är BraBil AB. Dessa ytor är 3445 kvm respektive 2062 kvm.
På områdena planeras en restaurang och drivmedelsförsäljning. Det sista området verksamhetsmark
är 16355 kvm. Intressenter finns även på detta område. I budgeten finns en uppskattning över pris på
markförsäljningen av den sista delen men detta kan förändras fram till det kommunen säljer marken.
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Figur 2, Exploateringsbudgeten för projektet Entré Lillsjön

Driftbudget efter projektets slut
År 2023 beräknas projektets genomförande vara färdigställt. När exploateringsområdet färdigställts
och avslutats uppstår driftkostnader för anläggningarna. Dessa värden är inte beräknade i detta läge.
Detta måste tas hänsyn till i kommande budgetarbete.
Risker
Det finns några risker som kan leda till att kostnaderna förändras med projektet. En möjlig risk är att
detaljplanen skulle kunna bli överklagad. Detta skulle göra att tidplanen blir förskjuten med en osäker
tid. Resultat av detta skulle kunna göra att personalkostnader ökar. Det finns även en risk i och med
att detaljplanen inte varit på granskning än. Mindre förändringar som kan påverka budgeten kan
behöva göras i detaljplanen. Detta kan exempelvis vara en förminskning av kvartersmark.
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2020-10-19

Ärende 11

Kommunstyrelsen

§ 212

Dnr 2020/00313

Fastställande av nytt verksamhetsområde för
kommunalt dagvatten
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer nytt verksamhetsområde för kommunalt
dagvatten.
Sammanfattning
I mars 2020 informerades om arbetet med det nya verksamhetsområdet för
dagvatten, tekniska nämnden godkände informationen.
Nytt verksamhetsområde för kommunalt dagvatten har tagits fram.
Det är viktigt att det finns ett väl genomarbetat verksamhetsområde för alla
ledningsslag, varje ledningsslag skall ha ett eget verksamhetsområde.
Bestämmelserna i vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxa gäller enbart inom
verksamhetsområdet. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter
eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en
VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren.
I Håbo kommun har man tidigare haft ett enda gemensamt
verksamhetsområde för alla ledningsslag oavsett vilka VA tjänster som
funnits inom området.
VA-huvudmannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de
vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Grunden för att etablera ett
verksamhetsområde över en bebyggelse ska vara en behovsprövning av
vattentjänsten.
Enligt paragraf 6 i vattentjänstlagen kan kommunen åläggas att leverera
tjänsten inom verksamhetsområdet oberoende av om det finns ett utbyggt
nät för att leverera tjänsten eller att det finns behov av tjänsten enligt
Vattentjänstlagen.
Det kan få stora ekonomiska konsekvenser om man har ett
verksamhetsområde där tjänsten inte finns, det kan exempelvis innebära
kostsamma utbyggnader, omprioriteringar i kommunens VA-planering,
risken att VA-kollektivet kommer behöva finansiera en kostsam oplanerad
investering, VA-taxan behöver höjas etc.
Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 6§, ska kommunen
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö ordna
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang (genom en allmän
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-19
Kommunstyrelsen

anläggning) samt besluta om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten
eller vatten-tjänsterna behöver ordnas, om behovet inte bättre kan ordnas på
annat sätt. Ett verksamhetsområde kan alltså vara begränsat till att bara gälla
för en viss eller vissa vattentjänster. Därmed kan det finnas olika
verksamhetsområden för en och samma allmänna VA anläggning för
vattenförsörjning, spillvatten och dagvatten. Inom verksamhetsområdet har
va-huvudmannen en skyldig-het att leverera beslutade vattentjänster till
samtliga fastigheter. Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till
beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala anläggnings- och
brukningsavgift för vatten-tjänsterna.
Beslutsunderlag
KSAU 2020-10-05 § 162
Beslut, Tekniska nämnden § 85 2020
Verksamhetsområde VA dagvatten Skokloster
Verksamhetsområde VA dagvatten Bålsta
Tjänsteskrivelse
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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§ 85

Dnr 2020/00214

Fastställande av nytt verksamhetsområde för kommunalt dagvatten
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa nytt verksamhetsområde för kommunalt dagvatten.
Sammanfattning
I mars 2020 informerades om arbetet med det nya verksamhetsområdet för
dagvatten, tekniska nämnden godkände informationen.
Nytt verksamhetsområde för kommunalt dagvatten har tagits fram.
Det är viktigt att det finns ett väl genomarbetat verksamhetsområde för alla
ledningsslag, varje ledningsslag skall ha ett eget verksamhetsområde.
Bestämmelserna i vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxa gäller enbart inom
verksamhetsområdet. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter
eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en
VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren.
I Håbo kommun har man tidigare haft ett enda gemensamt verksamhetsområde för alla ledningsslag oavsett vilka VA tjänster som funnits inom området.
VA-huvudmannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de
vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Grunden för att etablera ett
verksamhetsområde över en bebyggelse ska vara en behovsprövning av vattentjänsten.
Enligt paragraf 6 i vattentjänstlagen kan kommunen åläggas att leverera
tjänsten inom verksamhetsområdet oberoende av om det finns ett utbyggt
nät för att leverera tjänsten eller att det finns behov av tjänsten enligt Vattentjänstlagen.
Det kan få stora ekonomiska konsekvenser om man har ett verksamhetsområde där tjänsten inte finns, det kan exempelvis innebära kostsamma utbyggnader, omprioriteringar i kommunens VA-planering, risken att VAkollektivet kommer behöva finansiera en kostsam oplanerad investering,
VA-taxan behöver höjas etc.
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Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 6§, ska kommunen
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang (genom en allmän anläggning)
samt besluta om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, om behovet inte bättre kan ordnas på annat sätt.
Ett verksamhetsområde kan alltså vara begränsat till att bara gälla för en viss
eller vissa vattentjänster. Därmed kan det finnas olika verksamhetsområden
för en och samma allmänna VA anläggning för vattenförsörjning, spillvatten
och dagvatten. Inom verksamhetsområdet har va-huvudmannen en skyldighet att leverera beslutade vattentjänster till samtliga fastigheter. Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men
även en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna.
Beslutsunderlag
Verksamhetsområde VA dagvatten Bålsta, Verksamhetsområde VA dagvatten Skokloster

______________
Beslutet skickas till:

Tekniska förvaltningen - VA-avdelningen
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 162

Dnr 2020/00313

Fastställande av nytt verksamhetsområde för
kommunalt dagvatten
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer nytt verksamhetsområde för kommunalt
dagvatten.
Sammanfattning
I mars 2020 informerades om arbetet med det nya verksamhetsområdet för
dagvatten, tekniska nämnden godkände informationen.
Nytt verksamhetsområde för kommunalt dagvatten har tagits fram.
Det är viktigt att det finns ett väl genomarbetat verksamhetsområde för alla
ledningsslag, varje ledningsslag skall ha ett eget verksamhetsområde.
Bestämmelserna i vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxa gäller enbart inom
verksamhetsområdet. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter
eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en
VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren.
I Håbo kommun har man tidigare haft ett enda gemensamt
verksamhetsområde för alla ledningsslag oavsett vilka VA tjänster som
funnits inom området.
VA-huvudmannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de
vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Grunden för att etablera ett
verksamhetsområde över en bebyggelse ska vara en behovsprövning av
vattentjänsten.
Enligt paragraf 6 i vattentjänstlagen kan kommunen åläggas att leverera
tjänsten inom verksamhetsområdet oberoende av om det finns ett utbyggt
nät för att leverera tjänsten eller att det finns behov av tjänsten enligt
Vattentjänstlagen.
Det kan få stora ekonomiska konsekvenser om man har ett
verksamhetsområde där tjänsten inte finns, det kan exempelvis innebära
kostsamma utbyggnader, omprioriteringar i kommunens VA-planering,
risken att VA-kollektivet kommer behöva finansiera en kostsam oplanerad
investering, VA-taxan behöver höjas etc.
Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 6§, ska kommunen
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö ordna
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang (genom en allmän
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arbetsutskott

anläggning) samt besluta om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten
eller vatten-tjänsterna behöver ordnas, om behovet inte bättre kan ordnas på
annat sätt. Ett verksamhetsområde kan alltså vara begränsat till att bara gälla
för en viss eller vissa vattentjänster. Därmed kan det finnas olika
verksamhetsområden för en och samma allmänna VA anläggning för
vattenförsörjning, spillvatten och dagvatten. Inom verksamhetsområdet har
va-huvudmannen en skyldig-het att leverera beslutade vattentjänster till
samtliga fastigheter. Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till
beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala anläggnings- och
brukningsavgift för vatten-tjänsterna.
Beslutsunderlag
Beslut, Tekniska nämnden § 85 2020
Verksamhetsområde VA dagvatten Skokloster
Verksamhetsområde VA dagvatten Bålsta
Tjänsteskrivelse
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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Vår beteckning

TN 2020/00214 nr 3324

Tekniska förvaltningen
VA-enheten
Krister Nilsson, VA-chef
46722328504
krister.nilsson@habo.se

Fastställande av nytt verksamhetsområde för kommunalt
dagvatten
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa nytt
verksamhetsområde för kommunalt dagvatten.
Sammanfattning

I mars 2020 informerades om arbetet med det nya verksamhetsområdet för
dagvatten, tekniska nämnden godkände informationen.
Nytt verksamhetsområde för kommunalt dagvatten har tagits fram.
Det är viktigt att det finns ett väl genomarbetat verksamhetsområde för alla
ledningsslag, varje ledningsslag skall ha ett eget verksamhetsområde.
Bestämmelserna i vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxa gäller enbart inom
verksamhetsområdet. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter
eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en
VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna VA-anläggningen, så
regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren.
I Håbo kommun har man tidigare haft ett enda gemensamt
verksamhetsområde för alla ledningsslag oavsett vilka VA tjänster som
funnits inom området.
VA-huvudmannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de
vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Grunden för att etablera ett
verksamhetsområde över en bebyggelse ska vara en behovsprövning av
vattentjänsten.
Enligt paragraf 6 i vattentjänstlagen kan kommunen åläggas att leverera
tjänsten inom verksamhetsområdet oberoende av om det finns ett utbyggt
nät för att leverera tjänsten eller att det finns behov av tjänsten enligt
Vattentjänstlagen.
Det kan få stora ekonomiska konsekvenser om man har ett
verksamhetsområde där tjänsten inte finns, det kan exempelvis innebära
kostsamma utbyggnader, omprioriteringar i kommunens VA-planering,
risken att VA-kollektivet kommer behöva finansiera en kostsam oplanerad
investering, VA-taxan behöver höjas etc.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 6§, ska kommunen
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö ordna
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang (genom en allmän
anläggning) samt besluta om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten
eller vattentjänsterna behöver ordnas, om behovet inte bättre kan ordnas på
annat sätt. Ett verksamhetsområde kan alltså vara begränsat till att bara gälla
för en viss eller vissa vattentjänster. Därmed kan det finnas olika
verksamhetsområden för en och samma allmänna VA anläggning för
vattenförsörjning, spillvatten och dagvatten. Inom verksamhetsområdet har
va-huvudmannen en skyldighet att leverera beslutade vattentjänster till
samtliga fastigheter. Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till
beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala anläggnings- och
brukningsavgift för vattentjänsterna.
Ärendet

VA-huvudmannen har tagit fram ett förslag till verksamhetsområde för
kommunalt dagvatten som stämmer överens med verkligheten och paragraf
6 i Vattentjänstlagen.
De som ligger utanför området i förslag till verksamhetsområde för
kommunalt dagvatten och som man tänker sig bebygga i framtiden kommer
att hanteras i den årliga översynen/revideringen.Se bifogade kartor med
förslag på nytt verksamhetsområde för dagvatten.
De olika parametrarna som avgör och ligger till grund för förslag till nytt
verksamhetsområde för kommunalt dagvatten är:
1. Paragraf 6 Vattentjänstlagen
2. Vattentjänstlagen gäller för hushållsändamål dvs VA-huvudmannen
är inte skyldig att tillhandahålla tjänster till industrier
3. De områdena vi i dagsläge inte har ett utbyggt kommunalt
dagvattennät bedömer vi att det inte finns behov av att ha dem
innanför VO så länge behovet inte uppstår enligt Paragraf 6
Vattentjänstlagen
4. Kommunen har som huvudman för allmän plats ansvar för
avvattning av dessa platser i form av gator, vägar, torg och parker.
Det praktiska ansvaret skall vila på den del av den kommunala
organisationen som är ansvarig för drift och underhåll av
densamma.
5. Kommunens miljöstrategi.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Enligt paragraf 6 i vattentjänstlagen kan kommunen åläggas att leverera
tjänsten inom verksamhetsområdet oberoende av om det finns ett utbyggt
nät för att leverera tjänsten eller att det finns behov av tjänsten enligt
Vattentjänstlagen. Det kan få stora ekonomiska konsekvenser om man har
ett verksamhetsområde där tjänsten inte finns, det kan exempelvis innebära
kostsamma utbyggnader, omprioriteringar i kommunens VA-planering,
risken att VA-kollektivet kommer behöva finansiera en kostsam oplanerad
investering, VA-taxan behöver höjas etc.
Uppföljning

Verksamhets område för kommunalt dagvatten har en årlig
översyn/revidering.
Beslutsunderlag

–

Verksamhetsområde VA dagvatten Bålsta, Verksamhetsområde VA
dagvatten Skokloster

__________

Beslut skickas till

Tekniska förvaltningen
VA-avdelningen

Vår beteckning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-10-19

Ärende 12

Kommunstyrelsen

§ 230

Dnr 2020/00314

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens
lokaler och simhall
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden
för föredragning vid kommande gruppledarträff.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att följande justeringar och
uppdateringar i taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens
lokaler och simhall börjar gälla 1 januari 2021. Kultur- och
fritidsförvaltningen svarar för uthyrning av lokaler inom kultur- och
fritidsområdet samt vissa samlingslokaler. Nytt är att Lundby Ridhus ingår i
förvaltningens anläggningar. Detta dokument inkluderar inte taxor och
avgifter för Håbo bibliotek.
Syftet med ändringarna är att stimulera till fler bokningar och använda
kommunens lokaler mer kostnadseffektivt. Justeringar är nödvändiga för att
täcka upp större del för kostnader på drift och underhåll av lokalerna och anläggningarna. Ingen höjning har gjorts mellan åren 2008-2018 vilket betyder
att det inte har tagits höjd för de ökade kostnaderna.
Kategori 1 för ideella föreningar delas in i tre underkategori för att skilja på
ungdom-, pensionärs- och vuxenföreningar. Föreningar med medlemmar
under 25 år och pensionärer prioriteras och får därför en lägre taxa.
Beslutsunderlag
KSAU 2020-10-05 § 163
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 60 2020
Presentation, taxor och avgifter kultur och fritid
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, taxor och avgifter 2020
Förslag till taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler
och simhall 2021.
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunfullmäktige återremitterar ärendet för
föredragning vid kommande gruppledarträff.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut och finner att så sker.
______________
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-01
Kultur- och fritidsnämnden

§ 60

Dnr 2020/00110

Taxor och avgifter kultur- och fritidsförvaltningen 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige är att:
Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och simhall att gälla från och med 2021-01-01.
Kommunfullmäktige upphäver tidigare taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och simhall KS 2018/00586 nr 91218
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att följande justeringar och uppdateringar i taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och
simhall börjar gälla 1 januari 2021. Kultur- och fritidsförvaltningen svarar
för uthyrning av lokaler inom kultur- och fritidsområdet samt vissa samlingslokaler. Nytt är att Lundby Ridhus ingår i förvaltningens anläggningar.
Detta dokument inkluderar inte taxor och avgifter för Håbo bibliotek.
Syftet med ändringarna är att stimulera till fler bokningar och använda
kommunens lokaler mer kostnadseffektivt. Justeringar är nödvändiga för att
täcka upp större del för kostnader på drift och underhåll av lokalerna och anläggningarna. Ingen höjning har gjorts mellan åren 2008-2018 vilket betyder
att det inte har tagits höjd för de ökade kostnaderna.
Kategori 1 för ideella föreningar delas in i tre underkategori för att skilja på
ungdom-, pensionärs- och vuxenföreningar. Föreningar med medlemmar
under 25 år och pensionärer prioriteras och får därför en lägre taxa.
Beslutsunderlag
Taxor och avgifter för Lokalhyror och Simhall (Kultur- och Fritidsnämnd)
jämförelse 2018 181029, KS 2018/00586 nr 91218
Förslag Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och
simhall 2021
Tjänsteskrivelse Taxor och avgifter 2020
Förslag till beslut på sammanträdet

Beslutsgång
Ordförande Per Widén (C) frågar om nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-01
Kultur- och fritidsnämnden

______________
Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsförvaltningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 163

Dnr 2020/00314

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens
lokaler och simhall
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kultur- och
fritidsnämnden. Motivering till den föreslagna återremissen får preciseras på
kommunstyrelsens sammanträde.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att följande justeringar och
uppdateringar i taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens
lokaler och simhall börjar gälla 1 januari 2021. Kultur- och
fritidsförvaltningen svarar för uthyrning av lokaler inom kultur- och
fritidsområdet samt vissa samlingslokaler. Nytt är att Lundby Ridhus ingår i
förvaltningens anläggningar. Detta dokument inkluderar inte taxor och
avgifter för Håbo bibliotek.
Syftet med ändringarna är att stimulera till fler bokningar och använda
kommunens lokaler mer kostnadseffektivt. Justeringar är nödvändiga för att
täcka upp större del för kostnader på drift och underhåll av lokalerna och anläggningarna. Ingen höjning har gjorts mellan åren 2008-2018 vilket betyder
att det inte har tagits höjd för de ökade kostnaderna.
Kategori 1 för ideella föreningar delas in i tre underkategori för att skilja på
ungdom-, pensionärs- och vuxenföreningar. Föreningar med medlemmar
under 25 år och pensionärer prioriteras och får därför en lägre taxa.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 60 2020
Presentation, taxor och avgifter kultur och fritid
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, taxor och avgifter 2020
Förslag till taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler
och simhall 2021.
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar att taxan för barnkalas i simhallen kvarstår
på nuvarande nivå (1000 kr), men att avgiften för personer som inte bor i
kommunen höjs till 2000 kr.
Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige
att återremittera ärendet samt att kommunstyrelsen kan ge motivering till
återremissen.
Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förslaget om återremiss.
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att återremittera ärendet med motivering från
kommande kommunstyrelsesammanträde och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

TAXOR OCH AVGIFTER FÖR

Kultur- och
fritidsförvaltningens
lokaler och simhall

Antaget av
Antaget
Giltighetstid

Från 2021-01-01 och tillsvidare

Dokumentansvarig

Kulturansvarig

Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Diarienummer

KFN 2019/00114 nr 1074

Gäller för

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tidpunkt för
aktualitetsprövning

-

Ersätter tidigare versioner KS 2018/00586 nr 91218
Relaterade styrdokument -

TAXA

3(10)
Vår beteckning

Datum

2020-08-25

KFN 2020/00110 nr 1388

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden

Innehåll
Håbo kommuns styrdokumentshierarki

2

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden

3

1.

Inledning 4

2.

Taxor och avgifter för lokaler och simhall

5

TAXA

4(10)
Vår beteckning

Datum

2020-08-25

KFN 2020/00110 nr 1388

1. Inledning
Nedan beskrivs olika anläggningars hyra. Simhallen har både hyra och avgifter.
Från 2021-01-01 kommer taxor och avgifter debiteras enligt följande kateorier:


Kategori 0 – Fackliga organisationer med medlemmar anställda i Håbo
kommun, politiska partier med representation i Kommunfullmäktige i Håbo
kommun och kommunala förvaltningar i Håbo kommun
o Nolltaxa gäller för samlingslokaler och sammanträdes-/mötesrum.
o För övriga lokaler gäller prissättning enligt kategori 1. Det vill säga detta
gäller för utomhusanläggningar, idrottshallar, simhall, ishall,
Fridegårdsscenen och Lundby Ridhus.



Kategori 1a – Ideella föreningar i Håbo kommun ungdom
o Föreningen skall vara registrerad hos Håbo kommun
o Föreningen skall ha regelbunden verksamhet i Håbo kommun
o Idrottsföreningar där majoriteten av medlemmarna/utövarna är under 25 år
betalar ungdomstaxa i timhyra för kommunens idrottsanläggningar.



Kategori 1b Ideella föreningar i Håbo kommun pensionär
o

Föreningen skall vara registrerad hos Håbo kommun

o Föreningen skall ha regelbunden verksamhet i Håbo kommun
o Förening där majoriteten av medlemmarna/utövarna ska kunna legitimera sig
som pensionärer.


Kategori 1c Ideella föreningar i Håbo kommun vuxen
o Föreningen skall vara registrerad hos Håbo kommun
o Föreningen skall ha regelbunden verksamhet i Håbo kommun
o Förening där majoriteten av medlemmarna/utövarna är 25+ betalar vuxentaxa
i timhyra för kommunens idrottsanläggningar



Kategori 2 – Övriga organisationer och föreningar och föreningar utanför Håbo
kommun
o Fackliga organisationer som inte har medlemmar anställda i Håbo kommun
o Studieförbund
o Bostadsrättsföreningar, samfälligheter, ekonomiska föreningar
o Ideella föreningar som inte har säte eller regelbunden verksamhet i Håbo
kommun


Moms

Kategori 3 – Privatpersoner, företag och myndigheter
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Datum

2020-08-25
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Ingen avgift för moms tas ut på hyror.

2. Taxor och avgifter för lokaler och simhall
Hyra
utomhusanläggningar

Kategori 1
2019
Ideella
föreningar i
Håbo
kommun

Kategori 1c

Kategori 1ab
Ideella
föreningar i
Håbo kommun

Ideella
föreningar i
Håbo kommun

Ungdom/
pensionär

Vuxen

Kategori 2

Kategori 3

Övriga
organisationer
och föreningar
utanför
kommunen

Privatpersoner,
företag och
myndigheter

750

1 500

375

750

750

1 500

375

750

375

750

750

1 500

500

1 000

250

500

125

250

500

1 000

250

500

125

250

750

1 500

X

X

Utomhusanläggningar
Konstgräs Futurum Hel
plan

65

Konstgräs Futurum
Halv plan

32

Konstgräs Gröna Dalen
Hel plan

65

Konstgräs Gröna Dalen
Halv plan

32

Konstgräs Gröna Dalen
5 -spels, lilla planen

32

Gröna Dalen IP

65

Gröna Dalen
fotbollsfältet, 9 och 11spels

65

Gröna Dalen
fotbollsfältet, 7-spels

32

Gröna Dalen
fotbollsfältet, 5-spels

16

Futurum fotbollsfältet, 9
och 11-spels

65

Futurum fotbollsfältet,
7-spels

16

Futurum fotbollsfältet,
5-spels

16

Björkvallen

65

Övriga fotbollsplaner,
tillfälliga lösningar

65

Hyra
idrottshallar/salar

150kr

80 kr

80 kr

40 kr

150 kr

80 kr

80 kr

40 kr

80 kr

40 kr
80 kr

150 kr
150 kr

80 kr

Kategori 1
2019
Ideella
föreningar Håbo
kommun

80 kr

40 kr

40 kr

20 kr

150 kr

80 kr

80 kr

40 kr

40 kr

20 kr
-

150 kr

80 kr

Kategori 1a
Ideella
föreningar
Håbo

Kategori
1b
Ideella
föreningar
Håbo

Kategori
1c

Kategori 2

Kategori 3

Ideella
föreningar
Håbo

Övriga
organisationer,
föreningar utanför
kommunen och

Privatpersoner
, företag och
myndigheter
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Datum

2020-08-25
Hyra
idrottshallar/salar

Kategori 1
2019

Kategori 1a

Kategori
1b

Kategori
1c

KFN 2020/00110 nr 1388

Kategori 2

Kategori 3

kommun
Ungdom

kommun
Pensionär

kommun
Vuxen

förvaltningar i
Håbo kommun

Idrottshallar/ salar
Gransäter Sporthall

65

75 kr

45 kr

150 kr

500

1 000 kr

Fridegård Sporthall

65

75 kr

45 kr

150 kr

500 kr

1 000 kr

Futurum Sporthall

65

75 kr

45 kr

150 kr

500 kr

1 000 kr

Västerängen
Sporthall

65

75 kr

45 kr

150 kr

500 kr

1 000 kr

Skokloster Sporthall

65

75 kr

45 kr

150 kr

500 kr

1 000 kr

Räddningstjänsten
gymnastiksal

65

60 kr

40 kr

100 kr

300 kr

600 kr

Futurum gymnastiksal
(lilla)

65

60 kr

40 kr

100 kr

300 kr

600 kr

Rungården
gymnastiksal

65

60 kr

40 kr

100 kr

300 kr

600 kr

X

X

800 kr

80 kr

100 kr

400 kr

150 kr

500 kr 300 kr

1 000 kr

300 kr

600 kr

Rungården
gymnastikhall 4
timmar, lör-sön
kalasbokning
privatpersoner
Omklädningsrum,
separat

65

75 kr

50 kr

Fabriksvägen 2, stora

65

75 kr

45 kr

Fabriksvägen 2, lilla

65

Hyra övriga lokaler

Kategori1*
2019

Kategori 1b

Kategori 1c

Kategori 2

Kategori 3

Ideella
föreningar
Håbo
kommun

Ideella
föreningar Håbo
kommun
Pensionär

Ideella
föreningar
Håbo
kommun
Vuxen

Övriga organisationer
och föreningar utanför
kommunen i Håbo
kommun

Privatpersoner, företag
och myndigheter

65

45 kr

75 kr

200 kr

400 kr

600 kr

1200 kr

Övriga lokaler
Granåsenstugan
Granåsenstugan 4
timmar

250 kr

IP-Gallerian Skate

65 kr

300 kr

600 kr

IP-Gallerian Gympa

65 kr

300 kr

600 kr

Hyror och avgifter simhallen

Kategori 1*

Kategori 2*

Ideella föreningar
Håbo kommun

Övriga
organisationer,
föreningar utanför
kommunen och

Kategori 3*
Privatpersoner,
företag och
myndigheter

TAXA
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Datum

2020-08-25
Hyror och avgifter simhallen

Kategori 1*
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Kategori 2*

Kategori 3*

förvaltningar i
Håbo kommun
Simhallen hyror

Banhyra, per bana och timme vid beslutade
uthyrningstider*

300 kr 15kr

300 kr 150 kr

300 kr 300 kr

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

600 kr 30 kr

300

600

Rehab/relax-avdelning
Pris per timme, minst 1 tim, mån-tors 08,00-20,00

245 kr

490 kr

980 kr

Pris per timme, minst 1 tim, Fredag 08,00-19,00

250 kr

500 kr

1 000 kr

Pris per timme, minst 2 tim, fredag 19,00-24,00

1 200 kr300 kr

1 200 kr 600 kr

1 200 kr

Pris per timme, minst 3 tim, Lör 15,00-24,00 Sön 08,0020,00

1 200 kr 300 kr

1 200 kr 600 kr

1 200 kr

För evenemang mer än 4 timmar ges offert på kostnad.

Simhallen avgifter
Entré – inklusive relax då den är öppen för allmänheten
Mindre barn (0-2 år)

0 kr

Barn (3-12 år)

20 kr

Ungdom 13-17 år, pensionär

30 kr

Vuxen (18 år - )

50 kr

TAXA
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Rabatthäfte, tio gånger klippkort
Vuxen 18 år -

400 kr

Ungdom 13-17 år, pensionär

240 kr

Barn 3-12 år

160 kr

Rabatthäfte är inte personliga.

Årskort, giltigt 12 månader från
utskriftsdatum
Barn (3-12 år)

450 kr

Ungdom 13-17 år, pensionär

750 kr

Vuxen (18 år - )

1 050 kr

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

2 150 kr

Kalas och uthyrning
Ordinarie simbassäng
Barnkalas, 2 timmar. Lördag 15,0020,00 eller söndag 14,30-20,00.
Möjlighet låna korvvagn.

1 500 kr 1 000 kr

Simskola * Endast vid annonsering på
hemsidan eller i Bålstabladet
Sommarsimskola, barn

500 kr 400 kr

Sommarsimskola, barn ej boende i
Håbo

1 500 kr 1000 kr

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

Kategori 1*
2019

Kategori 1ab*

Kategori 1c*

Ideella
förening
ar Håbo
kommu
n

Ideella föreningar
Håbo kommun
Ungdom/pensinär

65

80

Kategori 2*

Kategori 3*

Ideella
föreningar
Håbo
kommun
Vuxen

Övriga
organisationer,
föreningar
utanför
kommunen och
förvaltningar i
Håbo kommun

Privatperson
er, företag
och
myndigheter

150

500 kr

1 000 kr

x

x

0 kr

Ishallen hyror
Isbana, per timme
vid beslutade
uthyrningstider*
*För tider utöver
beslutade
uthyrningstider
samt tävling och
arrangemang
beräknas hyra
separat.

Allmänhetens

TAXA

9(10)
Vår beteckning
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åkning på
fastställda tider
Se information på
hemsidan
Hyra Medborgarhuset

Kategori 1* 2019

Kategori 2* 2019

Kategori 3* 2019

Ideella föreningar
Håbo kommun

Övriga
organisationer,
föreningar utanför
kommunen och
förvaltningar i
Håbo kommun

Privatpersoner,
företag och
myndigheter

Bio Borgen per timme

100 kr

1 000 kr

2 000 kr

Bio Borgen 4 timmar

400 kr

3 000 kr

6 000 kr

Cellen per timme

65 kr

200 kr

400 kr

Cellen 4 timmar

240 kr

600 kr

1 200 kr

Tornet per timme

65 kr

200 kr

400 kr

Tornet 4 timmar

240 kr

600 kr

1 200 kr

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

100 kr

800 kr

1 600 kr

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

300 kr

2 500 kr

5 000 kr

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

2 000 kr

4 000 kr

8 000 kr

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

X

x

2 000 kr

Medborgarhuset

* Vid bokning av Rotundan som
festlokal tas en depositionsavgift på
3 500 kronor ut.
Separata avtal för företag och myndigheter kan tecknas med Kultur- och fritidsnämnden

Hyra Fridegårdscenen och
Fridegård

Kategori 1

Ideella
föreningar Håbo
kommun

Kategori 2*
Övriga organisationer,
föreningar utanför
kommunen och
förvaltningar i Håbo
kommun

Kategori 3*

Privatpersoner, företag
och myndigheter

Fridegårdscenen*
Hyra per timme

100 250

1 000 1 500

2 000 kr

Hyra 4 timmar

400 800

3 000 4000

6 000 kr

Hyra per dygn

1 000 1 300

5 000 6 000

10 000 kr

Fridegård
Foajén Fridegård

100 kr

300 kr

600 kr

Lars Hård

100 kr

300 kr

600 kr

Café Fridegård efter kl 18,00
per timme

100 200

1 000 kr

2 000 kr
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Datum

2020-08-25
Hyra Fridegårdscenen och
Fridegård

Kategori 1

Café Fridegård efter kl 16,00
4 timmar

Kategori 2*

400 600

KFN 2020/00110 nr 1388

Kategori 3*

3 000 kr

6 000 kr

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

Hyra ridhuset Lundby Gård

Kategori 1*

Ideella föreningar
Håbo kommun

Ridhuset Lundby Gård



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

200kr

Kategori 2*

Kategori 3*

Övriga
organisationer,
föreningar och
förvaltningar i
Håbo kommun

Privatpersoner,
företag och
myndigheter

400kr

400kr
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Vår beteckning
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Sara Hallström, Verksamhetsutvecklare
sara.hallstrom@habo.se

Taxor och avgifter kultur- och fritidsförvaltningen 2020
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter för kultur- och
fritidsförvaltningens lokaler och simhall att gälla från och med 2021-0101.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare taxor och avgifter för kultur- och
fritidsförvaltningens lokaler och simhall KS 2018/00586 nr 91218
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att följande justeringar och
uppdateringar i taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens
lokaler och simhall börjar gälla 1 januari 2021. Kultur- och
fritidsförvaltningen svarar för uthyrning av lokaler inom kultur- och
fritidsområdet samt vissa samlingslokaler. Nytt är att Lundby Ridhus ingår i
förvaltningens anläggningar. Detta dokument inkluderar inte taxor och
avgifter för Håbo bibliotek.
Syftet med ändringarna är att stimulera till fler bokningar och använda
kommunens lokaler mer kostnadseffektivt. Justeringar är nödvändiga för att
täcka upp större del för kostnader på drift och underhåll av lokalerna och
anläggningarna. Ingen höjning har gjorts mellan åren 2008-2018 vilket
betyder att det inte har tagits höjd för de ökade kostnaderna.
Kategori 1 för ideella föreningar delas in i tre underkategori för att skilja på
ungdom-, pensionärs- och vuxenföreningar. Föreningar med medlemmar
under 25 år och pensionärer prioriteras och får därför en lägre taxa.
Ärendet

I taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden som börjar gälla 1 januari
2021 föreslås uppdateringar av taxor och avgifter. Kultur- och
fritidsförvaltningen svarar för uthyrning av lokaler inom kultur- och
fritidsområdet samt vissa samlingslokaler. Nytt är att Lundby Ridhus ingår i
förvaltningens anläggningar. Detta dokument inkluderar inte Håbo
bibliotek.
För att täcka en större del för drift och underhåll av lokaler och anläggningar
har höjningar för en del lokaler och anläggningar gjorts. Mellan åren 20082018 gjordes ingen höjning därav har taxorna halkat efter. Kostnader för
bland annat internhyror till fastighet ökar varje år men innan 2018 har det
inte tagits höjd för de ökade kostnaderna. Justeringar i taxorna är nu
nödvändiga i och med de kostnader som anläggningarna medför. Taxorna är
fortsatt jämförelsevis låga jämfört med andra kommuner.
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I tidigare antagna taxor och avgifter har företag och myndigheter kunnat
teckna avtal med simhallen. Här läggs till att föreningar kan skriva avtal
med kultur- och fritidsnämnden. Detta för att underlätta för till exempel
föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet i bassäng ska kunna skriva
ett avtal för att kunna bedriva träning i simhallen.
Barn och ungdomar prioriteras och därför särskiljs priserna från
vuxenföreningar. Pensionärer får sänkta taxor för idrottshallar för att främja
fysisk aktivitet bland äldre. En uppdelning görs med en kategori för
ungdom, pensionär och vuxenföreningar på utomhusanläggning och
idrottshallar. Idrottsförening där majoriteten av medlemmarna/utövarna är
25+ betalar vuxentaxa i timhyra för kommunens idrottsanläggningar.
Kategori 1 delas upp i underkategorierna a,b och c.
Följande kategorier införs:


Kategori 0 – Fackliga organisationer med medlemmar anställda
i Håbo kommun, politiska partier med representation i
Kommunfullmäktige i Håbo kommun och kommunala
förvaltningar i Håbo kommun
o Nolltaxa gäller för samlingslokaler och sammanträdes/mötesrum.
o För övriga lokaler gäller prissättning enligt kategori 1. Det
vill säga detta gäller för utomhusanläggningar, idrottshallar,
simhall, ishall, Fridegårdsscenen och Lundby Ridhus.



Kategori 1a – Ideella föreningar i Håbo kommun ungdom
o Föreningen skall vara registrerad hos Håbo kommun
o Föreningen skall ha regelbunden verksamhet i Håbo kommun
o Idrottsföreningar där majoriteten av medlemmarna/utövarna
är under 25 år betalar ungdomstaxa i timhyra för kommunens
idrottsanläggningar.



Kategori 1b Ideella föreningar i Håbo kommun pensionär
o Föreningen skall vara registrerad hos Håbo kommun
o Föreningen skall ha regelbunden verksamhet i Håbo kommun
o Förening där majoriteten av medlemmarna/utövarna ska
kunna legitimera sig som pensionärer.



Kategori 1c Ideella föreningar i Håbo kommun vuxen
o Föreningen skall vara registrerad hos Håbo kommun
o Föreningen skall ha regelbunden verksamhet i Håbo kommun
o Förening där majoriteten av medlemmarna/utövarna är 25+
betalar vuxentaxa i timhyra för kommunens
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idrottsanläggningar


Kategori 2 – Övriga organisationer och föreningar och
föreningar utanför Håbo kommun
o Fackliga organisationer som inte har medlemmar anställda i
Håbo kommun
o Studieförbund
o Bostadsrättsföreningar, samfälligheter, ekonomiska
föreningar
o Ideella föreningar som inte har säte eller regelbunden
verksamhet i Håbo kommun



Kategori 3 – Privatpersoner, företag och myndigheter

Taxor har sänkts för ett antal mindre lokaler i kommunen för att stimulera
till fler bokningar. Dessa lokaler bokas sällan och står ofta tomma.
För Rungården gymnastikhall föreslås utöver en timmesbokningar att en
särskild taxa vid bokning av kalas införs till ett subventionerat pris. För
Granåsenstugan föreslås en fyratimmarsavgift till ett subventionerat pris
införas. Syftet med ändringarna är att stimulera till fler bokningar och
använda kommunens lokaler mer kostnadseffektivt.
Fabriksvägen lilla ligger i anslutning till Fabriksvägen stora, passage genom
den stora hallen krävs för att komma till den lilla därför tas möjligheten bort
att hyra Fabriksvägen lilla separat. Därav tas taxan bort och lilla ingår i
hyran av Fabriksvägen stora. Lokalen hyrs endast ut till föreningar.
För att säkerställa att Fridegårdscenen i Fridegårdsgymnasiet lämnas i
ursprungligt skick förslår kultur- och fritidsförvaltningen att en
depositionsavgift på 3 500 kronor tas ut vid bokning av Fridegårdsscenen av
privatpersoner och företag. Som säkerhet/delbetalning för eventuell
extrastädning, skadegörelse eller saknad utrustning. Rutiner är redan
upparbetade för detta.
På simhallen behöver avgiften för rehab-/relaxavdelningen och
kalasuthyrningen justeras för de tider då simhallen i vanliga fall är
obemannad/stängd vilket ger ökade personalkostnader. Höjningen gäller
fredagar klockan 19.00- 24.00, lördagar klockan 15.00- 24.00 och söndagar
08.00-20.00. Eftersom priset har varit för lågt i kategori 1 och 2 med
tidigare taxor på 300 kronor i timmen har det resulterat i att uthyrning inte
vara möjlig för att täcka de extra personalkostnaderna.
För kalasbokningar på simhallen är ökningen från 1 000 kronor till 1 500
kronor för två timmar. Självkostnadspriset är 2 400 kr för två timmar det vill
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säga priset är taxan fortfarande subventionerad med 900 kronor på lördagar
efter stängning och söndagar efter bokad tid av förening
Möjlighet att hyra mellanbassängen tas bort i och med att annan verksamhet
samtidigt hindras att bedrivas samtidigt.
Sommarsimskola för barn boende i kommunen ökar från 400 kronor till 500
kronor på grund av kostnad för personalresurser. För barn boende utanför
Håbo ökar priset från 1000 kronor till 1 500 kronor.
När ny simhall tas i bruk kommer kostnaderna justeras ytterligare.
Lokaler i Medborgarhuset kommer inte vara möjliga att hyra då huset
kommer användas av kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. En
fritidsgård öppnar i lokalen hösten 2020. Enligt beslut KFN 2020/00095.
Därför har taxor för Medborgarhuset tagits bort.
Kostnader för eventuella larmutryckning, borttappade nycklar, extra
städning, förstörelse debiteras till självkostnadspris enligt hyresregler.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Höjningar av taxor och avgifter har gjorts för att täcka en större del drift,
underhåll och personalkostnader för lokaler och anläggningar. Budget för
2021 bygger på taxor och avgifter antas.
Beslutsunderlag

– Taxor och avgifter för Lokalhyror och Simhall (Kultur- och
Fritidsnämnd) jämförelse 2018 181029, KS 2018/00586 nr 91218
– Förslag Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler
och simhall 2021
__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för vidare hantering
Förvaltningsekonom

Taxor och avgifter

för Kultur- och fritidsförvaltningens
lokaler och simhall

8 september 2020

Kultur- och fritidsnämnden föreslår
Kommunfullmäktige följande justeringar och
uppdateringar i taxor och avgifter för kultur- och
fritidsförvaltningens lokaler och simhall börjar gälla 1
januari 2021.

8 september 2020

Syfte med föreslagna ändringar
• Stimulera till fler bokningar
• Använda kommunens lokaler mer kostnadseffektivt
• Täcka upp större del av kostnader för drift och underhåll
• Ingen höjning har gjorts mellan åren 2008-2018.
• Det har inte tagits höjd för de ökade kostnaderna.

8 september 2020

Föreningar delas in i tre kategorier
Kategori 1 för ideella föreningar delas in i tre underkategori:
• Ungdomar
• Pensionärer
• Vuxna
Föreningar där majoriteten av medlemmarna är under 25
år och pensionärer prioriteras och får därför en lägre taxa.

8 september 2020

Rungården och Granåsstugan
• På Rungården införs en särskild taxa vid bokning av kalas
till ett subventionerat pris.
• För Granåsenstugan föreslås en fyratimmarsavgift till ett
subventionerat pris införas.
Syftet med ändringarna är att stimulera till fler bokningar
och använda kommunens lokaler mer kostnadseffektivt.

8 september 2020

Simhallen
• För föreningar som inte har sin huvudsakliga verksamhet i
bassäng kommer banhyra per timme höjas från 15
kr/timmen till 300 kr/timmen.
• Den dyrare taxan gäller alltså privata bokningar, inte
föreningar eller skolor.
• Simklubbarna och andra föreningar med sin faktiska
verksamhet i simhallen skriver särskilda avtal med
förvaltningen och får den billigare taxan.

8 september 2020

Rehab-/relaxavdelningen på
Simhallen
• Tider då simhallen obemannad/stängd ger ökade
personalkostnader.
• Fredagar klockan 19.00- 24.00, lördagar klockan 15.0024.00 och söndagar 08.00-20.00.
• Tidigare taxa har resulterat i att uthyrning för föreningar
som inte har sin faktiska verksamhet på simhallen inte varit
möjlig för att täcka de extra personalkostnaderna.

8 september 2020

Kalasuthyrning simhallen
Kalasbokningar 1 000 kronor ->1 500 kronor (för två timmar)
Självkostnadspriset är 2 400 kr - det vill säga kalasbokningar
är fortfarande subventionerat.

8 september 2020

Sommarsimskola
• Barn boende i kommunen ökar från 400 kronor till 500
kronor på grund av kostnad för personalresurser.
• För barn boende utanför Håbo ökar priset från 1000 kronor
till 1 500 kronor.

8 september 2020

Lundby Ridhus
• Taxor införs för den lokalen inom kultur- och
fritidsförvaltningen.
• Separata avtal skrivs med föreningar.

8 september 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-19

Ärende 13

Kommunstyrelsen

§ 233

Dnr 2020/00321

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09
§ 168, omplacering vid hot och våld
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till barn- och
utbildningsnämnden för att utreda möjligheten att upprätta en vilande
skolenhet för möjlighet till placering av elever som utgör hot eller fara för
andra elever och personal.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade att elever som återkommande utsätter andra
för hot och våld alltid ska omplaceras (beslut 2019-12-09 § 168 punkt 26).
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig med anledning av detta beslut
och föreslår alternativ till detta beslut. Därför föreslås att fullmäktige istället
beslutar att:
- Kommunfullmäktige beslutar att de åtgärder som barn- och
utbildningsförvaltningen vidtar för att säkerställa trygghet och studiero för
alla elever inom ramen för skollagens bestämmelser tillämpas. Beslut om
omplacering fattas endast på grunder som framgår av tillämplig lagstiftning.
och att
- Kommunfullmäktige beslutar att bestämmelser för omplacering av elev i
skollagen ska tillämpas, när förutsättningarna för ett sådant beslut är
uppfyllda.
Då dessa förslag till beslut är alternativ till kommunfullmäktiges
ursprungsbeslut (2019-12-09 § 168 p 26) så föreslås även detta
ursprungsbeslut upphävas.
Beslutsunderlag
KSAU 2020-10-05 § 167
Tjänsteskrivelse
Beslut från Barn- och utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse från Barn- och utbildningsförvaltningen
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förvaltningens/barn- och
utbildningsnämndens förslag till beslut.
Helene Cranser (S) yrkar bifall till förvaltningens/barn- och
utbildningsnämndens förslag till beslut.
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-19
Kommunstyrelsen

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets eller barn- och utbildningsnämndens förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till
beslut.
Reservation
Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), SvenOlov Dväring (S) och Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Fredrik Anderstedt (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna anser att denna fråga bör hanteras av berörd nämnd.

______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

2020-09-11

Vår beteckning

KS 2020/00321 nr 97044

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

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168,
omplacering vid hot och våld
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att de åtgärder som barn- och
utbildningsförvaltningen vidtar för att säkerställa trygghet och studiero för
alla elever inom ramen för skollagens bestämmelser tillämpas. Beslut om
omplacering fattas endast på grunder som framgår av tillämplig
lagstiftning.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bestämmelser för omplacering av elev i
skollagen ska tillämpas, när förutsättningarna för ett sådant beslut är
uppfyllda.
3. Kommunfullmäktige upphäver beslut KF 2019-12-09 § 168 p 26.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade att elever som återkommande utsätter andra för
hot och våld alltid ska omplaceras (beslut 2019-12-09 § 168 punkt 26). Barnoch utbildningsnämnden har yttrat sig med anledning av detta beslut och
föreslår alternativ till detta beslut. Därför föreslås att fullmäktige istället
beslutar att:

- Kommunfullmäktige beslutar att de åtgärder som barn- och
utbildningsförvaltningen vidtar för att säkerställa trygghet och studiero för alla
elever inom ramen för skollagens bestämmelser tillämpas. Beslut om
omplacering fattas endast på grunder som framgår av tillämplig lagstiftning.
och att
- Kommunfullmäktige beslutar att bestämmelser för omplacering av elev i
skollagen ska tillämpas, när förutsättningarna för ett sådant beslut är uppfyllda.
Då dessa förslag till beslut är alternativ till kommunfullmäktiges
ursprungsbeslut (2019-12-09 § 168 p 26) så föreslås även detta ursprungsbeslut
upphävas.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt
Uppföljning

Inte aktuellt
Beslutsunderlag

– Beslut från Barn- och utbildningsnämnden
– Tjänsteskrivelse från Barn- och utbildningsförvaltningen
__________

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-09-11

Beslut skickas till

Barn- och utbildningsnämnden

2(2)
Vår beteckning

KS 2020/00321 nr 97044

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 167

Dnr 2020/00321

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09
§ 168, omplacering vid hot och våld
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till barn- och
utbildningsnämnden för att utreda möjligheten att upprätta en vilande
skolenhet för möjlighet till placering av elever som utgör hot eller fara för
andra elever och personal.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade att elever som återkommande utsätter andra
för hot och våld alltid ska omplaceras (beslut 2019-12-09 § 168 punkt 26).
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig med anledning av detta beslut
och föreslår alternativ till detta beslut. Därför föreslås att fullmäktige istället
beslutar att:
- Kommunfullmäktige beslutar att de åtgärder som barn- och
utbildningsförvaltningen vidtar för att säkerställa trygghet och studiero för
alla elever inom ramen för skollagens bestämmelser tillämpas. Beslut om
omplacering fattas endast på grunder som framgår av tillämplig lagstiftning.
och att
- Kommunfullmäktige beslutar att bestämmelser för omplacering av elev i
skollagen ska tillämpas, när förutsättningarna för ett sådant beslut är
uppfyllda.
Då dessa förslag till beslut är alternativ till kommunfullmäktiges
ursprungsbeslut (2019-12-09 § 168 p 26) så föreslås även detta
ursprungsbeslut upphävas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslut från Barn- och utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse från Barn- och utbildningsförvaltningen
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att utreda
möjligheten att upprätta en vilande skolenhet för möjlighet till placering av
elever som utgör hot eller fara för andra elever och personal.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att
föreslå fullmäktige att återremittera ärendet i enlighet med Michael
Rubbestads (SD) yrkande och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-02
Barn- och utbildningsnämnden

BOU § 97

Dnr 2020/00015

Yttrande gällande kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168,
omplacering vid hot och våld
Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över kommunfullmäktiges
beslut 2019-12-09 § 168, omplacering vid hot och våld enligt nedan.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att elever som återkommande utsätter
andra för hot och våld alltid ska omplaceras (beslut 2019-12-09 § 168 punkt
26). Med anledning av kommunfullmäktiges beslut lämnar barn- och
utbildningsnämnden följande yttrande:
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
de åtgärder som barn- och utbildningsförvaltningen vidtar för att säkerställa
trygghet och studiero för alla elever inom ramen för skollagens
bestämmelser tillämpas. Beslut om omplacering fattas endast på grunder
som framgår av tillämplig lagstiftning.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
bestämmelser för omplacering av elev i skollagen ska tillämpas, när
förutsättningarna för ett sådant beslut är uppfyllda.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, BOU 2020/00015 nr 57787 (2020-01-07).
Protokollsutdrag KF § 168 Budget år 2020, plan för 2021.
Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Ekelöf (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till yttrande och
yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att en elev som utgör en
fara för andra elever skall omgående flyttas ut ur skolan. Huvudmannen
(kommunen) kan sedan erbjuda utbildning i hemmet eller i särskilt anvisad
lokal med utsedd lärare. Säkerheten för övriga elever och personal måste
sättas i första rummet och är enligt rådande lagstiftning.
Anders Ekelöf (SD) yrkar även att barn- och utbildningsnämndens två
förslag till yttrande i sammanfattningen avslås och att följande yttrande
istället bifogas till kommunfullmäktige:
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
omplacering av elev som utgör en fara för sig själv eller andra genomförs
med omedelbar verkan och att undervisning ges i lämplig miljö avskild från
andra elever i enlighet med skollagen under tiden som utredning pågår.
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-02
Barn- och utbildningsnämnden

Zinaida Belonoshko (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut
och bifall till Anders Ekelöfs (SD) förslag till beslut.
Gabriel Tidestav (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Carl-Johan Torstenson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Gunilla Alm (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Mikaela Klaesson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag till beslut eller Anders Ekelöfs (SD)
avslagsyrkande.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Protokollsanteckning

Anders Ekelöf (SD) reserverar sig till förmån till eget förslag till beslut.
______________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Förvaltningens ledningsgrupp
Förvaltningsjurist

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-01-07

1(2)
Vår beteckning

BOU 2020/00015 nr 57787

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningskontoret
Louise Wikström, Förvaltningsjurist
0171-46 84 66
louise.wikstrom@habo.se

Yttrande gällande kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168,
omplacering vid hot och våld
Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över kommunfullmäktiges
beslut 2019-12-09 § 168, omplacering vid hot och våld enligt nedan.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att elever som återkommande utsätter
andra för hot och våld alltid ska omplaceras (beslut 2019-12-09 § 168 punkt
26). Med anledning av kommunfullmäktiges beslut lämnar barn- och
utbildningsnämnden följande yttrande.
-

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att de åtgärder som barn- och utbildningsförvaltningen
vidtar för att säkerställa trygghet och studiero för alla elever inom
ramen för skollagens bestämmelser tillämpas. Beslut om
omplacering fattas endast på grunder som framgår av tillämplig
lagstiftning.

-

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att bestämmelser för omplacering av elev i skollagen ska
tillämpas, när förutsättningarna för ett sådant beslut är uppfyllda.

Ärendet

Det grundläggande syftet med utbildning inom skolväsendet är att barn och
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla
barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det
svenska samhället vilar på.
Utbildning ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Vidare ska huvudmannen
för utbildning se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn
och elever.
Huvudmannen har även en skyldighet att se till att det genomförs åtgärder
för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande
behandling.

TJÄNSTESKRIVELSE

Vår beteckning

Datum

2020-01-07

BOU 2020/00015 nr 57787

Huvudregeln är att en elev ska gå vid den skolenhet där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Detta kan frångås, exempelvis om
det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero. Om
önskemål behöver frångås fattas beslutet i dialog med vårdnadshavare och
elev och beslutet är överklagningsbart till Skolväsendets
överklagandenämnd.
För att säkerställa trygghet och studiero på en skola ska det finnas
ordningsregler på skolan, dessa beslutas av rektor. Om en elev beter sig på
ett sätt som inte är önskvärt finns det allmänna befogenheter för lärare och
rektor att vidta disciplinära och andra särskilda åtgärder för att säkerställa
trygghet och studiero. Enligt de förutsättningar som anges i 5 kap. 7 – 23 §§
skollagen får det beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering,
tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och
omhändertagande av föremål.
Att omplacera en elev vid annan skolenhet mot vårdnadshavares önskemål
med anledning av elevens misskötsamhet är en åtgärd för att tillförsäkra
trygghet och studiero för andra elever. Åtgärden ska användas undantagsvis
när en elevs beteende och handlingar negativt påverkar andra elever.
Avgörande vid bedömningen bör vara att det inte finns något annat sätt att
säkerställa övriga elever en tillräckligt trygg skolmiljö och att andra, för den
berörda eleven, mindre ingripande sätt att nå det eftersträvade resultatet har
prövats och bedömts som otillräckliga. Skolan behöver alltså ha uttömt
samtliga tillgängliga åtgärder innan omplacering av eleven kan bli aktuell.
Innan omplacering kan ske bör en elev alltid ges möjlighet att komma till
tals innan ett beslut fattas och att skolan i första hand skall eftersträva
vårdnadshavarnas medgivande. 10 kap. 30 § andra stycket p. 2 skollagen är
avsedd att tillämpas restriktivt.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag

– Tjänsteskrivelse, BOU 2020/00015 nr 57787 (2020-01-07).
– Protokollsutdrag KF § 168 Budget år 2020, plan för 2021
__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
Förvaltningsjurist

2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

2020-10-06
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

Vår beteckning

KS 2020/00357 nr 97604

Ärende 14

Biblioteksplan 2021-2024
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan 2021-2024, att gälla från och
med 2021-01-01.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till biblioteksplan för
åren 2021-2024 i enlighet med tidigare givet uppdrag från
kommunfullmäktige. Bibliotekslagen föreskriver att alla kommuner ska anta
biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteksområdet. Nu gällande
biblioteksplan avser perioden fram till 2020-12-31.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt
Uppföljning

Styrdokument följs upp regelbundet i enlighet med kommunens riktlinjer för
styrdokument.
Beslutsunderlag

–

__________

Beslut skickas till

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 66 2020
Förslag till biblioteksplan
Presentation av biblioteket och biblioteksplanen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-29
Kultur- och fritidsnämnden

§ 66

Dnr 2020/00120

Biblioteksplan 2021-2024
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Håbo kommuns biblioteksplan
2021-2024 och lämnar över till kommunfullmäktige för antagande av biblioteksplanen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen med Håbo bibliotek har fått i uppdrag att ta
fram ett förslag på en ny biblioteksplan som ska gälla för åren 2021-2024 i
Beslut KF 2019-06-17 § 92.
Bibliotekslagen föreskriver att kommuner ska anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet. Håbo kommun behöver anta en ny biblioteksplan som börjar gälla från 2021, då den gamla planen avser 2016-2020.
Biblioteksplanen är ett styrdokument för biblioteksverksamheten i Håbo
kommun. Den omfattar folkbiblioteket, biblioteken i grundskolan och gymnasieskolan. Gymnasiebiblioteket är samlokaliserat med folkbiblioteket.
Biblioteksresursen är gemensam för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Biblioteksverksamhetens uppdrag enligt lag är att verka för kunskapsutveckling, upplysning och bildning och därigenom vara ett redskap för demokrati. Biblioteksplanen är grunden för biblioteksverksamheten och lyfter
fram prioriterade utvecklingsområden. Planen tydliggör hur biblioteksverksamheten bidrar till att uppnå vision och mål för Håbo kommun och hur den
svarar mot de lagar och styrdokument som styr biblioteksverksamheten.
Planens strategier ska konkretiseras i årliga verksamhetsplaner.
Håbo kommuns vision om ett socialt hållbart samhälle och kommunens fokusområden och mål överensstämmer med det demokratiska uppdraget som
biblioteket delar med alla samhällsinstitutioner.
Det demokratiska uppdraget innefattar bland annat att bidra till att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, fri åsiktsbildning och mänskliga
fri -och rättigheter. Detta gör biblioteket genom att vara en plats som möjliggör:
Möten, diskussion och dialog där ett fritt meningsutbyte värnas.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-29
Kultur- och fritidsnämnden

Fri tillgång till litteratur, kultur och kunskap för att kunna verka och delta i
samhället på egna villkor.
Ökad social integration och sammanhållning genom att bland annat inkludera grupper som idag inte i samma utsträckning representeras vid dialoger
och samråd.
Utveckling av digitala färdigheter för att kunna ta till sig information, och
att använda digitala verktyg på ett kreativt och kommunikativt sätt, och i interaktion med andra.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Biblioteksplan 2021-2024 KFN 2020/00120 nr 1419
______________
Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

Biblioteksplan
2021-2024

Antaget av

"[Ange vilken politisk instans som antagit styrdokumentet]"

Antaget

"[Ange datum och § för antagande]"

Giltighetstid

2021-01-01-2024-12-31

Dokumentansvarig

Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Diarienummer

KFN 2020/00120 nr 1420

Gäller för

Håbo bibliotek

Tidpunkt för
aktualitetsprövning

2019-06-17

Ersätter tidigare versioner "[Ange datum och § för antagande av tidigare versioner]"
Relaterade styrdokument "[Ange relaterade styrdokument]"

PLAN
Datum

2020-09-07

3(11)
Vår beteckning

KFN 2020/00120 nr 1420

Biblioteksplan 2021-2024

Biblioteksplanens innehåll
1.

Utgångspunkter

2.

Utvecklingsområden och strategier för biblioteksverksamheten i Håbo kommun

2.1 Läsfrämjande och språkutvecklande
2.2 Jämlikhet och mångfald
2.3 Tillgänglighet
2.4 Digital delaktighet
3.

Skolbibliotek

4.

Ansvar

5.

Uppföljning
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1. Utgångspunkter
Biblioteksplanen är ett styrdokument för biblioteksverksamheten i Håbo kommun. Den
omfattar folkbiblioteket, biblioteken i grundskolan och gymnasieskolan.
Gymnasiebiblioteket är samlokaliserat med folkbiblioteket. Biblioteksresursen är gemensam
för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Ansvariga nämnder för biblioteksplanen är kultur- och fritidsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden.
Biblioteksverksamhetens uppdrag enligt lag är att verka för kunskapsutveckling, upplysning
och bildning och därigenom vara ett redskap för demokrati. Biblioteksplanen är grunden för
biblioteksverksamheten och lyfter fram prioriterade utvecklingsområden. Planen tydliggör
hur biblioteksverksamheten bidrar till att uppnå vision och mål för Håbo kommun och hur
den svarar mot de lagar och styrdokument som styr biblioteksverksamheten. Planens
strategier ska konkretiseras i årliga verksamhetsplaner.

Håbo kommuns fokusområden och mål
”I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och
demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är
delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar
något större. I Håbo har alla samma möjligheter att delta och växa.”




Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus där målet är att öka
företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande
Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus där målet är att utveckla
områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov
Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus där målet är att utveckla
mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet

Håbo kommuns vision om ett socialt hållbart samhälle och kommunens fokusområden och
mål överensstämmer med det demokratiska uppdraget som biblioteket delar med alla
samhällsinstitutioner.
Det demokratiska uppdraget innefattar bland annat att bidra till att upprätthålla
grundläggande värden som demokrati, fri åsiktsbildning och mänskliga fri -och rättigheter.
Detta gör biblioteket genom att vara en plats som möjliggör:



Möten, diskussion och dialog där ett fritt meningsutbyte värnas
Fri tillgång till litteratur, kultur och kunskap för att kunna verka och delta i samhället
på egna villkor
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Ökad social integration och sammanhållning genom att bland annat inkludera
grupper som idag inte i samma utsträckning representeras vid dialoger och samråd
Utveckling av digitala färdigheter för att kunna ta till sig information, och att
använda digitala verktyg på ett kreativt och kommunikativt sätt, och i interaktion
med andra

Bibliotekslagen 2013:801 och Skollagen 2010:800
Bibliotekslagens ändamålsparagraf (§2) gäller all offentligt finansierad
biblioteksverksamhet; i Håbo omfattas både folkbibliotek och skolbibliotek, oavsett om de
drivs i kommunal eller privat regi.
I Bibliotekslagen §2 står det: ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för
det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning.”
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset
för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”
Bibliotekets grundläggande uppdrag, som det beskrivs i lagen, knyter an till Unescos
folkbiblioteksmanifest, som i sin tur bygger på FN:s förklaring om de mänskliga
rättigheterna.
I skollagen anges att ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.”

Regionala biblioteksplanen
Håbo Bibliotek samverkar med Biblioteksutveckling Region Uppsala för att öka kvaliteten i
biblioteksverksamheten. I identifieringen av utvecklingsområden och strategier utgår Håbo
bibliotek bland annat från den regionala biblioteksplanen.

FN:s konvention om barnets rättigheter
Från januari 2020 är barnkonventionen svensk lag och utformningen av bibliotekets
verksamhet för barn ska följa barnkonventionen. Det ska vara möjligt för alla barn och unga
i kommunen att få tillgång till bibliotekets verksamhet.
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Agenda 2030
Bibliotekets verksamhet kan tydligt kopplas till Agenda 2030 och dess olika delmål.
Verksamhetens utvecklingsområden är identifierade med målen i åtanke.
Biblioteksverksamheten är särskilt betydelsefull för Mål 1 Ingen fattigdom, Mål 4 God
utbildning för alla, Mål 5 Jämställdhet, Mål 10 Minskad ojämlikhet, Mål 16 Fredliga och
inkluderande samhälle.
Biblioteksplanen tydliggör verksamhetens koppling till förverkligandet av de globala målen
och delmålen i Agenda 2030.

2. Utvecklingsområden och strategier för all biblioteksverksamhet
Här beskrivs vad biblioteksverksamheten ska fokusera på under planperioden. Fyra
utvecklingsområden har identifierats: läsfrämjande och språkutveckling, jämlikhet och
mångfald, tillgänglighet och digital delaktighet. För varje utvecklingsområde listas ett antal
tillvägagångssätt och strategier. Samtliga utvecklingsområden gäller för folkbiblioteket och i
tillämpliga delar för skolbiblioteken.
2.1 Läsfrämjande och språkutveckling
Att arbeta med språkutveckling, läskunnighet och läsförståelse är huvudsakligen förskolans
och skolans uppdrag. Folkbibliotekets uppdrag är att främja läsning och barns och ungas
språkutveckling på deras fritid.
Enligt bibliotekslagen ska biblioteksverksamheten ”främja litteraturens ställning och
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i
övrigt”. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomar ”för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån
deras behov och förutsättningar.”
Håbo bibliotek bedriver ett språkutvecklande och läsfrämjande arbete, som bygger på lust
och frivillighet. Ambitionen med det läsfrämjande arbetet är att öka läsmotivationen och
bredda läsintresset. På Håbo bibliotek bedrivs det läsfrämjande arbetet delvis genom den
tryckta texten, men också genom att främja tillgången till digitala verktyg, ljud, filmer och emedier. Även det egna skapandet och berättandet är en viktig del i det läsfrämjande arbetet,
särskilt i programverksamheten.
I det läsfrämjande och språkutvecklande arbetet läggs stor vikt vid att alla barn och unga ska
erbjudas ett brett utbud av litteratur och kulturupplevelser. Genom att inspirera till eget
skapande främjar biblioteket en meningsfull fritid och gynnar barn och ungas
språkutveckling och lärande.
Etablerade samarbeten med barnhälsovård, förskola och skola innebär att alla barn i
kommunen omfattas av det språkutvecklande och läsfrämjande arbetet.
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Under planperioden kommer biblioteket särskilt arbeta för att:



Utveckla samarbete med fritids- och ungdomsverksamhet i kommunen
Stärka läsfrämjande som inkluderar flerspråkighet och berättelser i olika
medieformat

2.2 Jämlikhet och mångfald
Många olika språk och kulturella identiteter är representerade i kommunen. Biblioteket är en
flerspråkig och inkluderande plats som arbetar för att bevara och främja denna mångfald.
Enligt bibliotekslagen ska biblioteken “ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska”. Det innebär att Håbo
bibliotek värnar allas rätt till sitt eget språk. Håboborna ges därigenom möjlighet att möta
litteratur, författarskap och kulturupplevelser på andra språk än svenska.
Håbo folkbibliotek är HBTQ-certifierat och har ett normkritiskt förhållningssätt i
utformningen av verksamheten. Alla som tar del av bibliotekets verksamhet ska bemötas
respektfullt och inkluderande.
Biblioteket är centralt för kommunens integrationsarbete och minskar klyftorna gällande
språkkunskaper, bildning och digital delaktighet. I nära samarbete med
frivilligorganisationer, myndigheter och kommunens olika förvaltningar håller biblioteket
språkutvecklande och samhällsorienterande insatser.
Under planperioden kommer biblioteket arbeta särskilt för att:





Öka kunskapen om och förståelsen för de nationella minoriteterna
Satsa på kompetensutveckling för bibliotekspersonalen inom likabehandlingsfrågor
och inkluderande kommunikation
Aktivt arbeta för att förbättra bibliotekets och personalens muntliga och skriftliga
kommunikation
Skapa och synliggöra påverkansmöjligheter genom exempelvis dialogmöten för att
öka delaktigheten hos grupper vars intressen annars riskerar att marginaliseras

2.3 Tillgänglighet
Alla ska ha möjlighet att delta i bibliotekets verksamhet på lika villkor. Biblioteket ska vara
en öppen, flexibel och lättillgänglig plats där alla får tillgång till språk, kunskap, litteratur
och kulturella upplevelser. Läsning och information ska finnas tillgängligt för alla, oavsett
Håbobornas behov och förutsättningar. Ett brett och allsidigt mediebestånd ska finnas
tillgängligt i såväl traditionell som anpassad form.
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Många av kommunens invånare bor utanför centralorten. Antalet äldre blir fler liksom
antalet invånare med andra modersmål än svenska. Detta skapar behov av en funktionell
webb, inriktade bibliotekstjänster och uppsökande verksamheter. Verksamheten ska vara
anpassad för alla, oavsett ålder eller funktionsförmåga, med särskild hänsyn till barn och
unga.
Anpassade medier, litteratur på flera olika språk och riktade läsfrämjande insatser är
grunden för en jämlik tillgång till information. Lokalernas utformning, fungerande teknik,
öppettider, medarbetarnas bemötande är också viktiga faktorer för att den biblioteksservice
som erbjuds ska vara tillgänglig.
I tillgänglighetsarbetet läggs stor vikt vid utveckling av aktiviteter och verksamhet för äldre
och personer med funktionsvariation. Detta sker i samarbete med kommunens vård- och
omsorg, studieförbund, föreningsliv och frivilliga aktörer.
Under planperioden kommer biblioteket arbeta särskilt för:






Att involvera Håboborna och utforska deras behov och önskemål genom metoden
tjänstedesign
Fortsatt ha dialogarbete med referensgrupper från föreningar, privatpersoner och
andra aktörer för att medieförsörjning och programverksamhet ska reflektera
efterfrågan och behov.
Att utvärdera och utveckla mediebeståndet, lokalernas utformning och
medarbetarnas bemötande
Att arbeta för en tillgänglig webb och för att uppfylla lagen om tillgänglighet till
digital offentlig service

2.4 Digital delaktighet
I bibliotekslagen står det att folkbiblioteken ska “verka för att öka kunskapen om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i
kulturlivet.” Håbo bibliotek arbetar för att stärka Håbobornas digitala delaktighet och
kompetens.
Ett aktivt medborgarskap förutsätter kompetens och förmåga att värdera och ta del av
information och tjänster via internet. Allt fler samhällstjänster blir digitala och kräver digital
kompetens och människors informationsförsörjning sker allt mer på internet.
Den digitala kompetensen ökar i samhället men många befinner sig fortfarande i ett digitalt
utanförskap och här finns behov av riktade insatser.
Vid sidan av fysiska medier har biblioteket digitala resurser. Utlåningen av e-medier ökar
och det är en förändring som påverkar bibliotekets roll.
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Under planperioden kommer biblioteket arbeta särskilt för:








Kontinuerligt arbeta med digital kompetensutveckling för bibliotekspersonalen
Erbjuda digital handledning i olika former med fokus på bibliotekets egna tjänster
Erbjuda en tillgänglig och informativ webb där Håboborna kan hitta aktuell
information om biblioteket och dess tjänster, bli inspirerade och vara delaktiga i
bibliotekets verksamhet
Skapa en digital miljö i den fysiska lokalen där Håboborna kan utföra digitala
ärenden med hjälp av väl fungerande teknik och system
Inspirera till digital läsning genom att erbjuda e-böcker, e-ljudböcker och etidskrifter med aktuellt och relevant innehåll
Utforska arbetsmetoder för att på ett lärorikt sätt involvera barn och unga i
digitaliseringens möjligheter
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3. Skolbibliotek
Skolinspektionen anger att följande krav ska vara uppfyllda för att elever ska anses
ha tillgång till skolbibliotek:




Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på
rimligt avstånd från skolan
Biblioteket omfattar böcker (facklitteratur och skönlitteratur), informationsteknik och
andra medier
Biblioteket är anpassat efter elevernas språkliga behov och för att stimulera till
läsning

Kommunen ansvarar för att det finns skolbibliotek inom den egna verksamheten. Privata
skolor har ett eget ansvar att ha skolbibliotek. Enligt läroplanerna för grundskolan och
gymnasieskolan har rektor ansvaret för att eleverna får tillgång till skolbibliotek.
Håbo bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek vilket innebär att gymnasiebiblioteket
är samlokaliserat med folkbiblioteket. Biblioteksresursen är gemensam för gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan. En årlig verksamhetsplan utarbetas i samverkan mellan Håbo
bibliotek och gymnasieskolan.
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4. Ansvar
Kultur- och fritidsnämnden ska beakta biblioteksplanen i sin budget och
verksamhetsplanering.
Verksamhetsplanens mål ska spegla ambitionerna i visionen Vårt Håbo 2030,
kommunfullmäktiges mål och strategier för perioden samt övriga antagna program och
planer.
Kultur- och fritidsförvaltningens särskilda ansvar i biblioteksplanen



Att arbeta för att alla Håbobor får tillgång till kunskap, information och upplevelser
via biblioteksverksamheten
Att samverka med barn- och utbildningsförvaltningen kring språkutveckling och
läslust

Barn- och utbildningsförvaltningens särskilda ansvar i biblioteksplanen



Att alla elever har tillgång till skolbibliotek i grundskolan och gymnasieskolan.
Att samverka med folkbiblioteket kring språkutveckling och läslust

5. Uppföljning
Uppföljning och utvärdering sker i kommunens ordinarie processer med delårsuppföljningar
och verksamhetsberättelse.
Kungliga biblioteket har av regeringen fått uppdraget att följa upp hur kommunerna
efterlever bibliotekslagen och vilket genomslag biblioteksplanen har för verksamhetens
resultat.

Presentation av Håbo bibliotek och
biblioteksplan 2021-2024

5 oktober 2020









Språkcaféer
Läsecirklar
Medier
Författarbesök
Boktips
Kurslitteratur
Fjärrlån

Förskoleåldern
(0-6 år)

Vuxna
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Gymnasiebibliotekarie
Biblioteksintroduktion
Sökteknik
Klassbesök
Praktikanter

Läsfrämjande &
språkutvecklande







Bokgåva på BVC
Förskolebesök
Boklådor
Fredagshäng
Tamburbibliotek

Grundskolan
(6-16 år)

 Klassbesök
 Alla fyror läser
 Lovaktiviteter
Gymnasiet

Martin Schibbye besöker biblioteket hösten 2019
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HBTQ

 Språkcaféer
 Högläsning
 Programverksamhet &
samhällsvägledning
 Barnaktiviteter
 Medier
Integration

 Dialogmöten
 Medier
 Programverksamhet
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Jämlikhet &
mångfald

Nationella
minoriteter &
flerspråkighet

 Certifiering
 Regnbågshyllan
 Normmedvetet
arbetssätt

Kommunikation






Kompetensutveckling
Nå ut med information
Dialogmöten
Språkkunskaper i
personalgruppen

Kulturakuten i farten!
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Medier







E-medier
Talböcker
Ljudböcker
Lättläst
Storstilsböcker

 Webbtillgänglighet
 Sounddome
Digitala
hjälpmedel &
webben

 Metodverktyg
 Håbobornas behov
 Involvera användarna
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Tillgänglighet

Rummet

 Fysisk tillgänglighet
 Mötesplats
 Skyltning
Tjänstedesign

Gåva från föreningen Kreativa händer, ett
tittskåp med miniatyr av biblioteket
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Digitala aktiviteter
Webben för barn
E-medier
Digitala resurser för elever

Barn & unga

Kompetensutveckling

Digital
delaktighet

 Digitalt först
 DigiOnsdag

Handledning

 Digitalt handledning
 Hjälp till självhjälp
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Datorer & skrivare
Studieplatser
Webben
Digitala resurser

Digitala rum

Jennifer och Christina marknadsför barnaktivitet med GreenScreen
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Samverkan – inget bibliotek är en ö
Finskt
förvaltningsområde

Privatpersoner

Lokala
författare

Språknätverket
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Skolbiblioteken

Integrations
-nätverket

Svensk
biblioteksförning

KoF

Musikskolan

Rotary

Regionbibliotek
Uppsala

Förskola
& skola

RFSL &
RFSU

Infoteket

Röda
korset

Naturs
-skolan

Socialförvaltningen

Pedagogcentrum

BVC

Lokalt
föreningsliv

SRF

Företagare

SPF &
PRO

Studieförbund

Kontakta oss:
kathy.wiberg@habo.se, 0171-526 03
sofia.wirstrom@habo.se, 0171-526 04
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09

Ärende 15

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 186

Dnr 2020/00275

Integrationsstrategi för Håbo kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag 2 till Strategi för
integration i Håbo kommun
Sammanfattning
Owe Fröjd, Bålstapartiet, lämnade i motion ställd 2018-06-06 förslag på hur
kommunens flyktingmottagande kan utvecklas för att nå en bättre
integration. Socialnämnden tilldelades ansvaret för att utreda och besvara
motionen, SN2018/00038, där förvaltningen konstaterade att delar av
motionens intentioner åligger andra aktörer att ansvara för.
Kommunfullmäktige beslutade i §37/2019 att bifalla motionen delvis med
hänvisning till Socialnämndens bedömning. Socialnämnden gavs i och med
beslutet även uppdraget att samordna framtagandet av en övergripande
integrationsplan för nyanlända i Håbo kommun.
Ansvarig utredare har samordnat arbetet med att ta fram en ny
integrationsplan, här benämnd Strategi för integration i Håbo kommun
utifrån Håbo kommuns beslutade styrdokuments hierarki. En strategi avser
en översiktlig nivå med vägval och mål vilket bedöms motsvara syftet med
att skapa en övergripande integrationsstrategi för kommunen.
Berörda politiker och tjänstepersoner från förvaltningarna bjöds i mars 2020
in till ett gemensamt informationsmöte. Vid mötet informerade
förvaltningarna tillsammans med Länsstyrelsen aktörernas ansvar och
uppdrag i mottagandet av nyanlända samt en nulägesbild av vilka
möjligheter och utmaningar som finns i arbetet med nyanlända.
Efter mötet har ansvarig utredare skrivit fram ett förslag (förslag 1) på
kommunövergripande integrationsstrategi. Som stöd har representanter från
berörda förvaltningar deltagit; socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska
förvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning, HåboHus samt tidigare Håbo
Marknads.
Dokumentet har därefter lämnats för beredning till följande instanser:





JUSTERARE

Integrationsnätverket i Håbo kommun
Sverige-finska samrådsgruppen
Berörda förvaltningar; kommunstyrelsen, socialförvaltningen, barnoch utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen,
tekniska förvaltningen samt Håbohus
Samtliga gruppledare i kommunfullmäktige

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Instanserna har getts möjlighet att lämna synpunkter på förvaltningens
ursprungliga förslag. Inlämnade synpunkter redovisas separat i bilaga 3.
Förvaltningen har därefter omarbetat det ursprungliga förslaget med hänsyn
till inkomna synpunkter.
I remissprocessen har Michael Rubbestad (SD) lämnat ett eget förslag på
integrationsstrategi (förslag 2). Förslaget har inte behandlats av
förvaltningen eller i remissförfarandet.
Kommunfullmäktige har därför 2 olika förslag att ta ställning till.
Förslag 1, förvaltningens förslag Strategi för integration i Håbo kommun
och förslag 2, Michael Rubbestads förslag på Strategi för integration i Håbo
kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förvaltningens förslag, Strategi för integration i Håbo kommun,
KS2020/00275 nr96607
Michael Rubbestads förslag, Strategi för integration i Håbo kommun,
KS2020/00275, nr92785
Redovisning av inkomna synpunkter, KS2020/00275 nr92786
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till alternativ 2.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till alternativ 1.
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till alternativ 2.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förslag till beslut alternativ 1 eller förslag till beslut alternativ 2, och finner
att arbetsutskottet bifaller alternativ 2.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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Datum

2020-09-22
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KS 2020/00275 nr 97282

Kommunstyrelsens förvaltning
Hanna Röngren,
hanna.rongren@habo.se

Integrationsstrategi för Håbo kommun
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag 1 till Strategi för
integration i Håbo kommun
alternativt
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag 2 till Strategi för
integration i Håbo kommun
Sammanfattning

Owe Fröjd, Bålstapartiet, lämnade i motion ställd 2018-06-06 förslag på hur
kommunens flyktingmottagande kan utvecklas för att nå en bättre
integration. Socialnämnden tilldelades ansvaret för att utreda och besvara
motionen, SN2018/00038, där förvaltningen konstaterade att delar av
motionens intentioner åligger andra aktörer att ansvara för.
Kommunfullmäktige beslutade i §37/2019 att bifalla motionen delvis med
hänvisning till Socialnämndens bedömning. Socialnämnden gavs i och med
beslutet även uppdraget att samordna framtagandet av en övergripande
integrationsplan för nyanlända i Håbo kommun.
Ärendet

Ansvarig utredare har samordnat arbetet med att ta fram en ny
integrationsplan, här benämnd Strategi för integration i Håbo kommun
utifrån Håbo kommuns beslutade styrdokuments hierarki. En strategi avser
en översiktlig nivå med vägval och mål vilket bedöms motsvara syftet med
att skapa en övergripande integrationsstrategi för kommunen.
Berörda politiker och tjänstepersoner från förvaltningarna bjöds i mars 2020
in till ett gemensamt informationsmöte. Vid mötet informerade
förvaltningarna tillsammans med Länsstyrelsen aktörernas ansvar och
uppdrag i mottagandet av nyanlända samt en nulägesbild av vilka
möjligheter och utmaningar som finns i arbetet med nyanlända.
Efter mötet har ansvarig utredare skrivit fram ett förslag (förslag 1) på
kommunövergripande integrationsstrategi. Som stöd har representanter från
berörda förvaltningar deltagit; socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska
förvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning, HåboHus samt tidigare Håbo
Marknads.
Dokumentet har därefter lämnats för beredning till följande instanser:
-

Integrationsnätverket i Håbo kommun
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Sverige-finska samrådsgruppen
Berörda förvaltningar; kommunstyrelsen, socialförvaltningen,
barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen,
tekniska förvaltningen samt Håbohus

-

Samtliga gruppledare i kommunfullmäktige

Instanserna har getts möjlighet att lämna synpunkter på förvaltningens
ursprungliga förslag. Inlämnade synpunkter redovisas separat i bilaga 3.
Förvaltningen har därefter omarbetat det ursprungliga förslaget med hänsyn
till inkomna synpunkter.
I remissprocessen har Michael Rubbestad (SD) lämnat ett eget förslag på
integrationsstrategi (förslag 2). Förslaget har inte behandlats av
förvaltningen eller i remissförfarandet.
Kommunfullmäktige har därför 2 olika förslag att ta ställning till.
Förslag 1, förvaltningens förslag Strategi för integration i Håbo kommun
och förslag 2, Michael Rubbestads förslag på Strategi för integration i Håbo
kommun.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget har ingen direkt ekonomisk påverkan.
Uppföljning

Integrationsstrategin följs upp i samband med respektive nämnds
verksamhetsuppföljning och delges till kommunfullmäktige vid
årsbokslutet.
Beslutsunderlag

– Förvaltningens förslag, Strategi för integration i Håbo kommun,
KS2020/00275 nr96607
– Michael Rubbestads förslag, Strategi för integration i Håbo kommun,
KS2020/00275, nr92785
– Redovisning av inkomna synpunkter, KS2020/00275 nr92786

__________

Beslut skickas till

Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
HåboHus AB
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
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Inledning

Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan alla människor oavsett
bakgrund. Integration utgår från våra demokratiska värderingar om allas rätt att delta i
samhället på lika villkor. I Håbo kommun har alla människor samma värde och ses som en
positiv tillgång. Tillsammans skapar vi ett interkulturellt samhälle där människor med olika
språk och kulturer interagerar med varandra och ges möjlighet att växa och utvecklas utifrån
sina individuella förutsättningar.
Definition av begrepp i strategin
Nyanländ – barn eller vuxen med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd som anvisats till Håbo
kommun enligt bosättningslagen (2016:38). I skollagen (2010:800) definieras nyanlända på ett sätt som
skiljer sig utifrån bosättningslagen. En nyanländ elev är en elev som har flyttat till Sverige och påbörjat
utbildning senare än hösten det år eleven fyllde 7år. En elev är nyanlända i 4 år från det att eleven
började svensk skola för första gången, oberoende av vilken typ av uppehållstillstånd eleven har.
I strategin används begreppet nyanländ utifrån bosättningslagens definition
Kvotflykting – barn eller vuxen med permanent uppehållstillstånd som beviljats flyktingstatus genom
FN’s flyktingorgan UNHCR och anvisats till Håbo kommun enligt bosättningslagen
Asylsökande - ansökt om uppehållstillstånd, väntar på beslut, boende i asylboende genom
Migrationsverket eller inneboende hos släkt och vänner
Ensamkommande barn - barn eller ungdom utan vårdnadshavare i Sverige, asylsökande eller beviljats
uppehållstillstånd, anvisas till kommun som ansvar för att barnet får det stöd och hjälp den behöver
enligt socialtjänstlagen
Bosättningslagen (2016:38) – reglerar kommunens ansvar att efter anvisning ta emot nyanländ för
bosättning
Integration – tillhörighet i samhället, olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med varandra
Etableringsinsatser – insatser för att främja den enskildes möjlighet till att nå arbetsmarknad, studier och
självförsörjning, i enlighet med lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197)
SFI – svenska av
för nyanlända
invandrare, utbildning
i svenska för
personer
som ärKommuninvånare,
folkbokförda i Sverige och
Mottagandet
är ett gemensamt
ansvar
i Håbo.
saknar grundläggande kunskaper i svenska, heltidsstudier motsvarar 15h per vecka
förtroendevalda, kommunala verksamheter och framförallt civilsamhället och föreningslivet
har stor betydelse för att lyckas med uppdraget om integration och etablering i vår kommun.
Håbo kommun ska ge möjlighet och stödja nyanlända som bosätter sig i kommunen att
integreras och etableras på ett gynnsamt sätt. Med dessa möjligheter åligger det även
skyldigheter där den nyanlände åtar sig att delta i den planering som upprättas för
etableringsprogrammet för att lära sig språket, utbildas och nå arbetsmarknaden. Genom ett
aktivt deltagande av den enskilde skapas förutsättningar för integration och självförsörjning,
vilket bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Kommunen har under senare år stått inför stora utmaningar i mottagandet av nyanlända.
Under 2015 och 2016 ökade antalet personer på flykt som kom till Sverige och mottagande i
Håbo var högre än tidigare år. Det innebar stora omställningar, snabba beslut och förändrade
arbetssätt inom flera kommunala verksamheter för att möta de utmaningar som följde.
Mottagandet, av både ensamkommande barn och nyanlända som anvisas enligt
bosättningslagen har minskat under 2019 och 2020. Prognosen för kommande år är dock
osäker och påverkas av flera omvärldsfaktorer.
Ett aktivt, regelbundet och strategiskt arbete med integration är nödvändigt för att skapa ett
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samhälle där ingen person missgynnas strukturellt. Genom att utveckla en
kommunövergripande integrationsstrategi skapas förutsättningar för ett integrerat,
långsiktigt och ekonomiskt hållbart mottagande av nyanlända i Håbo kommun.
2.

Mål och Syfte med integrationsstrategin

I Håbo kommuns integrationsstrategi anges kommunens ansvar utifrån bosättningslagen
(2016:38) och ansvar i att skapa goda förutsättningar till integration och etablering i vårt
samhälle genom bostäder, arbete och utbildning och god hälsa för våra nyanlända. Det är
inte enbart kommunen som har ett ansvar för att de nyanlända ska integreras och etableras,
även den nyanländes eget ansvar lyfts fram. Strategin är en gemensam viljeinriktning,
beslutad av kommunfullmäktige, i hur kommunens berörda förvaltningar, nämnder och
styrelse ska arbeta utifrån respektive ansvarsområde i mottagandet av nyanlända.
Civilsamhället, ideella organisationer och föreningsliv är en viktig aktör för att möjliggöra
strategins intentioner och nå målen.
Det gemensamma målet är att skapa en så bra integration som möjligt, genom
-

3.

att de nyanlända under etableringsperioden blir självförsörjande med egen bostad
att de nyanlända blir en integrerad del av Håbo kommun
att detta sker på ett för kommunen ekonomiskt hållbart sätt
att samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna ökar
att, de kommuninvånare som vill, medverkar i integrationsarbetet och att
kommunen kan tillvarata detta engagemang
Avgränsning

Integrationsstrategin omfattar de nyanlända individer som anvisas till Håbo kommun enligt
bosättningslagen, vilket omfattar vuxna och barn som anvisas kommunen. Inför anvisningen
har de nyanlända beviljats permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. I
målgruppen ingår även kvotflyktingar som klassats inom FN’s flyktingorgan UNHCR
flyktingkvot. Kvotflyktingar beviljas permanent uppehållstillstånd innan mottagandet i
Sverige. En vuxen individ som tas emot enligt bosättningslagen benämns som nyanländ
under den tidsperiod som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser, vilket är 2 till 3 år
från bosättning i kommunen. Tidsperspektivet om 2 till 3 år beror på hur lång tid det tar från
mottagandet i kommunen till den enskilde kan påbörja etableringsprogrammet genom
Arbetsförmedlingen.
Kommunen och civilsamhället har likväl ett uppdrag att stödja andra målgrupper som
bosätter sig i kommunen genom att aktivt stödja och främja personernas möjlighet att
integreras i samhället. Integrationsarbetet behöver även främjas i ett långsiktigt perspektiv
och vara ett aktivt inslag även efter kommunens ansvar enligt bosättningslagen upphört. För
att fortsätta arbeta aktivt med integration är det viktigt med ett nära och strukturerat
samarbete till civilsamhället och föreningslivet.
4.

Integration i Håbo kommun

Håbo kommuns arbete med integration utgår från vår gemensamma vision Vårt Håbo 2030.
Håbo är en inkluderande och mångfacetterad kommun som präglas av mångfald, öppenhet
och tolerans. I Håbo lever vi tillsammans socialt hållbart och skapar det goda livet för alla.
Det innebär ett demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande
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och där alla är delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet
och formar något större. I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa. Stödet till
utsatta grupper, resurssvaga och minoriteter är starkt.
Med utgångspunkt i kommunens fastställda mål om ett starkt lokalt näringsliv och
arbetsmarknad i fokus, samt mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus
strävar vi gemensamt efter att nå en lyckad integration.
Regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län 2019-2021 är
Uppsala läns avsiktsförklaring för ett gemensamt ansvar i mottagandet av nyanlända.
Länets aktörer arbetar i samsyn för att skapa goda förutsättningar inom
-

bosättning och mottagande

-

arbete och utbildning

-

hälsa

I Håbo utgår vårt strategiska arbete från länets tre prioriterade områden. För att möjliggöra
god integration inom dessa områden behöver trygghet, delaktighet och inflytande, jämlika
och jämställda villkor och icke-diskriminering genomsyra arbetet.
4.1

Håbo kommuns ansvar i mottagandet av nyanlända

Statliga myndigheter, regioner och kommuner har alla ett ansvar i mottagandet av nyanlända
flyktingar, vilka beviljats ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd innan bosättning i
en kommun. Utöver nyanlända flyktingar kan även asylsökande finnas i en kommun, för
asylsökande har staten det huvudsakliga ansvaret, men kommunen har ansvar för till
exempel barnomsorg, utbildning och boende och omsorg för ensamkommande barn.
Det kommunala ansvaret för nyanlända avser:

-

Boende för nyanlända som anvisas till kommunen och vid behov praktiskt hjälp
vid mottagandet

-

Förskola och skola

-

Utbildning i svenska för invandrare, SFI

-

Vuxenutbildning

-

Samhällsorientering

-

Vid behov kompletterande försörjningsstöd

-

Andra insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL eller lagen om stöd och service för
vissa funktionshindrade, LSS, efter ansökan och individuell prövning

5.

Strategi för att uppnå integrationsmål

I Håbo arbetar vi tillsammans för att nå ett integrerat samhälle där alla människor ges
möjlighet att lyckas och utvecklas.
För att nå en lyckad integration och integrerat samhälle är Håbo kommuns mål:
-

Nyanlända i Håbo kommun har en egen ordnad bostad vid etableringsperiodens
slut

-

Nyanlända i Håbo kommun blir självförsörjande under etableringsperioden
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Nyanlända elever på SFI ska ges möjlighet till fullgod utbildning utifrån
individuella förutsättningar
Håbo kommun ska skapa förutsättningar som främjar delaktighet och god hälsa

För att uppnå målen förutsätts ett nära samarbete med offentliga aktörer, näringsliv,
civilsamhället och föreningslivet.
Mottagandet av nyanlända behöver även ske på ett ekonomiskt hållbart sätt, vilket
finansieras genom schablonersättningar från Migrationsverket under 2 år. Extern
finansiering från andra aktörer är även ett viktigt inslag för att möjliggöra utvecklingsbehov
i till exempel samverkan med civilsamhället och föreningsliv.
Det åligger nämnderna och styrelsen att prioritera, utveckla och följa upp verksamheterna
för att nå det gemensamma målet om en så bra integration som möjligt.
5.1

Bosättning och mottagande av nyanlända

Mål: Nyanlända i Håbo kommun har en egen ordnad bostad vid etableringsperiodens slut
Strategi för att uppnå målet:

En bostad är en grundläggande del för att möjliggöra en lyckad integration för de nyanlända
som tas emot i vår kommun. De nyanlända har i detta ett stort eget ansvar i att hitta ett
självständigt boende, i eller utanför kommunen, då kommunens ansvar utifrån
bosättningslagen upphör.
Genom bosättningslagen (2016:38) ansvarar kommunen för att tillhandahålla bostäder till
nyanlända, med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, som anvisas vår kommun
genom Migrationsverket. Kommunen tilldelas årligen ett kommuntal från Länsstyrelsen som
anger hur många nyanlända enligt bosättningslagen som kommunen är ansvarig att ta emot
efter anvisning. Kommuntalet fördelas utifrån kommunens storlek, arbetsmarknad och hur
många asylsökande som redan vistas i kommunen.
För att skapa goda förutsättningar för de som anvisas till Håbo är det av stor vikt att det
finns tillgång till bostäder som möter målgruppens behov, allmänna kommunikationer,
förskola och skola och rekreationsmöjligheter. I Håbo kommun finns ett gott samarbete
mellan allmännyttan genom HåboHus AB och de kommunala förvaltningar som arbetar med
frågor som rör samhällsutveckling och bostäder för att möjliggöra detta och undvika att
segregerade områden bildas. I HåboHus ägardirektiv anges fördelning av bolagets
bostadsbestånd till kommunen i form av sociala bostäder. HåboHus arbetar även aktivt med
att erbjuda sysselsättning för unga och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden som
ett led i integrationsarbetet.
Att inta ett långsiktigt perspektiv i planeringen av bostäder är av stor vikt för att främja
integrationen av nyanlända, men även en utmaning i resurstilldelning och planering utifrån
flera omvärldsfaktorer som spelar in.
I Håbo kommun arbetar vi utifrån bosättning av nyanlända genom:

-

Nyanlända som tas emot enligt bosättningslagen (2016:38) erbjuds
bostadskontrakt under 2 års tid från dagen de tagits emot i kommunen, boendet kan
förlängas vid prövning med 1år i enskilda fall där etableringsperioden inte hunnit
slutföras
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Nyanlända ges stöd i att ta ansvar för sin bostadssituation genom att aktivt söka
boendelösningar utöver det som tillhandahålls av kommunen under
etableringsperioden
Utbildning och arbetsmarknad

Mål: nyanlända i Håbo kommun blir självförsörjande under etableringsperioden.
Nyanlända elever på SFI ska ges möjlighet till fullgod utbildning utifrån individuella
förutsättningar
Strategi för att uppnå målet:

Ett arbete är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa ökad inkludering och
delaktighet hos människor. Genom att delta i arbetslivet får nyanlända språkkunskaper, en
känsla av gemenskap och att bidra i samhället. Arbete möjliggör även självkänsla och bidrar
till egen försörjning som leder till flera synergieffekter i vårt samhälle. I Håbo kommun
strävar vi efter att nyanlända ska nå självförsörjning genom arbete eller studier inom två år
från mottagande i kommunen. Arbetsförmedlingen är den myndighet som ansvarar för den
nyanländes etableringsinsatser genom att upprätta en etableringsplan med individuellt
utformade och stödjande insatser för att nå arbetsmarknaden.
Även nyanlända barn och ungdomars möjlighet till utbildning behöver präglas av likvärdig
utbildningskvalitet och integreras i den ordinarie undervisningen. Även små barns
deltagande i förskola är en främjande faktor för barnets integration genom språklig, kognitiv
och social utveckling.
För att möjliggöra att nyanlända som tas emot i Håbo kommun integreras och etableras i
samhället är grundläggande språkkunskaper i svenska nödvändiga. Genom att så snart som
möjligt påbörja utbildning i svenska för invandrare, SFI, efter att den nyanlände tagits emot i
kommunen främjas integrationsprocessen.
I Håbo kommun ska jämlikhet och värderingar om att män och kvinnor har samma värde
och rättigheter ligga till grund för integrering i samhället och möjligheter att nå
arbetsmarknaden. Kvinnor och män behöver därför ges samma förutsättningar under
integrationsprocessen för att minimera risker i skillnader som uppstår till följd av olika kön.
I Håbo kommun finns många företag och arbetsgivare som kan bidra med resurser för att
möjliggöra språk och arbetspraktik för nyanlända. Genom ett nära samarbete mellan
kommunens näringslivsansvariga och företagarföreningar finns goda möjligheter till att nå
arbetsmarknaden. Även folkhögskolan Biskops-Arnö, studieförbund och civilsamhället är
viktiga parter i samarbetet för att främja integrationen och vägen mot arbetsmarknaden.
Håbo kommun är kommunens största arbetsgivare och har ett stort ansvar att stödja, erbjuda
och möjliggöra nyanländas väg till ett självständigt arbete. Arbetsgivaren Håbo kommun
verkar aktivt för att tillvarata jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald.
I Håbo kommun arbetar vi för att utbildning och arbete ska leda till självförsörjning genom:

-

Nyanlända ges kompletterande insatser, då etableringsinsatser genom
Arbetsförmedlingen inte påbörjats eller bedöms som otillräckliga i form av anpassat
stöd för att nå självförsörjning
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5.3 Hälsa
Mål: Håbo kommun ska skapa förutsättningar som främjar delaktighet och god hälsa
Strategi för att uppnå målet:

En god hälsa och delaktighet i samhället är viktiga förutsättning för att kunna ta del av
etableringsinsatserna och vägen mot ett självständigt liv. Genom förebyggande och
hälsofrämjande insatser ökar nyanländas möjlighet till etablering i samhället. Nyanlända
behöver i ett så tidigt skede som möjligt vid mottagandet i vår kommun introduceras och
erbjudas att ta del av de fria samhällsnyttor, hälsofrämjande insatser och insatser genom
civilsamhället som finns tillgängligt för att öka det sociala deltagandet. I Håbo kommun är
kvinnor och män, flickor och pojkars delaktighet lika viktiga för att etableras i samhället.
Kvinnor och flickor behöver särskilt uppmuntras till det sociala deltagandet utifrån de
svenska normer och värderingar om ett jämlikt deltagande i samhället. Det innebär även, att
familjen som helhet introduceras till svenska levnadsvillkor.
Delaktighet ses som en av de viktigaste faktorerna för en väl fungerande integrationsprocess.
Bibliotek, föreningsliv och civilsamhället utgör alla en viktig aktör i det förbyggande och
hälsofrämjande arbetet. Dessa aktörer skapar meningsfulla mötesplatser, bygger och stärker
sociala nätverk. Genom kommunala bidrag uppmuntras föreningslivet och civilsamhällets
delaktighet till att integrera nya deltagare, skapa mötesplatser och bidra till inkludering.
Håbo kommun tar ansvar för och utvecklar ett strukturerat samarbete med civilsamhället för
att hitta gemensamma lösningar för en långsiktig och välfungerande integrationsprocess.
Information om föräldrastödjande insatser är en betydelsefull introduktion till familjer med
barn om vilket stöd och insatser som finns tillgängliga. Nyanlända familjer besöker i liten
utsträckning öppna förskolan vilket är en positiv aktör för att möjliggöra integration och
språkutveckling för både föräldrar och barn. Genom nära samverkan mellan berörda aktörer
skapas förutsättningar för att öka nyanländas deltagande i öppen förskola och andra
föräldrastödjande insatser.
I Håbo kommun arbetar vi för att nå en god och jämlik hälsa och aktivt socialt deltagande
genom:

6.

-

Nyanlända som tas emot i Håbo kommun introduceras till svenska
levnadsvillkor med utgångspunkt i jämlikhet och värderingar om kvinnor och män,
flickor och pojkars lika förutsättningar i att aktivt delta i samhället

-

Föräldrastödjande insatser till nyanlända familjer introduceras vid mottagandet i
kommunen för att erbjuda stöd och möjliggöra integration för föräldrar där normer
eller värderingar om ansvar för små barn i familjen bidrar till hinder att delta i
etableringen.
Uppföljning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för strategin och leder, samordnar och
utvecklar kommunens övergripande arbete med integrationsfrågor. Kommunstyrelsen
säkerställer att strategins intentioner och mål implementeras inom berörda nämnder och
styrelser. Respektive nämnd och styrelse har i ansvar att planera och utveckla sin
verksamhet för att uppnå målen. Arbetet följs upp i samband med ordinarie
verksamhetsuppföljning och delges kommunfullmäktige vid årsbokslut.
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8.

KS 2020/00275 nr 96607

Bilaga

För att kunna mäta och följa upp att strategins mål nås följs nedan nyckeltal från
statistikdatabasen Kolada.
Nyckeltalet avseende bosättning och egen bostad vid etableringsperiodens slut tas fram
utifrån socialtjänstens uppgifter om personer som anvisats till kommunen enligt
bosättningslagen och därmed beviljats ett bostadskontrakt. Från 2020 beviljas
bostadskontrakt om 3 år, därför kan det i nuläget inte mätas hur många som har en egen
bostad vid etableringsperiodens slut, eftersom det tidigare inte ställts krav på detta.
Mål: Nyanlända i Håbo kommun har en egen ordnad bostad vid etableringsperiodens slut
Nyckeltal: saknas i Kolada –utvecklas av socialförvaltningen för att kunna mätas
Mål: Nyanlända i Håbo kommun blir självförsörjande under etableringsperioden
Nyckeltal

Mål: Nyanlända elever på SFI ska ha möjlighet till fullgod utbildning utifrån individuella
förutsättningar
Nyckeltal

Mål: Håbo kommun ska skapa förutsättningar som främjar delaktighet och god hälsa
Nyckeltal – utvecklas gemensamt mellan berörda nämnder och förvaltningar
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1. Inledning
Håbo kommun ska ge möjligheter och underlätta för dem som kommer från utlandet och
väljer att bosätta sig här att komma in i det svenska samhället. Men med dessa möjligheter
följer skyldigheter. Ansvaret ligger på den enskilde att utbilda sig, skaffa jobb, bli
självförsörjande, lära sig språket och att följa de regler och lagar som råder i Sverige.
Invandrare är inget enhetligt kollektiv, utan enskilda människor med olika ursprung,
utbildningsbakgrund, erfarenheter och förutsättningar. Men vad som gäller alla som kommer
hit är att för att integrationen ska lyckas krävs såväl samhällets stöd som den enskildes
delaktighet och vilja att bli en del av det svenska samhället.
Diskriminering och rasism står i strid med våra demokratiska värderingar och ska aldrig
tolereras. Kommunen har ett ansvar för att människor behandlas lika, oavsett härkomst. Den
som kommer hit har i sin tur att respektera de värderingar som råder här, till exempel den
enskildes rätt till självbestämmande och människors lika värde.
Denna integrationsstrategi lyfter särskilt fram betydelsen av utbildning, relevanta kunskaper
i det svenska språket och om det svenska samhället samt vikten av arbete och
självförsörjning.
Kommunens skyldigheter och den enskildes ansvar går hand i hand.
Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan alla människor oavsett
bakgrund. Integration utgår från våra demokratiska värderingar om allas rätt att delta i
samhället på lika villkor. I Håbo kommun har alla människor samma värde och ses som en
positiv tillgång.
Mottagandet av nyanlända är ett gemensamt ansvar i Håbo. Kommuninvånare,
förtroendevalda, kommunala verksamheter och framförallt civilsamhället och föreningslivet
har stor betydelse för att lyckas med uppdraget om integration och etablering i vår kommun.
Håbo kommun ska ge möjlighet och stödja nyanlända som bosätter sig i kommunen att
integreras och etableras på ett gynnsamt sätt. Med dessa möjligheter åligger det även
skyldigheter där den nyanlände åtar sig att delta i den planering som upprättas för
etableringsprogrammet för att lära sig språket, utbildas och nå arbetsmarknaden. Genom ett
aktivt deltagande av den enskilde skapas förutsättningar för integration och självförsörjning,
vilket bidrar till en positiv samhällsutveckling.
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2. Syfte
I Håbo kommuns integrationsstrategi anges kommunens ansvar utifrån bosättningslagen
(2016:38) och ansvar i att skapa goda förutsättningar till integration och etablering i vårt
samhälle genom bostäder, arbete och utbildning och god hälsa för våra nyanlända. Det är
inte enbart kommunen som har ett ansvar för att de nyanlända ska integreras och etableras,
även den nyanländes eget ansvar lyfts fram. Strategin är en gemensam viljeinriktning,
beslutad av kommunfullmäktige, i hur kommunens berörda förvaltningar, nämnder och
styrelse ska arbeta utifrån respektive ansvarsområde i mottagandet av nyanlända. Det
gemensamma målet är att skapa en så bra integration som möjligt. För att uppnå målet är
civilsamhället och föreningslivets engagemang, kunskaper och möjligheter viktiga att
uppmuntra och tillvarata.
Målet med integrationsplanen är att nå en så bra integration som möjligt genom
•
•
•
•
•

att de nyanlända under etableringsperioden blir självförsörjande med egen bostad
att de nyanlända blir en integrerad del av Håbo kommun
att detta sker på ett för kommunen ekonomiskt hållbart sätt
att samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna ökar
att, de kommuninvånare som vill, medverkar i integrationsarbetet och att
kommunen kan tillvarata detta engagemang

Fakta om avgränsning
Integrationsstrategin omfattar de nyanlända individer som anvisas till Håbo kommun
enligt bosättningslagen, vilket omfattar vuxna och barn som anvisas kommunen. Inför
anvisningen har de nyanlända beviljats permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i
Sverige. I målgruppen ingår även kvotflyktingar som klassats inom FNs flyktingorgan
UNHCR flyktingkvot. Kvotflyktingar beviljas permanent uppehållstillstånd innan
mottagandet i Sverige.
En vuxen individ som tas emot enligt bosättningslagen benämns som nyanländ under
den tidsperiod som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser. Inom
utbildningsområdet anses en elev vara nyanländ under 4 år. Rätten till utbildning är
kopplad till personens rätt att vistas i Sverige och deras bosättning i Håbo kommun.

X
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3. Integration och ansvar i Håbo kommun
Håbo är ett demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och
delaktighet.
Regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län 2019 - 2021 är
Uppsala läns avsiktsförklaring för ett gemensamt ansvar i mottagandet av nyanlända.
Länets aktörer arbetar i samsyn för att skapa goda förutsättningar inom
a) bosättning och mottagande
b) arbete och utbildning
c) hälsa
3.1 Håbo kommuns ansvar i mottagandet av nyanlända

Statliga myndigheter, regioner och kommuner har alla ett ansvar i mottagandet av nyanlända
flyktingar, vilka beviljats ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd innan bosättning i
en kommun. Utöver nyanlända flyktingar kan även asylsökande finnas i en kommun, för
asylsökande har staten det huvudsakliga ansvaret, men kommunen har ansvar för till
exempel barnomsorg, utbildning och boende och omsorg för ensamkommande barn.
Det kommunala ansvaret för nyanlända avser:
a) Boende för nyanlända som anvisas till kommunen och vid behov praktisk hjälp vid
mottagandet
b) Förskola och skola
c) Utbildning i svenska för invandrare, SFI
d) Vuxenutbildning
e) Samhällsorientering
3.2 Den enskildes ansvar i mottagandet

De nyanlända har ett eget ansvar för sin integration och har skyldigheter i relation till
kommunen. I Flyktingkonventionens artikel 2 stipuleras flyktingens ansvar att anpassa sig
till sitt nya hemland genom att iaktta lagar, regler, normer och värderingar.
Detta kan kortfattat beskrivas på följande vis:
a) Den nyanlände följer det individuella etableringsprogram som han eller hon fått upprättad
b) Den nyanlände deltar i SFI-undervisning och lär sig svenska
c) Den nyanlände gör sig anställningsbar
d) Den nyanlände deltar i samhällsorienterande undervisning och lär sig förstå och
respektera det svenska samhället
e) Den nyanlände söker och finner ett eget boende
f) Den nyanlände respekterar svenska värderingar
g) Den nyanlände respekterar de svenska diskrimineringsgrunderna att individer inte
särbehandlas utifrån kön, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller
funktionsvariation.
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4. Integrationsmål
För att nå en lyckad integration och integrerat samhälle är Håbo kommuns mål:
a)
b)
c)
d)

Nyanlända i Håbo kommun har en egen ordnad bostad vid etableringsperiodens slut
Nyanlända i Håbo kommun blir självförsörjande under etableringsperioden
85 % av eleverna på SFI har klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare
Nyanlända i Håbo kommun ges förutsättningar och möjligheter till ett aktivt socialt
deltagande

För att uppnå målen förutsätts ett nära samarbete med offentliga aktörer, näringslivet,
civilsamhället och föreningslivet. Mottagandet av nyanlända behöver även ske på ett
ekonomiskt hållbart sätt, vilket finansieras genom schablonersättningar från
Migrationsverket under 2 år. Extern finansiering från andra aktörer är även ett viktigt inslag
för att möjliggöra utvecklingsbehov i till exempel samverkan med civilsamhället och
föreningsliv.
Berörda nämnder och styrelser arbetar utifrån de prioriterade områdena om bosättning och
mottagande av nyanlända, arbete och utbildning samt hälsa för att uppnå de övergripande
målen.
4.1 Bosättning och mottagande av nyanlända

En bostad är en grundläggande del för att möjliggöra en lyckad integration för de nyanlända
som tas emot i vår kommun. De nyanlända har i detta ett stort eget ansvar i att hitta ett
självständigt boende, i eller utanför kommunen, då kommunens ansvar utifrån
bosättningslagen upphör.
Genom bosättningslagen (2016:38) ansvarar kommunen för att tillhandahålla bostäder till
nyanlända, med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, som anvisas vår kommun
genom Migrationsverket. Kommunen tilldelas årligen ett kommuntal från Länsstyrelsen som
anger hur många nyanlända enligt bosättningslagen som kommunen är ansvarig att ta emot
efter anvisning. Kommuntalet fördelas utifrån kommunens storlek, arbetsmarknad och hur
många asylsökande som redan vistas i kommunen.
För att skapa goda förutsättningar för de som anvisas till Håbo är det av stor vikt att det
finns tillgång till anpassade bostäder, allmänna kommunikationer, förskola och skola och
rekreationsmöjligheter. I Håbo kommun finns ett gott samarbete mellan allmännyttan genom
Håbohus och de kommunala förvaltningar som arbetar med frågor som rör
samhällsutveckling och bostäder för att möjliggöra detta och undvika att segregerade
områden bildas.
Håbohus arbetar även aktivt med att erbjuda sysselsättning för unga och personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden som ett led i integrationsarbetet.
Att inta ett långsiktigt perspektiv i planeringen av bostäder är av stor vikt för att främja
integrationen av nyanlända, men även en utmaning i resurstilldelning och planering utifrån
flera omvärldsfaktorer som spelar in.
I Håbo kommun arbetar vi utifrån bosättning av nyanlända genom:
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a) Nyanlända som tas emot enligt bosättningslagen (2016:38) erbjuds bostadskontrakt
under 2 års tid från dagen de anlänt till kommunen, boendet kan förlängas vid
prövning med maximalt 1år i fall där etableringsperioden inte hunnit slutföras
b) Nyanlända ges stöd i att ta ansvar för sin bostadssituation genom att aktivt söka
boendelösningar utöver det som tillhandahålls av kommunen under
etableringsperioden
4.2 Bostadsstrategi

Håbo kommun har ett ansvar, enligt lag (2016:38) att ombesörja bostäder för nyanlända som
anvisas till kommunen. Dagens situation med ett underskott på bostäder i kommunen gör att
mottagandet behöver ett stort fokus på att hitta många olika lösningar.
Kommunen erbjuder ett boendealternativ. Om den nyanlände väljer att avvisa detta, ligger
hela ansvaret på nyanlände att finna en bostad. Den nyanländes personliga ansvar i att, efter
etableringstidens slut, ha funnit en egen bostad är utgångspunkten i vår strategi.
Håbo kommuns strategi avseende bostäder för nyanlända:









Spridning ska främjas före koncentration och volym.
Bostäder med närhet till kollektivtrafik ska prioriteras.
Bostäder med nära tillgång till skolgång och föreningsliv ska prioriteras för familjer
med barn.
Tillfälliga byggnader får bara användas i undantagsfall.
Bostäderna ska ha en god geografisk fördelning i hela kommunen.
Kontrakten är tidsbegränsade. Den nyanlände förväntas ha ett eget bostadskontrakt
senast vid etableringstidens slut. Här ligger det personliga ansvaret på den nyanlände
att så fort som möjligt finna ett eget boende.
Ett maximalt antal boende per lägenhet.
Besiktning av boende för att tillgodose att regelverk efterlevs.

4.3 Utbildning och arbetsmarknad

Ett arbete är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa ökad inkludering och
delaktighet hos människor. Genom att delta i arbetslivet får nyanlända språkkunskaper, en
känsla av gemenskap och att bidra i samhället. Arbete möjliggör även självkänsla och bidrar
till egen försörjning som leder till flera synergieffekter i vårt samhälle. Även nyanlända barn
och ungdomars möjlighet till utbildning behöver präglas av likvärdig utbildningskvalitet och
integreras i den ordinarie undervisningen. Även små barns deltagande i förskola är en
främjande faktor för barnets integration genom språklig, kognitiv och social utveckling.
I Håbo kommun strävar vi efter att nyanlända ska nå självförsörjning genom arbete eller
studier inom två år från mottagande i kommunen.
Arbetsförmedlingen är den myndighet som tillsammans med Håbo kommun ansvarar för
den nyanländes etableringsinsatser genom att upprätta en etableringsplan med individuellt
utformade och stödjande insatser för att nå arbetsmarknaden. I etableringsplanen kan ingå
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språkutbildning, samhällsorientering, arbetsförberedande praktik och validering av tidigare
betyg och kunskaper.
För att möjliggöra att nyanlända som tas emot i Håbo kommun integreras och etableras i
samhället är grundläggande språkkunskaper i svenska nödvändiga. Det svenska språket är
den enskilt viktigaste faktorn för en lyckad integration.
I Håbo kommun ska jämlikhet och värderingar om att män och kvinnor har samma värde
och rättigheter ligga till grund för integrering i samhället och möjligheter att nå
arbetsmarknaden. Kvinnor och män behöver därför ges samma förutsättningar under
integrationsprocessen.
I Håbo kommun finns många företag och arbetsgivare som kan bidra med resurser för att
möjliggöra språk och arbetspraktik för nyanlända. Genom ett nära samarbete mellan
kommunens näringslivsansvariga och företagarföreningar finns goda möjligheter till att nå
arbetsmarknaden. Även folkhögskolan Biskops-Arnö, studieförbund och civilsamhället är
viktiga parter i samarbetet för att främja integrationen och vägen mot arbetsmarknaden.
Håbo kommun är kommunens största arbetsgivare och har ett stort ansvar att stödja, erbjuda
och möjliggöra nyanländas väg till ett självständigt arbete. I Håbo kommun har alla invånare
samma rätt till hjälp och stöd samt samma skyldigheter och ansvar.
För att unga personer så fort som möjligt ska kunna komma in i samhället är det av stor vikt
att de skyndsamt påbörjar sin skolgång och att de lär sig det svenska språket. Skolstarten ska
ske snarast i samband med bosättningen i Håbo.
Ambitionen är en klassplacering med barn i samma ålder och att närhetsprincipen ska
bestämma vilken skola man ska gå i, men andra faktorer kan påverka och individuella
bedömningar måste ske.
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för att regler och riktlinjer tas fram för mottagande
av nyanlända barn i förskola, grundskola samt introduktionsprogram samt för vuxna med
behov av SFI eller annan kompletterande utbildning. Sexualundervisning och samarbete
med ungdomsmottagningen prioriteras för nyanlända som en del av arbetet för ökad
jämlikhet och likvärdig respekt för de olika könen såväl som arbetet mot hedersförtryck.
Studieförbund och föreningar kan vara goda komplement till skolan i både språkintroduktion
och språkträning. Skolan har också en viktig roll som samlingspunkt för hela den nyanlända
familjen. Föräldrar kan träffa andra föräldrar i den öppna förskolan.
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Fakta om skolgång
Skolan är skyldig att göra en bedömning av nyanlända elevers kunskaper. Alla
nyanlända grundskolebarn ska enligt lag vara kartlagda inom två månader utifrån ett
kartläggningsmaterial. Personal på skolan ansvarar för kartläggningen. Bedömningen
ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i
årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i
svenska skolan.

4.4 Delaktighet

Kommunens uppdrag är att underlätta för nyanlända att skapa en grund till en ny tillvaro och
till ett nytt hem. Så långt det är möjligt ska redan befintliga strukturer användas och arbetet
ska bygga på människors engagemang i lokalsamhället. Kvaliteten i arbetet med etablering
av nyanlända ska skapa en stabilitet i mottagandet. När man har bosatt sig i Håbo kommun
ska man också vilja stanna kvar.
Mottagandet ska inom alla områden präglas av en välkomnade och konstruktiv anda med
målet att skapa en trygg tillvaro genom att bidra till den lärprocess som det innebär att finna
sig tillrätta i ett nytt hemland.
Den som önskar ska kunna få en värdfamilj eller en kontaktperson för att man tidigt ska
känna en samhörighet med lokalsamhället. Det ger också en ökad möjlighet att ställa
konkreta frågor om praktiska saker till en medborgare som inte är knuten till kommunens
förvaltningar.
Genom förebyggande och hälsofrämjande insatser ökar nyanländas möjlighet till etablering i
samhället. Nyanlända behöver i ett så tidigt skede som möjligt vid mottagandet i vår
kommun introduceras och erbjudas att ta del av de fria samhällsnyttor, hälsofrämjande
insatser och insatser genom civilsamhället som finns tillgängligt för att öka det sociala
deltagandet. I Håbo kommun är kvinnor och män, flickor och pojkars delaktighet lika
viktiga för att etableras i samhället. Kvinnor och flickor behöver särskilt uppmuntras till det
sociala deltagandet utifrån de svenska normer och värderingar om ett jämlikt deltagande i
samhället. Det innebär även, att familjen som helhet introduceras till svenska levnadsvillkor.
Håbo har ett rikt föreningsliv som kan bidra på flera sätt till att nyanlända snabbare kan ta
del av det svenska samhället, dess normer och kultur. Att ha ett aktivt fritidsliv bidrar till att
knyta nya kontakter, komma in i ett sammanhang på bostadsorten och inte minst att kunna
praktisera och utveckla de nyvunna kunskaperna i svenska språket.
Idrottsföreningarna har en viktig roll i att bidra till en god hälsa genom regelbunden motion.
Deltagandet i en idrottsförenings verksamhet skapar rutiner och ger goda möjligheter att
knyta nya kontakter med andra verksamma inom idrotten. De nyanlända som redan utövar
en idrott kan idrottens språk och att delta i idrottsverksamhet öppnar kommunikationsvägar.
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Delaktighet ses vid sidan av det svenska språket som en av de viktigaste faktorerna för en
väl fungerande integrationsprocess. Bibliotek, föreningsliv och civilsamhället utgör alla en
viktig aktör i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
Information om föräldrastödjande insatser är en betydelsefull introduktion till familjer med
barn om vilket stöd och insatser som finns tillgängliga. Nyanlända familjer besöker i liten
utsträckning öppna förskolan vilket är en positiv aktör för att möjliggöra integration och
språkutveckling för både föräldrar och barn. Samarbetet mellan berörda aktörer i
mottagandet av nyanlända, barnomsorg och hälso- och sjukvården behöver stärkas så att
nyanlända tar del av dessa insatser i större utsträckning.
I Håbo kommun arbetar vi för att nå en god och jämlik hälsa och aktivt socialt deltagande
genom:
a) Nyanlända som tas emot i Håbo kommun introduceras till svenska levnadsvillkor
med utgångspunkt i jämlikhet och värderingar om kvinnor och män, flickor och
pojkars lika förutsättningar i att aktivt delta i samhället
b) Föräldrastödjande insatser till nyanlända familjer introduceras vid mottagandet för
att erbjuda stöd och möjliggöra integration för föräldrar där normer eller värderingar
om ansvar för små barn i familjen bidrar till hinder att delta i etableringen, eller som
inte tar del i etableringsinsatser till följd av föräldraledighet
5. Etableringsprocessen för nyanlända

Första fasen – anvisning, max 2 månader
1. Ansvarig tjänsteman tar emot information från Migrationsverket då en person/familj blir
anvisad till Håbo kommun. Vid detta tillfälle har personen fått information och accepterat
Håbo som anvisningskommun.
2. Ansvarig tjänsteman undersöker bostadsalternativ och meddelar Migrationsverket.
3. Ansvarig tjänsteman inleder kontakt med anvisad person/familj via mail/brev med
information om bostad och hur man tar sig till kommunen, skolor, arbetsplatser mm skickas
ut. Information inhämtas från de nyanlända om dem själva.
4. De nyanlända får information om hur de folkbokför sig.
Andra fasen – ankomst till kommunen
5. Migrationsverket hjälper till att boka resa till kommunen. Migrationsverket bestämmer
mötesplats och tid med ansvarig tjänsteman.
6. Ankomst till kommunen, nyanländ tas emot av ansvarig tjänsteman som visar bostaden,
kontrakt tecknas. Ansvarig tjänsteman informerar om hur man ställer sig i kö till
hyreslägenhet. Den nyanlände informeras om att bostadskontraktet är tidsbegränsat och att
han/hon har ansvar för att skaffa egen bostad innan kontraktet löper ut.

X
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7. Ansvarig tjänsteman hjälper till med att inhandla första förnödenheter, visar praktiskt
exempelvis hur tvättmaskin mm fungerar. Ansvarig tjänsteman överlämnar och går igenom
information om Håbo kommun, bussar, bibliotek, kontaktpersoner o.s.v.
8. När folkbokföring är registrerad bokas tid för möte med handläggare på
Arbetsförmedlingen, som ansvarar för etableringsprogram för den nyanlände.
9. Ansvarig tjänsteman arbetar aktivt som komplement till Arbetsförmedlingen för att
skapa/hitta praktikplatser.
Kommunens målsättning är att nyanlända ska vara en integrerad del i kommunen innan
etableringsperioden är slut. Etableringsprogrammet, som upprättas mellan individen och
arbetsförmedlingen, är det styrande dokumentet för nyanländas planering av arbete och egen
försörjning. Etableringsprogrammet har krav på deltagande och beskriver de planerade
aktiviteterna och vilka aktörer som levererar aktiviteterna. Exempel på insatser är
arbetsträning med handledning, nystartsjobb, praktik.
De obligatoriska aktiviteterna i etableringsprogrammet, SFI och samhällsorientering
ansvarar kommunen för. Dessa två aktiviteter ska erbjudas individen snarast. Kommunen
meddelar arbetsförmedlingen om nyanländ med etableringsprogram inte deltar i SFIundervisningen.

Fakta om etableringsansvaret
Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringen av nyanlända som
har fått uppehållstillstånd. När en person fått uppehållstillstånd har han eller hon ett
etableringssamtal med en arbetsförmedlare. Etableringssamtalen ska leda fram till ett
beslut om etableringsplan. Det beslutet ska fattas senast inom två månader efter
beviljat uppehållstillstånd eller inresa i landet för de personer som fått sitt
uppehållstillstånd beviljat innan inresa.
Kommunen har ansvar för mottagande, bostadsförsörjning, undervisning i svenska
(SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning, skola, barnomsorg och insatser
inom det sociala området.

6. Självförsörjning framför bidrag

Arbete och därmed egen försörjning är grunden för ett gott och självständigt liv. Det är
utgångspunkten för att vara en aktiv del av samhället. Sysslolöshet leder till passivitet och i
förlängningen till utanförskap.
Att arbeta är ett snabbspår till att lära sig svenska. Varje person som anländer till Sverige har
med sig erfarenheter och kunskaper. Att utreda anställningsbarheten utgör basen för att gå
vidare med ett individuellt handlingsprogram som snarast ska leda till sysselsättning. Om
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personen inte är omedelbart anställningsbar ska fokus vara att rätta till bristerna: det kan
handla om svenskundervisning, kompletterande utbildning, validering, lärlingsplats etc.
Arbetsförmedlingen har ansvaret för kartläggning och handlingsprogram.
Arbetsförmedlingen har möjlighet att matcha med orter och arbetsgivare där kompetensen
efterfrågas. Håbo ska därför samverka med arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet
för att nyanländas kompetenser och erfarenheter ska matchas med rekryteringsbehoven hos
företag som är verksamma i kommunen.
De nyanlända som redan har en god utbildning måste få chansen att få den validerad så att
man snabbt kan få verka inom sitt kompetensområde. Kommunen kan bidra till att öka
chansen att få kombinera praktik och språkstudier i svenska för en snabbare väg till såväl
jobb som goda kunskaper i svenska. Den nya form av SFI som kallas ”Yrkes-SFI” och som
har inriktningen att nyanlända snabbt ska komma i arbete är exempel på en väg till
självförsörjning.
Fakta om försörjning
Den som deltar i etableringsuppdraget har en etableringsplan som är en individuell
handlingsplan. Syftet är att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma närmare
arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning. Under två års tid kan den som är
nyanländ ta del av olika insatser, som utbildning eller praktik.
Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsersättning som sedan betalas ut av
Försäkringskassan. Den som omfattas av etableringsinsatserna har rätt till ersättning.
Etableringsersättningen betalas ut från och med att etableringsplanen upprättas och
gäller under den tid personen deltar i aktiviteterna i planen.
Försäkringskassa kan besluta om tilläggsersättningar och bostadsersättning.

7. Kommunens nämnder

Respektive nämnd och styrelse ansvarar för att omsätta strategins mål och inriktning i
samband med ordinarie verksamhetsplanering. Arbetet följs upp i samband med
verksamhetsuppföljning och delges kommunfullmäktige vid årsbokslutet.

8. Övrigt

Radikalisering
Förebyggande av radikalisering och våldsfrämjande extremism handlar till stor del om att
minska individers känsla av utanförskap och frustration. En väg är att erbjuda naturliga
”bra” platser för individerna att skaffa sin nya tillhörighet.

X
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Detta kan vara inom skola, arbete, föreningsliv idrott osv. Arbetet mot radikalisering måste
ingå i den ordinarie strukturen runt individen, där ungdomar i riskzonen för att hamna i ett
problematiskt beteende uppmärksammas. Skola, socialtjänst, föreningsliv, alla de platser och
personer som möter ungdomarna bör ha basala kunskaper och känna till tecken och
symboler som pekar på att en person kan finnas i en radikaliseringsprocess. Särskilda
utbildningsinsatser för kommunen ger basala kunskaper kring ämnet. Målgrupper är lärare,
socialsekreterare, sjukvårdspersonal, fritidsledare, personal i offentliga verksamheter etc.
Föräldrar och vårdnadshavare bör också rustas med information och verktyg så att de känner
igen symboler och tecken så att man vet när man ska bli orolig. Om någon känner oro för en
viss individ ska det finnas en uttalad väg in i kommunen dit man kan vända sig med sin oro.
Sådan oro ska alltid generera ett tips till polisen. Information om vem man vänder sig till
kommer att läggas ut på kommunens hemsida.
Engagemang
Det ska vara lätt för de medborgare, företag och föreningar som vill engagera sig i ett gott
mottagande av nyanlända i Håbo. I kommunen finns en integrationssamordnare och
information finns samlad på kommunens hemsida.
Avslutning
Flickor och pojkar, män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter
och ska delta i undervisning och yrkesliv på lika villkor. Det är viktiga svenska värderingar
som bör omfattas av alla som lever och bor här.
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Inkomna synpunkter och reflektioner från remissinstanser:
Inspel från förvaltningarna som deltagit i arbetet markeras i gult och redovisas med vem
som lämnat synpunkten
Inspel från integrationsnätverket och Sverige-finska samrådsgruppen redovisas i turkost och
tydliggörs med vem som lämnat synpunkten
Inspel från gruppledare för de politiska partierna redovisas i grönt och tydliggörs med vem
som lämnat synpunkten
1. Inledning
Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan alla människor oavsett
bakgrund. Integration utgår från våra demokratiska värderingar om allas rätt att delta i
samhället på lika villkor. I Håbo kommun har alla människor samma värde och ses som en
positiv tillgång. Tillsammans skapar vi ett interkulturellt samhälle där människor med olika
språk och kulturer interagerar med varandra och ges möjlighet att växa och utvecklas utifrån
sina individuella förutsättningar.
I strategin används vissa termer och begrepp, nedan förklaras några av dessa:
nyanländ – person, barn eller vuxen med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd som
anvisats till Håbo kommun genom Migrationsverket.
kvotflykting – person, barn eller vuxen med permanent uppehållstillstånd som beviljats
flyktingstatus genom FN’s flyktingorgan UNHCR och anvisats till Håbo kommun
asylsökande - ansökt om uppehållstillstånd, väntar på beslut, boende i asylboende genom
Migrationsverket eller inneboende hos släkt och vänner
ensamkommande barn - barn eller ungdom utan vårdnadshavare i Sverige, asylsökande
eller beviljats uppehållstillstånd, anvisas till kommun som ansvar för att barnet får det stöd
och hjälp den behöver enligt socialtjänstlagen
bosättningslagen (2016:38) – reglerar kommunens ansvar att efter anvisning ta emot
nyanländ för bosättning
integration – tillhörighet i samhället, olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med
varandra
etablering – komma in i samhället…
etableringsinsatser
SFI – svenska för invandrare, utbildning i svenska för personer som är folkbokförda i
Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska, heltidsstudier motsvarar 15h per
vecka
Mottagandet av nyanlända är ett gemensamt ansvar i Håbo. Kommuninvånare,
förtroendevalda, kommunala verksamheter och framförallt civilsamhället och föreningslivet
har stor betydelse för att lyckas med uppdraget om integration och etablering i vår kommun.
Håbo kommun ska ge möjlighet och stödja nyanlända som bosätter sig i kommunen att
integreras och etableras på ett gynnsamt sätt. Med dessa möjligheter åligger det även
skyldigheter där den nyanlände åtar sig att delta i den planering som upprättas för
etableringsprogrammet för att lära sig språket, utbildas och nå arbetsmarknaden. Genom ett
aktivt deltagande av den enskilde skapas förutsättningar för integration och självförsörjning,
vilket bidrar till en positiv samhällsutveckling.
Kommunen har under senare år stått inför stora utmaningar i mottagandet av nyanlända. Vid
den stora flyktingvågen 2015-2016 krävdes stora omställningar, snabba beslut och
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förändrade arbetssätt för att möta de utmaningar som följde. Mottagandet, av både
ensamkommande barn och nyanlända som anvisas enligt bosättningslagen har minskat under
2019 och 2020. Prognosen för kommande år är dock osäker och påverkas av flera
omvärldsfaktorer. Förslag från kultur och fritidsförvaltningen: Ett aktivt, regelbundet och
strategiskt arbete med integration är nödvändigt för att skapa ett samhälle där ingen person
missgynnas strukturellt. Genom att utveckla en kommunövergripande integrationsstrategi
skapas förutsättningar för ett integrerat, långsiktigt och ekonomiskt hållbart mottagande av
nyanlända i Håbo kommun.
Från integrationsnätverket:
Förslaget är i första hand inriktat på en strategi för kommunens verksamheter.
Möjligheterna för civilsamhället, föreningar och näringslivet att bidra till ett framgångsrikt
integrationsarbete bör uppmärksammas mer. Det arbete som dessa utför idag bör redovisas i
bakgrundsbeskrivningen. Strategin bör ange att samarbete enligt IOP, idéburet offentligt
partnerskap, är en grundbult i kommunens integrationsarbete. Strategin bör gå vidare till
konkreta handlingsplaner där samarbetet med civilsamhället tydliggörs och då kan IOP spela
stor roll.
Vänsterpartiet: Håbo kommun ska ge möjligheter och underlätta för dem som väljer att
bosätta sig här och komma in i samhällsgemenskapen. Full delaktighet innebär möjligheter
och skyldigheter. En stor del av ansvaret för att lyckas i integrationen ligger på den enskilde
själv. Att bli en del av folkrörelser, bilda eller utbilda sig, vara aktivt arbetssökande, bli
självförsörjande, lära sig språket och ta in kunskaper om hur det svenska samhället fungerar
samt dela med sig av sina egna kunskaper om hur det kan fungera annorlunda. Invandrare
eller flykting är inget enhetligt kollektiv, utan enskilda människor med olika ursprung,
utbildningsbakgrund, erfarenheter och förutsättningar. Stödet ska anpassas efter varje
individs förutsättningar. Men vad som gäller alla som kommer hit är att för att integrationen
ska lyckas krävs såväl samhällets stöd som den enskildes delaktighet och vilja att bli en del
av det svenska samhället.
Diskriminering och rasism står i strid med våra demokratiska värderingar och ska aldrig
tolereras. Kommunen har ett ansvar för att människors förutsättningar tas tillvara, oavsett
härkomst. Det ska finnas en ömsesidighet i att lära av varandra. Kommunens skyldigheter
och den enskildes ansvar går hand i hand.
Målet med integrationsplanen är att nå en så bra integration som möjligt genom att
• tillräckligt stöd ges till den nyanlända under etableringsperioden att självförsörjning och
eget boende blir möjlig
• stödja den nyanlända i integrationsprocessen till full delaktighet i kommunen
• kommunen avsätter erforderliga resurser för arbetet, de statliga stöden ska användas fullt ut
• samverkan mellan de offentliga, frivilliga, privata och ideella krafter utvecklas och
intensifieras i integrationsarbetet
• dialog kring möjligheter och svårigheter i integrationsarbetet hålls öppen och levande
• arbetet utgår från de tre hållbarhets dimensioner, ekonomisk, social och miljö
2. Syfte
I Håbo kommuns integrationsstrategi anges kommunens ansvar utifrån bosättningslagen
(2016:38) och ansvar i att skapa goda förutsättningar till integration och etablering i vårt
samhälle genom bostäder, arbete och utbildning och god hälsa för våra nyanlända. Det är
inte enbart kommunen som har ett ansvar för att de nyanlända ska integreras och etableras,
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även den nyanländes eget ansvar lyfts fram. Strategin är en gemensam viljeinriktning,
beslutad av kommunfullmäktige, i hur kommunens berörda förvaltningar, nämnder och
styrelse ska arbeta utifrån respektive ansvarsområde i mottagandet av nyanlända. Det
gemensamma målet är att skapa en så bra integration som möjligt. För att uppnå målet är
civilsamhället och föreningslivets engagemang, kunskaper och möjligheter viktiga att
uppmuntra och tillvarata.
3. Avgränsning
Integrationsstrategin omfattar de nyanlända individer som anvisas till Håbo kommun enligt
bosättningslagen, vilket omfattar vuxna och barn som anvisas kommunen. Inför anvisningen
har de nyanlända beviljats permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. I
målgruppen ingår även kvotflyktingar som klassats inom FN’s flyktingorgan UNHCR
flyktingkvot. Kvotflyktingar beviljas permanent uppehållstillstånd innan mottagandet i
Sverige. En vuxen individ som tas emot enligt bosättningslagen benämns som nyanländ
under den tidsperiod som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser, vilket är 2 till 3 år
från bosättning i kommunen. Tidsperspektivet om 2 till 3 år beror på hur lång tid det tar från
mottagandet i kommunen till den enskilde kan påbörja etableringsprogrammet genom
Arbetsförmedlingen.
Inom utbildningsområdet anses en elev vara nyanländ under 4 år. Rätten till utbildning är
kopplad till personens rätt att vistas i Sverige och deras bosättning i Håbo kommun.
Förslag till ändring barn/utbildningskontoret: Skollagen har en egen definition på ordet
nyanlända som skiljer sig utifrån bosättningslagen. En nyanländ elev är en elev som har
flyttat till Sverige och påbörjat utbildning senare än hösten det år eleven fyllde 7år. En elev
är nyanlända i 4 år från det att eleven började svensk skola för första gången, oberoende av
vilken typ av uppehållstillstånd eleven har.
I strategin hänvisas till den tid nyanlända omfattas av lagen om etableringsinsatser. Även
efter etableringsinsatserna är avslutade och kommunens ansvar enligt bosättningslagen om
att anordna bostäder upphört, finns ett fortsatt behov av att stärka och stötta målgruppen till
att integreras och etableras i samhället. Här spelar civilsamhället och föreningslivet en viktig
roll.
Frågeställning kultur och fritidsförvaltningen: hur kan vi beskriva kommunens roll för
utrikesfödda personer som inte omfattas av insatser enligt bosättningslagen?
Från integrationsnätverket: Förslaget är avgränsat till nyanlända som anvisats till
kommunen. Vi anser att strategin även bör uppmärksamma även övriga kategorier som
kommer till vår kommun från andra länder.
4. Integration i Håbo kommun
Håbo kommuns arbete med integration utgår från vår gemensamma vision Vårt Håbo 2030.
Håbo är en inkluderande och mångfacetterad kommun som präglas av mångfald, öppenhet
och tolerans. I Håbo lever vi tillsammans socialt hållbart och skapar det goda livet för alla.
Det innebär ett demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande
och där alla är delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet
och formar något större. I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa. Stödet till
utsatta grupper, resurssvaga och minoriteter är starkt.
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Med utgångspunkt i kommunens fastställda mål om ett starkt lokalt näringsliv och
arbetsmarknad i fokus, samt mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus
strävar vi gemensamt efter att nå en lyckad integration.
Regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län 2019-2021 är
Uppsala läns avsiktsförklaring för ett gemensamt ansvar i mottagandet av nyanlända.
Länets aktörer arbetar i samsyn för att skapa goda förutsättningar inom
-

bosättning och mottagande

-

arbete och utbildning

-

hälsa

I Håbo utgår vårt strategiska arbete från länets tre prioriterade områden.
4.1 Håbo kommuns ansvar i mottagandet av nyanlända

Statliga myndigheter, regioner och kommuner har alla ett ansvar i mottagandet av nyanlända
flyktingar, vilka beviljats ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd innan bosättning i
en kommun. Utöver nyanlända flyktingar kan även asylsökande finnas i en kommun, för
asylsökande har staten det huvudsakliga ansvaret, men kommunen har ansvar för till
exempel barnomsorg, utbildning och boende och omsorg för ensamkommande barn.
Det kommunala ansvaret för nyanlända avser:
-

Boende för nyanlända som anvisas till kommunen och vid behov praktiskt hjälp vid
mottagandet

-

Förskola och skola

-

Utbildning i svenska för invandrare, SFI

-

Vuxenutbildning

-

Samhällsorientering

-

Vid behov kompletterande försörjningsstöd

-

Andra insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL eller lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade, LSS, efter ansökan och individuell prövning

5. Strategiska integrationsmål (?)
I Håbo arbetar vi tillsammans för att nå ett integrerat samhälle där alla människor ges
möjlighet att lyckas och utvecklas.
För att nå en lyckad integration och integrerat samhälle är Håbo kommuns mål:
-

Nyanlända i Håbo kommun har en egen ordnad bostad vid etableringsperiodens slut

-

Nyanlända i Håbo kommun blir självförsörjande under etableringsperioden – hur
tänker vi kring ett mål som annan aktör ansvarar för gm etableringsinsatserna?

-

50 % av eleverna på SFI har klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare
Förslag från kommunstyrelsen: Nyanländas språkkunskaper ska vara så goda att
språket inte ska vara ett hinder för etablering på arbetsmarknaden

STRATEGI
Datum

2020-08-14

-

8(14)
Vår beteckning

KS 2020/00275 nr 96607

Nyanlända i Håbo kommun ges förutsättningar och möjligheter till ett aktivt socialt
deltagande
Förslag till ändring kultur och fritidsförvaltningen: Håbo kommun ska skapa
förutsättningar som främjar delaktighet och god hälsa

För att uppnå målen förutsätts ett nära samarbete med offentliga aktörer, näringslivet,
civilsamhället och föreningslivet. Mottagandet av nyanlända behöver även ske på ett
ekonomiskt hållbart sätt, vilket finansieras genom schablonersättningar från
Migrationsverket under 2 år. Extern finansiering från andra aktörer är även ett viktigt
inslag för att möjliggöra utvecklingsbehov i till exempel samverkan med civilsamhället och
föreningsliv.
Förslag från kommunstyrelsens förvaltning: kommunen uppmuntrar sociala företag.
Berörda nämnder och styrelser arbetar utifrån de prioriterade områdena om bosättning och
mottagande av nyanlända, arbete och utbildning samt hälsa för att uppnå de övergripande
målen.
5.1 Bosättning och mottagande av nyanlända

Mål: Nyanlända i Håbo kommun har en egen ordnad bostad vid etableringsperiodens slut
Integrationsnätverket: Mottagandet och den kontinuerliga informationen till de nyanlända m
fl bör ses över. Under p. 5.1 måste mottagandet tydliggöras. Nu handlar texten bara om
boende. Många kommuner har en koordinator för samordning med civilsamhället m fl. Vi
tror biblioteket kan spela en stor roll i sammanhanget. Bostadsfrågan är akut för många
nyanlända. Kommunen bör arbeta aktivt med att informera och hjälpa till med förmedling av
bostäder även hos privata fastighetsägare. Kvotflyktingar kan behöva anpassat boende. Det
är angeläget att kommunen har register över beviljade anpassningsåtgärder och följer upp
dem över tid.
Sverige-finska samrådet: Vilket stöd tillhandahåller Håbo Kommun till nyanlända som inte
lyckas hitta sin egen bostad?
Finns det till exempel stödpersoner som kan underlätta bostadsökande/arbetssökandet? Vi
vet att målgruppen lider av psykisk ohälsa vilket får oss fundera hur den här målgruppen
kommer klara åstadkomma hitta sin egen bostad?
Kristdemokraterna: Det som är den svåraste knäckfrågan är ju bostadsfrågan. Vi kan inte
binda upp för många sociala kontrakt på Håbohus och därför bör migranterna själva ordna
en ny bostad efter en tid. Det rimliga vore ändå att man kunde se från fall till fall för
förmågan att förstå systemet är långt ifrån lika hos vare sig "nysvenskar" eller
"gammalsvenskar". Det får helt enkelt inte bli för stelbent.
Strategi för att uppnå målet:
En bostad är en grundläggande del för att möjliggöra en lyckad integration för de nyanlända
som tas emot i vår kommun. De nyanlända har i detta ett stort eget ansvar i att hitta ett
självständigt boende, i eller utanför kommunen, då kommunens ansvar utifrån
bosättningslagen upphör.
Genom bosättningslagen (2016:38) ansvarar kommunen för att tillhandahålla bostäder till
nyanlända, med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, som anvisas vår kommun
genom Migrationsverket. Kommunen tilldelas årligen ett kommuntal från Länsstyrelsen som
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anger hur många nyanlända enligt bosättningslagen som kommunen är ansvarig att ta emot
efter anvisning. Kommuntalet fördelas utifrån kommunens storlek, arbetsmarknad och hur
många asylsökande som redan vistas i kommunen.
För att skapa goda förutsättningar för de som anvisas till Håbo är det av stor vikt att det
finns tillgång till anpassade bostäder, allmänna kommunikationer, förskola och skola och
rekreationsmöjligheter. I Håbo kommun finns ett gott samarbete mellan allmännyttan genom
HåboHus AB och de kommunala förvaltningar som arbetar med frågor som rör
samhällsutveckling och bostäder för att möjliggöra detta och undvika att segregerade
områden bildas. I Håbohus ägardirektiv fördelas 5 % av beståndet till kommunen i form av
sociala bostäder. Håbohus arbetar även aktivt med att erbjuda sysselsättning för unga och
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden som ett led i integrationsarbetet.
Att inta ett långsiktigt perspektiv i planeringen av bostäder är av stor vikt för att främja
integrationen av nyanlända, men även en utmaning i resurstilldelning och planering utifrån
flera omvärldsfaktorer som spelar in.
Förslag från Kommunstyrelsens förvaltning: Andelen trångbodda är högre bland födda
utanför Europa som bott mindre än 10 år i Sverige. I denna grupp bor nästan var tredje
person, 31 procent, i en bostad med fler än 2 personer per sovrum. Av de som är födda
utanför Europa och som har bott minst 10 år i Sverige samt de som är födda i Europa är
omkring 10 procent trångbodda enligt samma definition. Motsvarande andel bland inrikes
födda med minst en inrikes född förälder är 2 procent.
I Håbo kommun arbetar vi utifrån bosättning av nyanlända genom:
-

Nyanlända som tas emot enligt bosättningslagen (2016:38) erbjuds bostadskontrakt
under 2 års tid från dagen de anlänt till kommunen, boendet kan förlängas vid
prövning med 1år i fall där etableringsperioden inte hunnit slutföras

-

Nyanlända ges stöd i att ta ansvar för sin bostadssituation genom att aktivt söka
boendelösningar utöver det som tillhandahålls av kommunen under
etableringsperioden

Kristdemokraterna: Nyanlända ges ett aktivt stöd att under etableringsfasen söka bostad där
ansvaret vilar både på kommunen och den nyanlände. Vid avslutande av kontrakt skall
barnkonventionens regler gälla om barns rätt till ett boende. Bostad först är ett koncept som
har hjälpt många utsatta personer i samhället. Denna princip måste även gälla med
migrationsarbetet. Om regeln med två år skall gälla måste det finnas omfattande
stödåtgärder från samhället för att finna en alternativ bostad.

5.2 Utbildning och arbetsmarknad

Mål: nyanlända i Håbo kommun blir självförsörjande under etableringsperioden.
50 % av eleverna på SFI har klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare
Integrationsnätverket: Målet under 5.2 är otydligt och bör förtydligas. Kommunen bör aktivt
ordna praktikplatser inom verksamheterna samt uppmuntra och stödja privata företag att ta
emot praktikanter. Målet bör vara att SFI elever ges möjlighet till
praktik/språkkafé/föreningsverksamhet etc utanför SFI lektionerna. Föreningar skall
uppmuntras att ta emot nyanlända, t ex genom extra föreningsbidrag. I strategin bör det
tydliggöras hur personer med högskoleutbildning snabbt ska få hjälp med att validera sina
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betyg. Många av de nyanlända vi träffat har vittnat om svårigheter i kontakterna med
arbetsförmedlingen. Handläggarna är svåra att nå och kan inte erbjuda mycket hjälp. Vi tror
att en arbetsmarknadsenhet inom kommunen i nära samarbete med arbetsförmedlingen
skulle kunna göra stor nytta när det gäller att hjälpa bland annat nyanlända till arbete,
praktikplatser etc.
Socialdemokraterna: man skriver rätt så detaljerat kring strategier för att uppnå integration
där man delar upp det i tre strategiska integrationsmål för att uppnå integrationen i
kommunen. Man pratar exempelvis om att 50% av eleverna på SFI ska klara en viss nivå. I
och med att det är människor man talar om vad händer med resterande 50% där man , enligt
dessa mål misslyckats med att uppnå integrationsmålen. Finns det någon tanke? Kan man
göra något åt det eller låter man det vara.
Kristdemokraterna: Nyanlända får en bred genomgång om möjlighet till studier och
samtidigt kunna försörja sig. Nyanlända erbjuds så snabbt som möjligt praktikplatser för att
kunna lära sig svenska på jobbet. Nyanlända ges alltid möjlighet att kommunicera via tolk
under etableringsfasen för att förstå hur det sociala systemet fungerar.
Strategi för att uppnå målet:
Ett arbete är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa ökad inkludering och
delaktighet hos människor. Genom att delta i arbetslivet får nyanlända språkkunskaper, en
känsla av gemenskap och att bidra i samhället. Arbete möjliggör även självkänsla och bidrar
till egen försörjning som leder till flera synergieffekter i vårt samhälle. Även nyanlända barn
och ungdomars möjlighet till utbildning behöver präglas av likvärdig utbildningskvalitet och
integreras i den ordinarie undervisningen. Även små barns deltagande i förskola är en
främjande faktor för barnets integration genom språklig, kognitiv och social utveckling. Att
barnen deltar i förskolan möjliggör även att kvinnor kan ta del av etableringsinsatser.
Förslag från kommunstyrelsens förvaltning: Förskolan kan även stödja i föräldrastödjande
insatser och vägleda var stöd kan söka och ges.
I Håbo kommun strävar vi efter att nyanlända ska nå självförsörjning genom arbete eller
studier inom två år från mottagande i kommunen. Nyanlända som bedöms sakna tillräcklig
försörjning, beviljas försörjningsstöd efter ansökan och prövning enligt gällande
lagstiftning1.
Arbetsförmedlingen är den myndighet som ansvarar för den nyanländes etableringsinsatser
genom att upprätta en etableringsplan med individuellt utformade och stödjande insatser för
att nå arbetsmarknaden. I etableringsplanen kan ingå språkutbildning, samhällsorientering,
arbetsförberedande praktik och validering av tidigare betyg och kunskaper.
Förslag från kommunstyrelsens förvaltning: De som bott mindre än 10 år i Sverige och är
födda utanför Europa förvärvsarbetar i lägre utsträckning än såväl övriga grupper av utrikes
födda som inrikes födda. Denna grupp har också en otryggare ställning på arbetsmarknaden.
Det är vanligare i denna grupp med tidsbegränsad anställning, att vara orolig för att bli
arbetslös och att sakna inflytande över arbetet.

1

Socialtjänstlagen (2001:453)
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Det är en lägre andel som slutför gymnasiet i gruppen födda utanför Europa som bott mindre
än 10 år i Sverige. Av de som slutfört gymnasiet är det däremot inga större skillnader mellan
grupper när det gäller andelen som påbörjar högre utbildning.
För att möjliggöra att nyanlända som tas emot i Håbo kommun integreras och etableras i
samhället är grundläggande språkkunskaper i svenska nödvändiga. Genom att så snart som
möjligt påbörja utbildning i svenska för invandrare, SFI, efter att den nyanlände tagits emot i
kommunen främjas integrationsprocessen.
I Håbo kommun ska jämlikhet och värderingar om att män och kvinnor har samma värde
och rättigheter ligga till grund för integrering i samhället och möjligheter att nå
arbetsmarknaden. Kvinnor och män behöver därför ges samma förutsättningar under
integrationsprocessen för att minimera risker i skillnader som uppstår till följd av olika kön.
I Håbo kommun finns många företag och arbetsgivare som kan bidra med resurser för att
möjliggöra språk och arbetspraktik för nyanlända. Genom ett nära samarbete mellan
kommunens näringslivsansvariga och företagarföreningar finns goda möjligheter till att nå
arbetsmarknaden. Även folkhögskolan Biskops-Arnö, studieförbund och civilsamhället är
viktiga parter i samarbetet för att främja integrationen och vägen mot arbetsmarknaden.
Håbo kommun är kommunens största arbetsgivare och har ett stort ansvar att stödja, erbjuda
och möjliggöra nyanländas väg till ett självständigt arbete. Arbetsgivaren Håbo kommun
verkar aktivt för att tillvarata jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald.
I Håbo kommun arbetar vi för att utbildning och arbete ska leda till självförsörjning genom:
-

Kommunal praktik enligt förslag från motion? Hur möjligt?

-

Språkutbildning om heltid?

5.3 Hälsa

Mål: Nyanlända i Håbo kommun ges förutsättningar och möjligheter till ett aktivt socialt
deltagande
Förslag till ändring kultur och fritidsförvaltningen: Håbo kommun ska skapa förutsättningar
som främjar delaktighet och god hälsa
Strategi för att uppnå målet:
En god hälsa och delaktighet i samhället är viktiga förutsättning för att kunna ta del av
etableringsinsatserna och vägen mot ett självständigt liv. Genom förebyggande och
hälsofrämjande insatser ökar nyanländas möjlighet till etablering i samhället. Nyanlända
behöver i ett så tidigt skede som möjligt vid mottagandet i vår kommun introduceras och
erbjudas att ta del av de fria samhällsnyttor, hälsofrämjande insatser och insatser genom
civilsamhället som finns tillgängligt för att öka det sociala deltagandet. I Håbo kommun är
kvinnor och män, flickor och pojkars delaktighet lika viktiga för att etableras i samhället.
Kvinnor och flickor behöver särskilt uppmuntras till det sociala deltagandet utifrån de
svenska normer och värderingar om ett jämlikt deltagande i samhället. Det innebär även, att
familjen som helhet introduceras till svenska levnadsvillkor. Förslag från
Kommunstyrelsens förvaltning: Kunskap om allemansrätten m.m. är en möjlighet till att
vistas i naturen. Det främjar hälsa och goda levnadsvanor.
Förslag från kultur och fritidsförvaltningen: Bibliotek, föreningsliv och civilsamhället utgör
alla en viktig aktör i det förbyggande och hälsofrämjande arbetet. Dessa aktörer skapar
gemensamt meningsfulla mötesplatser, bygger och stärker sociala nätverk. Många nyanlända
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vänder sig till biblioteket för språkträning, möjlighet att låna datorer, delta i
informationsträffar som ökar målgruppens tillgång till samhällsinformation. I samarbete med
Arbetsförmedlingen ordnar biblioteket även aktiviteter där målgruppen tränar på att söka
jobb vilket ökar deras chanser att komma in på arbetsmarknaden. Som ett led i
integrationsarbetet samverkan ovanstående aktörer kring trygghetsskapande insatser för och
med nyanlända vuxna. trygghet ska finnas oavsett ålder, kön, sexuell läggning,
könsidentitet, funktionsförmåga, religion eller annan trosuppfattning. Kultur och
fritidsförvaltningen främjar sociala möten mellan nyanlända och etablerade svenskas samt
bidrar till att skapa trygga uppväxtvillkor för nyanlända barn och unga genom att sätta
barnets bästa i fokus.
Förslag från kommunstyrelsens förvaltning: Många studier har visat att utlandsfödda har
sämre hälsa än den svenskfödda
befolkningen. Ojämlikhet i hälsa mellan utlandsfödda och inrikes födda har också
observerats i flera andra europeiska länder samt sedan länge i USA. Bland annat har de
utlandsfödda ökad risk för psykisk ohälsa som exempelvis mer depressioner, ångest,
posttraumatisk stress och sömnsvårigheter. Socialstyrelsens analyser liksom andra studier
har också visat att åtgärdbar och förtida dödlighet är högre bland utlandsfödda jämfört med
inrikes födda i exempelvis hjärtkärlsjukdom. Minskad rökning har en god inverkan på bättre
hälsa.
Delaktighet ses som en av de viktigaste faktorerna för en väl fungerande integrationsprocess.
Bibliotek, föreningsliv och civilsamhället utgör alla en viktig aktör i det förbyggande och
hälsofrämjande arbetet. Genom kommunala bidrag uppmuntras föreningslivet och
civilsamhällets delaktighet till att integrera nya deltagare, skapa mötesplatser och bidra till
inkludering. Delaktighet i samhället och känslan av samhörighet är grundläggande för
människors välbefinnande. Med en god språklig tillgänglighet skapas möjligheter för
nyanlända att delta i kommunal verksamheter och samhällslivet.
Socialdemokraterna: lyfter föreningslivet och vikten av integrationsarbetet även efter att
kommunens ansvar upphör.
Information om föräldrastödjande insatser är en betydelsefull introduktion till familjer med
barn om vilket stöd och insatser som finns tillgängliga. Nyanlända familjer besöker i liten
utsträckning öppna förskolan vilket är en positiv aktör för att möjliggöra integration och
språkutveckling för både föräldrar och barn. Samarbetet mellan berörda aktörer i
mottagandet av nyanlända, barnomsorg och hälso- och sjukvården behöver stärkas så att
nyanlända tar del av dessa insatser i större utsträckning.
Håbo kommun utvecklar ett strukturerat samarbete med civilsamhället för att hitta
gemensamma lösningar för en långsiktig och fungerande integrationsprocess.
Integrationsnätverket: Även under p. 5.3 behövs ett tydliggörande över hur civilsamhället
ska vara delaktigt och hur kommunen ska leda detta arbete.
Sverige-finska samrådet: Vilka kommunikationsinsatser kommer kommunen göra för att
tillgängliggöra information om aktiviteter gentemot nyanlända barn och vuxna? Det måste
finnas information som är översatt till deras språk och dessa måste synas på kommunens
websida. T.ex. Information om kommunens fritidsbank ska vara tillgänglig på olika språk så
målgruppen hittar den. Kommunen borde gå ut med information om sommarjobb på olika
språk
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I Håbo kommun arbetar vi för att nå en god och jämlik hälsa och aktivt socialt deltagande
genom:
-

Nyanlända som tas emot i Håbo kommun introduceras till svenska levnadsvillkor
med utgångspunkt i jämlikhet och värderingar om kvinnor och män, flickor och
pojkars lika förutsättningar i att aktivt delta i samhället
Förslag från kultur och fritid: Nyanlända ges råd, stöd och information kring rätt till
sin kropp, reproduktiv hälsa, rätten att inte bli diskriminerad, våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck genom stöd från bibliotek, ungdomsgårdar,
civilsamhället och intresseorganisationer

-

Kommunanställda ges kunskap om ovanstående frågor för att bättre bemöta
utmaningar och hantera dessa i olika verksamheter

-

Nyanlända erbjuds trygga mötesplatser, jämlika, kreativa, inkluderande miljöer där
kommunens barn och ungdomar möts över kulturgränserna utifrån kommunens
fastställda mål om mötesplatser för alla

-

Nyanlända tillhandahålls tillgänglig information som är enkel utformad och på
målgruppens olika språk

-

Föräldrastödjande insatser till nyanlända familjer introduceras vid mottagandet för
att erbjuda stöd och möjliggöra integration för föräldrar där normer eller värderingar
om ansvar för små barn i familjen bidrar till hinder att delta i etableringen, eller som
inte tar del i etableringsinsatser till följd av föräldraledighet

6. Uppföljning (?)

Respektive nämnd och styrelse ansvarar för att omsätta strategins mål och inriktning i
samband med ordinarie verksamhetsplanering. Arbetet följs upp i samband med
verksamhetsuppföljning och delges kommunfullmäktige vid årsbokslutet.
Behöver det utvecklas? En större fråga gällande ledning & styrning övergripande i
kommunen hur vi arbetar med strategier, inriktningsdokument o.s.v.
Vem ansvarar för dokumentet? Vem ansvarar för att följa hur nämnderna arbetar? Behövs
ett övergripande samordningsansvar.
Sverige-finska samrådet: vem kommer följa upp kvaliteten av integrationsarbetet? Ska en
lättläst version av integrationsstrategin tas fram?
Kristdemokraterna: Detta program skall inte gälla retroaktivt. Till slut så måste samhället
bejaka alla som vill göra rätt för sig genom att jobba i olika projekt i samarbete med företag,
föreningar och kommunen.

7. Bilaga

För att kunna mäta och följa upp att strategins mål nås följs nedan nyckeltal från
statistikdatabasen Kolada.
Nyckeltalet avseende bosättning och egen bostad vid etableringsperiodens slut tas fram
utifrån socialtjänstens uppgifter om personer som anvisats till kommunen enligt
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bosättningslagen och därmed beviljats ett bostadskontrakt. Från 2020 beviljas
bostadskontrakt om 3 år, därför kan det i nuläget inte mätas hur många som har en egen
bostad vid etableringsperiodens slut, eftersom det tidigare inte ställts krav på detta.
Formulera om?
Mål: Nyanlända i Håbo kommun har en egen ordnad bostad vid etableringsperiodens slut
Nyckeltal: saknas i Kolada – behöver utvecklas av socialförvaltningen för att kunna mäta
Mål: Nyanlända i Håbo kommun blir självförsörjande under etableringsperioden
Nyckeltal

Mål: 50 % av eleverna på SFI har klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare
Nyckeltal

Mål: Nyanlända i Håbo kommun ges förutsättningar och möjligheter till ett aktivt socialt
deltagande
Nyckeltal –
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beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom Strategi för
närvårdssamverkan 2021-2023.
Sammanfattning
Region Uppsala och Uppsala läns kommuner har sedan 2018 samverkat
inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) med stöd av Strategi för
närvårdssamverkan 2018-2020. I samband med att den nu gällande strategin
upphör vid årsskiftet 2020/2021 har en ny treårig strategi tagits fram.
Strategin har utarbetats i samverkan med kommunerna genom bland annat
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omsorg. Strategins målgrupp är de som är i behov av stöd, vård och insatser
från både kommun och region.
Den 10 september 2020 fattade Regionalt forum beslut om att godkänna
Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023.
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Tjänsteskrivelse
Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023
Missiv Strategi för närvårdssamverkan 2021- 2023
Sammanträdesprotokoll, § 103, Dnr 2019/00213
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Anna Åsén, närvårds- och anhörigstrateg
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Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län - för beslut
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom Strategi för
närvårdssamverkan 2021-2023.
Sammanfattning

Region Uppsala och Uppsala läns kommuner har sedan 2018 samverkat
inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) med stöd av Strategi för
närvårdssamverkan 2018-2020. I samband med att den nu gällande strategin
upphör vid årsskiftet 2020/2021 har en ny treårig strategi tagits fram.
Strategin har utarbetats i samverkan med kommunerna genom bland annat
Samråden (Samråd HSVO) och Tjänsteledning HSVO (TL HSVO).
Genom strategin skapas en gemensam grund för länets kommuner och
Region Uppsala att politiskt och inom tjänsteled samverka för att länets
invånare ska få god och sammanhållen tillgång till hälsa, stöd, vård och
omsorg. Strategins målgrupp är de som är i behov av stöd, vård och insatser
från både kommun och region.
Den 10 september 2020 fattade Regionalt forum beslut om att godkänna
Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023.
Ärendet

I Strategi för närvårdssamverkan omfattas verksamheter på flera olika
nivåer både politiskt och inom tjänsteleden, den berör samverkan i allt från
långsiktigt strategiska beslut till en samverkan i det dagliga arbetet. Genom
strategin mynnar en struktur ut som håller samman alla dessa delar, den
stakar även ut gemensamma mål att arbeta med. För de kommande tre åren
framgår tydligt ett fokus på utveckling av att stärka förutsättningar för
samverkan, utveckla systemstöd och arbetssätt samt att genomföra
utveckling av en effektiv och nära vård. Genom strategi för samverkan
skapas förutsättningar för Håbo kommuns invånare att få rätt stöd, vård och
insatser på ett samordnat sätt i rätt tid.
Målgruppen för strategin är de som är i behov av stöd, vård och insatser från
både kommun och regionens hälso- och sjukvård. Ett särskilt
samverkansbehov finns kring barn och unga, äldre med komplex
sjukdomsbild, kroniskt sjuka samt personer med psykisk ohälsa.
Den samverkan som sker genomförs med en ansvarsfördelning som utgår
från den lagstiftning respektive huvudman har i ansvar att följa.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I strategi för närvårdssamverkan framgår att länets kommuner och Region
Uppsala ”…tillsätter gemensamma medel för att stödja utvecklingen inom
gemensamma områden. Medlen innefattar även direkta statsbidrag.”1
Region Uppsala och länets kommuner finansierar gemensamt utvecklingen
av gemensamma områden genom enskilt avtal, i Håbo kommun fattade
fullmäktige 2019 beslut om att godkänna förslag till samverkansavtal kring
kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och
sjukvård2
Antagandet av Strategi för närvårdssamverkan innebär i sig inte ekonomiska
konsekvenser eller finansiering i form av kostnader.
Uppföljning

Uppföljning av Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 sker genom
organisationsstrukturen för HSVO och utgår från avtal, överenskommelser
och rutiner.
Beslutsunderlag

– Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023
– Missiv Strategi för närvårdssamverkan 2021- 2023
– Sammanträdesprotokoll, § 103, Dnr 2019/00213
__________

Beslut skickas till

Samtliga mottagare för kännedom;
Socialnämnden,
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Region Uppsala

1
2

Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023, s. 8
Sammanträdesprotokoll, § 103, Dnr 2019/00213
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Inledning
Väl fungerande samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner är en förutsättning för ett
framgångsrikt och hållbart utvecklingsarbete i länet. Det handlar om att ta tillvara styrkorna från berörda
organisationer för att bättre kunna möta framtidens utmaningar i Uppsala län. Många av de människor
som möter hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra myndigheter har komplexa behov som
förutsätter samarbete mellan olika aktörer. Därför måste möjligheter till en aktiv samverkan och dialog
skapas och värnas. Det handlar om att sätta länsinvånarnas behov i centrum och ge goda förutsättningar
för ett hållbart samhälle med goda livsvillkor.
Närvårdssamverkan omfattar verksamheter inom hälsa, stöd, vård och omsorg. Två pågående processer
som är viktiga för närvårdssamverkan i länet är dels det nationella omställningsarbetet för en god och
nära vård, dels den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
För att möta aktuella och kommande utmaningar som det svenska hälso- och sjukvårdssystemet står inför
pågår en strukturförändring, som drivs av den nationella utredningen Samordnad utveckling för god och
nära vård (SOU 2017:01). Det är ett långsiktigt arbete för att utveckla hälso- och sjukvården med fokus på
primärvården. I Uppsala län finns även en regional utvecklingsstrategi (RUS) som har tagits fram
gemensamt av länets offentliga organisationer, näringsliv och civilsamhälle. Det regionala
utvecklingsarbetet ska både se till regionala behov och verka för en utveckling i linje med Agenda 2030
och de globala målen för hållbar utveckling. Visionen för utvecklingen av Uppsala län är ”Ett gott liv i en
nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft”. Ett av de prioriterade målen för att
driva utvecklingen mot visionen är att länet har ”En hälsofrämjande och nära vård”.
Strategin för närvårdssamverkan är treårig och tas fram i samarbete mellan Region Uppsala och
kommunerna i Uppsala län. I strategin fastställs mål och fokusområden för den gemensamma
utvecklingen och planeringen av arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg i länet. Det övergripande målet
tydliggör de långsiktiga effekter som eftersträvas genom utvecklad samverkan. För att nå det
övergripande målet identifieras tre fokusområden som viktiga utgångspunkter i länets gemensamma
arbete. Under respektive fokusområde anges prioriteringar samt en beskrivning av vad fokusområdet
omfattar. Innehållet i strategin är därefter underlag för de verksamhetsplaner som tas fram på lokal nivå i
samverkan mellan respektive kommun och Region Uppsala.

Syfte
Syftet med strategin är att stärka samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner kring arbetet
med hälsa, stöd, vård och omsorg.

Målgrupper
Närvårdssamverkan omfattar insatser inom hälso- och sjukvården och omsorgen till samtliga målgrupper
där Region Uppsala och kommunerna behöver samverka, det vill säga invånare med risk för ohälsa samt
alla patienter och brukare med behov som behöver hanteras sammanhållet mellan olika verksamheter.
Några målgrupper med särskilda samverkansbehov som behöver en stor del av vårdens och omsorgens
resurser är barn och unga, äldre med komplex sjukdomsbild, kroniskt sjuka samt personer med psykisk
ohälsa.

Utgångspunkter och centrala begrepp
Det anges ofta att vård och omsorg ska präglas av närhet. Begreppet nära vård har därför på senare tid
vuxit fram och kommit att prägla utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården. Någon närmare reglering
av vad som är nära vård finns inte. Det är snarare ett sätt att tänka kring hur man organiserar all hälsoSidan 3 av 12
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och sjukvård med utgångspunkt i patienters och brukares individuella behov, förutsättningar och
preferenser så att hela livssituationen beaktas.1 Härav följer att den nära vården inte är en ny
organisationsnivå. Det är heller inte en ny benämning på dagens primärvård. I den nära vården finns
primärvården med som en viktig del, men nära vård innefattar också insatser från andra specialiteter och
organisatoriska vårdformer. Som exempel kan nämnas delar av socialtjänsten, elevhälsan och den
specialiserade öppenvården.2 Utvecklingen av den nära vården förutsätter samverkan mellan alla berörda
huvudmän och verksamheter.
Den nära vården har primärvården som tydlig bas. Primärvård är inte en organisationsform utan en
vårdnivå. Den ska tillgodose befolkningens basala behov av hälso- och sjukvård, det vill säga öppen vård
som ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Det omfattar sådan
grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte
kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Här inkluderas både
regionens och kommunernas öppna hälso- och sjukvård.3
I Uppsala län sker en stor del av arbetet med att utveckla den nära vården inom ramen för
närvårdssamverkan. Närvårdssamverkan är både ett gemensamt förhållningssätt och en
organisationsform där Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län gemensamt driver arbetet med
hälsa, stöd, vård och omsorg i länet. Det omfattar hälso- och sjukvård och kommunal omsorg såväl som
elevhälsa och tandvård. Hälsa, stöd, vård och omsorg består av många olika aktörer och byggstenar.
Oavsett hur verksamheterna organiseras uppstår mellanrum och gränsdragningar någonstans.
Närvårdssamverkan handlar om hur väl vi förmår att överbrygga dessa mellanrum och skapa en
sammanhållen vård och omsorg för patienter och brukare. Det förutsätter aktiviteter över
verksamhetsgränser för att uppnå ett gemensamt mål. För att samverkan ska fungera väl finns en
samordnande organisation samt en gemensam strategi som beskriver inriktningen för arbetet.
Närvårdssamverkan erbjuder en arena där länets huvudmän gemensamt kan ta utvecklingsansvar för att
möta länsinvånarnas behov. Ett viktigt gemensamt utvecklingsområde är systemet för en sammanhållen
kunskapsstyrning. Syftet är att ta fram, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och
sjukvården och omsorgen. Det innebär att kunskapsstöd tas fram inom relevanta områden och utformas
så att de är lätta att använda när patienter, brukare, anhöriga och vårdgivare möter varandra.4
Kunskapsstyrningen ska vara en del av länets gränsöverskridande samverkan där vi tillsammans utvecklar
och förbättrar verksamheter genom att använda bästa tillgängliga kunskap. Berörda huvudmän behöver
gemensamt följa upp, fråga efter resultat och föra dialog om kvalitet i verksamheterna.

1

SOU 2018:39, s. 54-55
SOU 2020:19, s. 150
3
SOU 2018:39, s. 56-57
4
Se https://kunskapsstyrningvard.se/omkunskapsstyrning.658.html
2
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Gemensamt ansvar för hälsa, stöd, vård och omsorg
Avsiktsförklaring
Region Uppsala och kommunerna i länet
•
•
•
•

Förbinder sig att bibehålla och vidareutveckla ett förtroendefullt samarbete kring
gemensamma målgrupper.
Tar ett gemensamt ansvar för ett långsiktigt utvecklingsarbete med utgångspunkt från
ansvarsfördelning, mål och fokusområden i närvårdsstrategin.
Ansvarar var för sig för att erforderliga resurser och kompetenser finns inom respektive
ansvarsområde.
Ska vid behov komma överens om gemensam finansiering av vissa verksamheter eller insatser.

Uppsala läns kommuner och Region Uppsala tar genom avsiktsförklaringen ställning för att det är ett
gemensamt ansvar att arbeta i strategins anda. Att utveckla närvårdssamverkan är ett långsiktigt arbete
som bygger på goda relationer och att det finns tillit och förtroende mellan huvudmännen och
verksamheterna. Kontinuerlig dialog och modet att våga gå från ord till handling är framgångsfaktorer.
Ledning och chefer hos huvudmännen har ansvar för att prioritera samarbetet och ge verksamheter och
medarbetare de förutsättningar som krävs för att kunna arbeta enligt strategin.

Ansvarsfördelning enligt lagstiftning
Lagstadgade ansvarsområden utgör kommunernas respektive Region Uppsalas fundament för att skapa
de broar som samverkan mellan huvudmännen och samverkan mellan olika utförare utgör. De
överenskommelser, riktlinjer och rutiner som med stöd i lagstiftningen tas fram inom ramen för
samverkan publiceras i dokumentsamlingen Vård i Samverkan (ViS) och finns tillgänglig via Region
Uppsalas hemsida.5
Region Uppsala och kommunerna har var för sig ett hälso- och sjukvårdsansvar. Region Uppsala ansvarar
för all hälso- och sjukvård med undantag för hälso- och sjukvård (dock inte läkarinsatser) i särskilda
boendeformer och dagverksamheter, samt för hemsjukvård i ordinärt boende, det vill säga patientens
privata bostad.6 När det gäller hemsjukvård har Region Uppsala, genom ädelöverenskommelsen7,
överlåtit ansvaret att erbjuda hemsjukvård till länets kommuner. Respektive huvudmans ansvar för
vården i hemmet och särskilda boenden förtydligas i särskilda överenskommelser, riktlinjer och rutiner
som publiceras i ViS. I enlighet med förarbeten till ädelreformen 1991 är den hälso- och sjukvård som
kommunerna sedan dess ansvarar för på primärvårdsnivå.8 Primärvård är därmed en vårdnivå med både
region och kommun som huvudman, och kräver därför en nära samverkan i både planering och
utförande.
Läkarmedverkan i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården är en central komponent i en väl
fungerande primärvård. Avtal ska slutas mellan region och kommun om omfattningen av och formerna
för läkarmedverkan i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården.9 Om regionen inte uppfyller sina

5

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-och-utveckling/halsa-och-vard/halsa-och-vard/vard-isamverkan/
6
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), 12 kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1 §
7
Förhandlingsöverenskommelse om ädel i Uppsala län, 1991
8
Bet. 1990/91:SoU9 och SOU 2020:19, s. 150
9
Se Avtal för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala län, 2020
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skyldigheter enligt avtalet har kommunen en författningsreglerad möjlighet att på egen hand anlita läkare
och få ersättning för sina kostnader för det från regionen.10
Kommunerna ansvarar för socialtjänsten och har det yttersta ansvaret för att enskilda vid behov får det
stöd och den hjälp som de behöver i det dagliga livet. Verksamheter inom socialtjänsten har särskilt
ansvar för insatser och stöd till personer med funktionshinder, vård av unga, viss vård av missbruk samt
personer som vårdar anhöriga. Inom socialtjänsten finns även ett ansvar för personer som är i behov av
försörjningsstöd.11
Den som är huvudman för skolan ansvarar även för elevhälsan. Elevhälsan omfattar förebyggande och
hälsofrämjande arbete genom medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.12
Region Uppsala har ansvar för att erbjuda tandvård.13 Med tandvård avses åtgärder för att förebygga,
utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan. Det omfattar vid behov mobil tandvård till
personer i hemmet och på särskilda boenden.
De författningar som gäller för hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan innehåller särskilda
områden för samverkan. Region Uppsala och kommunerna ska i enlighet med lagstiftningen sluta
överenskommelser om samverkan kring följande målgrupper: 14
‒
‒
‒

Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Personer med psykisk funktionsnedsättning.
Personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel,
dopningsmedel eller spel om pengar.

10

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), 16 kap. 1 §
Socialtjänstlag (2001:453), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbruk i vissa fall.
12
Skollagen (2010:800)
13
Tandvårdslag (1985:125)
14
Socialtjänstlag (2001:453), kap 5 samt Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), kap 16
11
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Inriktning för närvårdssamverkan
Här redovisas de mål och fokusområden som ska stödja den gemensamma utvecklingen och planeringen
av arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg i länet. Det övergripande målet tydliggör de långsiktiga
effekter som eftersträvas genom utvecklad samverkan. Sedan utvecklas målbilden och vad som är viktigt
för att förverkliga den. För att nå det övergripande målet identifieras tre fokusområden som viktiga
utgångspunkter för det gemensamma arbetet. Genom fokusområdena ges inriktning och struktur för
länets samverkansarbete. Under respektive fokusområde anges prioriteringar samt en beskrivning av vad
fokusområdet omfattar.

Övergripande mål
Länets invånare får en god, sammanhållen och nära hälso- och sjukvård och omsorg
Målet innebär att hälso- och sjukvården och omsorgen är
•
•
•
•
•

tillgänglig och finns nära invånarna på nya sätt,
effektiv och hålls samman med stöd av rätt kompetenser,
samskapande med invånarna som aktiva partners i den egna vården och omsorgen,
hälsofrämjande och stödjer invånarna i att främja den egna hälsan,
jämlik och ges på lika villkor för alla invånare.

De långsiktiga effekter som eftersträvas förutsätter en samordnad vård och omsorg i länet. För att uppnå
detta krävs att de professioner som individerna möter från vården och omsorgen samordnar sina insatser.
Det är ytterst de personer som arbetar närmast patienten och brukaren som är garanter för att
samordningen fungerar. Samtidigt arbetar och agerar professionerna i ett komplext system som både
präglas av olika organisationer och kulturer såväl som av olika verktyg, mål och krav.
Framgångsrik samverkan kräver därför att systemets beslutsfattare och verksamheter har tydliga mandat
att agera i enlighet med intentionerna i närvårdssamverkan. Övergripande styrdokument behövs i form av
överenskommelser, riktlinjer och rutiner som ger formella och praktiska förutsättningar för samverkan
mellan verksamheter och över organisationsgränser. Verksamheterna är även beroende av
verksamhetssystem och arbetssätt som rent praktiskt underlättar samverkan. Dessutom kommer
strukturförändringen av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet under kommande år, som i Uppsala län
drivs inom utvecklingsprogrammet Effektiv och nära vård 2030, kräva stora förändringar som bör
hanteras i samverkan. Fokus inom närvårdssamverkan kommer därför att ligga på tre viktiga områden:
‒
‒
‒

stärk de grundläggande förutsättningarna för samverkan,
utveckla systemstöden och arbetssätten,
genomför utvecklingsprogrammet en effektiv och nära vård.

Fokusområden 2021—2023
Stärk förutsättningarna för samverkan
Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden
•
•
•
•

Effektivisering av organisation, styrning och uppföljning avseende samverkan inom hälsa, stöd,
vård och omsorg.
Utveckling av en gemensam struktur för kunskapsstyrning och tillgängliggörande av relevanta
kunskapsstöd.
Implementering av strategier, riktlinjer och rutiner samt överenskommelser.
Användning av gemensamma medel för att utveckla kunskapsbaserad praktik i socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård.

Utvecklingen av närvårdssamverkan bygger på goda relationer, både mellan olika politiska beslutsorgan
och mellan verksamheterna inom vård- och omsorg. Ledningarnas aktiva stöd och ägarskap för det
gemensamma utvecklingsarbetet krävs för att lyckas, men också att arbetet bedrivs inom en långsiktigt
hållbar samordningsstruktur och organisation där huvudmännen kan diskutera och hantera
förutsättningar och behov. Det förutsätter väl fungerande processer både för genomförandet av strategin
och lokala verksamhetsplaner för närvårdssamverkan, samt för utvecklingen av kunskapsstyrning för en
mer kunskapsbaserad och resurseffektiv vård och omsorg.
För att styrning och praktik i vården och omsorgen ska få genomslag krävs implementering. Det räcker
sällan med att bara upprätta strategier, riktlinjer och rutiner för att få genomslag. En ny riktlinje och rutin
måste ofta förankras på olika sätt i verksamheterna för att slå rot. I en decentraliserad vård och omsorg
spelar den lokala förankringen stor roll. I samverkansprocesserna är det därför viktigt hur lokala
företrädare samt experter ute i verksamheterna förmedlar, kommunicerar och tolkar ny kunskap.
Region Uppsala och kommunerna tillsätter gemensamma medel för att stödja utvecklingen inom
gemensamma områden. Medlen omfattar även direkta statsbidrag. FoU Socialtjänst och angränsande
hälso- och sjukvård (FoU-S) har uppdraget att förvalta de gemensamma medlen och att stödja en
kunskapsbaserad verksamhetsutveckling inom kommunernas socialtjänst och angränsande hälso- och
sjukvård. Det omfattar bland annat metodstöd, analyser som grund för verksamhetsutveckling samt
kunskapsspridning och omvärldsbevakning.

Utveckla systemstöd och arbetssätt
Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden
•
•
•

Utveckling och tillämpning av verksamhetssystem.
Införande av digitala hjälpmedel.
Ändamålsenliga arbetssätt utifrån individens perspektiv.

Väl fungerande systemstöd ska vara användarvänliga, underlätta hanteringen av olika uppgifter och
stödja verksamheternas genomförande. Verksamheternas och professionernas möjligheter att samverka
och samordna sina insatser är beroende av att det finns väl fungerande systemstöd. Journal- och
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avvikelsehanteringssystem är exempel på viktiga hjälpmedel för kommunikation i vårdprocesserna och
kvalitetssäkring av verksamheter.
E-tjänster och digitalisering är avgörande för att klara framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården
och omsorgen. Genom att till fullo utnyttja digitaliseringens möjligheter går det att stärka tryggheten i
vården och uppnå en mer jämlik vård och hälsa samtidigt som resurserna används mer effektivt. Med
hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras och överföras på ett
säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilda. Därmed kan personal
inom vård och omsorg, oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser planera och
utföra insatser av hög kvalitet.
En viktig väg framåt är förändrade arbetssätt som stödjer utvecklingen inom hälso- och sjukvården och
omsorgen, bland annat genom ett personcentrerat arbetssätt och teamarbete tillsammans med patienter
och brukare. En viktig utmaning i framtiden är att nyttja kompetenser mer relevant oavsett
organisationstillhörighet. Det tvärprofessionella perspektivet i vård och omsorg stärks allt mer och
förutsätter ett mer teambaserat arbete i nya vårdmiljöer och med digitala verktyg. Vården och omsorgen
är samordnad när alla aktiviteter ingår i en väl fungerande helhet kring individen, samtidigt som individen
och anhöriga ges möjlighet att vara medskapande i aktiviteterna efter förmåga och preferenser.
Individens och anhörigas delaktighet bidrar till trygghet och kvalitet på vården och omsorgen samt vid
förflyttningarna däremellan. Patient- och brukarmedverkan kan stärkas genom att patient- och
brukarföreträdare erbjuds vara delaktiga i arbetet med att utveckla vård och omsorg.

Genomföra en effektiv och nära vård
Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden
•

Utveckling av hälsosystemets struktur med inriktning på
◦ Vårdcentrum
◦ Närmottagningar
◦ Vård och omsorg i hemmet
◦ Insatser för psykisk hälsa

För att uppnå målen krävs förändring och utveckling av hälsosystemets struktur. Dagens organisation
kommer inte att klara av att möta framtida vårdbehov utifrån tillgängliga resurser. De närmaste åren
innebär ekonomiska utmaningar och samtidigt behöver ett långsiktigt utvecklings- och omställningsarbete
genomföras för att klara utmaningarna på sikt. Region Uppsala och kommunerna har ställt sig bakom en
gemensam målbild och inriktning för utvecklingen av hälsosystemet i länet. Arbetet drivs inom ramen för
utvecklingsprogrammet Effektiv och nära vård 2030 och handlar framförallt om den nära vården med
stort fokus på primärvårdens hälso- och sjukvård. De förändringar som föreslås kommer att få
följdverkningar för hela hälso- och sjukvårdssystemet. Länets samverkansstruktur är en naturlig arena för
att driva omställningen.
Förstärkning av en mer nära vård behöver ske i tätt samspel mellan vård- och omsorgsgivarna som har
ansvar för samma invånare. En ökad närhet och tillgänglighet är generella krav samtidigt som lokala
förutsättningar och behov i befolkningen skiljer sig åt, inte minst mellan stad och landsbygd. Det behöver
avspeglas i hälsosystemets struktur. För att nå en effektiv och nära vård 2030 föreslås ett antal noder, så
kallade vårdcentrum, i länet till vilka en mer omfattande vård- och omsorgsverksamhet bör koncentreras.
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Där kan medarbetare från flera huvudmän och organisationer samarbeta nätverksbaserat utifrån
invånarnas bästa och gemensamma resurser nyttjas effektivt.

För att ytterligare stärka tillgänglighet till vård på olika geografiska platser utanför tätorter finns förslag
om inrättande av närmottagningar. Det är flexibla mottagningar, som komplement till vårdcentrum, med
distriktssjuksköterskor och/eller vård via mobila team. Utveckling av vårdnivån närmottagning är ett sätt
att ytterligare trygga invånarnas närhet till likvärdig och jämlik vård över hela länet. Viktiga
förutsättningar är att klargöra vilka verksamheter som ska knytas till närmottagningarna, hur samverkan
kan ske mellan region och kommuner samt konkreta geografiska placeringar i länet. En utgångspunkt är
att ta tillvara samordningsvinster för invånarna genom exempelvis samlokalisering av kommunal service
och den nära vården.
Avgörande för den nära vården är möjligheten för invånare med komplexa vård- och omsorgsbehov att få
en säker och god vård och omsorg i det egna hemmet. En väl fungerande vård i hemmet bidrar till att
förbättra tillgänglighet och till att undvika onödiga akutbesök samt in- och återinskrivningar i sluten vård.
Vården i hemmet behöver därför bli en integrerad del av andra former av nära vård och omsorg. Det
förutsätter att möjligheten till mobila hembesök, digitala vårdmöten och observation i hemmet utvecklas
och blir en självklar del av vården hemma.
Under de senaste decennierna har psykisk ohälsa lyfts som ett växande problem. Det är därför angeläget
att arbeta långsiktigt med insatser för att främja psykisk hälsa och tidigt möta psykisk ohälsa. Främjande
och förebyggande insatser ska utvecklas med utgångspunkt i det hälsofrämjande arbete som pågår i länet.
Inom ramen för nationella satsningar finansieras exempelvis gemensamma projekt för att främja psykisk
hälsa genom tidiga förebyggande insatser. Samtidigt ska personer med psykiska besvär få vård och stöd
baserad på mest effektiva omhändertagandenivå. Det förutsätter ett väl utbyggt samarbete mellan
primärvård, specialistvård, elevhälsa och socialtjänst. En naturlig ingång för behandling av psykisk ohälsa
är primärvården, men även andra verksamheter som till exempel elevhälsan kommer i kontakt med unga
som har behov av stöd och samtal vid lättare eller medelsvår psykisk ohälsa.
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Organisation och styrning av närvårdssamverkan
Samarbetet kring hälsa, stöd, vård och omsorg i Uppsala län utgår från frivillig samverkan. Det innebär att
Region Uppsala och kommunerna tagit initiativ till närvårdssamverkan för att uppnå resultat genom
bättre koordinering och samordning av berörda organisationer och verksamheter. Utgångspunkten är en
övertygelse om att närvårdsamverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner bidrar till helhetssyn,
långsiktighet och styrning av verksamheter utifrån individens behov samt bidrar till att gemensamma
resurser används på bästa sätt. En organisation har därför byggts upp för att stimulera till och underlätta
gemensamt agerande och koordinering av resurser. Inom ramen för organisationen tas strategin och
lokala verksamhetsplaner för närvårdssamverkan fram, beslutas och följs upp. Horisontella
samarbetsformer stimuleras genom olika typer av styrmedel såsom överenskommelser, riktlinjer och
gemensamma ekonomiska medel (FoU-S).
Figur 1: Organisation för samverkan kring hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) i Uppsala län

Av figuren framgår att närvårdssamverkan i länet drivs utifrån en politisk organisation (rosa färg) där
Regionalt forum och Samråd HSVO samt lokala politiska samråd HSVO ingår. Regionalt forum ansvarar för
samverkan kring länets samlade långsiktiga utveckling, vilket bland annat innebär att de tagit initiativ till
strategin för närvårdssamverkan. Samråd HSVO har en rådgivande roll och ska bidra till ökad helhetssyn
och långsiktighet i styrningen av verksamheter oberoende av huvudman, bland annat genom fokus på att
gemensamma resurser används på bästa sätt. De politiska ledamöterna har i uppdrag att bära och
förankra information mellan Samråd HSVO och de lokala politiska samråd som finns i respektive kommun.
Samråd HSVO har även i uppdrag att vårda ett avtal om gemensamma medel och samverkan kring
kunskapsstyrning, där ärendena hanteras av FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoUS). FoU-S ingår i Region Uppsalas organisation och men har ett regionalt uppdrag kring frågor som rör
kunskapsstyrning.
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Som stöd för den politiska samverkansorganisationen finns en tjänstepersonsorganisation (blå färg). På
regional nivå utgörs den av Regionala ledningsgruppen (RLG) och Tjänsteledning för hälsa, stöd, vård och
omsorg (TL HSVO). De ansvarar för beredning och uppföljning av ärenden till politiken. Det omfattar
frågor där Region Uppsala och fler än en kommun berörs. De tjänstepersoner som sitter i RLG och TL
HSVO har övergripande ansvar för att implementera fattade beslut samt nya och reviderade
gemensamma styrdokument inom sina respektive hemorganisationer. Som stöd finns arbetsutskott (AU)
och regionala samverkansgrupper som tillsätts vid behov för att fördjupa frågeställningar och driva
specifika frågor, samt FOU-S som bereder användningen av gemensamma medel (streckat i figuren).
En avgörande del av arbetet med samverkan sker på lokal nivå där arbetet implementeras. I varje
kommun finns därför ett lokalt samråd HSVO som fattar beslut om och följer upp verksamhetsplaner för
arbetet på den lokala nivån. I varje kommun finns även en lokal tjänsteledning HSVO som bereder och
följer upp ärenden åt politiken. De tillsätter särskilda arbetsgrupper vid behov. Dessutom finns en
gemensam samordningsfunktion, samfinansierad av kommunerna och Region Uppsala, i form av
närvårdsstrateger som har i uppdrag att stödja politiken och tjänsteledningarna samt att driva arbetet
med närvårdssamverkan på lokal nivå.
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2020-09-22

Dnr RS2020-00389

Avsändare

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Jan Andersson
Tfn 018-611 60 07
E-post

jan.g.andersson@regionuppsala.se

Beslut om Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023
Den 10 september fattade Regionalt forum beslut om att godkänna förelagt utkast av Strategi för
närvårdssamverkan 2021-2023 i Uppsala län. Strategin har beretts i samverkan mellan
huvudmännen i länet och bifogas för hantering och beslut hos respektive kommun.
För övriga eventuella frågor om hanteringen kontakta undertecknad.
Med vänliga hälsningar
Jan Andersson

Regionkontoret
Storgatan 27 │ Box 602 │ 751 25 Uppsala │ tfn vx 018-611 00 00 │ fax 018-611 60 10 │ org nr 232100-0024
www.regionuppsala.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17
Kommunfullmäktige

§ 103

Dnr 2019/00213

Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för
Region Uppsala och länets kommuner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
Sammanfattning
Under hösten 2018 utvärderades nämnden för kunskapsstyrning. Resultatet
av utvärderingen var en rekommendation att Region Uppsalas och kommunernas samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor ska hanteras
inom ramen för samverkansstrukturen HSVO (Samråd och tjänstemannaledning). Vid mötet den 1 februari 2019 föreslog därför ledamöterna i Regionalt forum att gällande samverkansavtal mellan Region Uppsala och länets
kommuner, kring kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande
hälso- och sjukvård, skulle sägas upp och ersättas med ett nytt avtal. Samverkansstrukturen HSVO fick i uppdrag att ta fram förslag till ett nytt avtal
som tydliggör uppdrag, beslutsordning, organisering och finansiering av
verksamheten. Förslaget till nytt samverkansavtal godkändes av Regionalt
forum vid mötet den 3 maj med förutsättningen att beslut om avtalet fattas i
parternas respektive fullmäktigen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-03 § 141
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 132
Tjänsteutlåtande Region Uppsala Dnr LS2019-0289
Förslag till samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst
och angränsande hälso- och sjukvård.
Beslutsgång
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Region Uppsala
Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden, för kännedom

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09

Ärende 17

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 195

Dnr 2019/00413

Uppdrag avseende redovisning av partistöd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner den reviderade blanketten Redovisning
av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen med anvisningar
och beslutar att partiernas redovisning av partistöd från och med
redovisningen av 2020 års partistöd ska ske på denna blankett.
2. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för partistöd, att gälla från
och med 2021-01-01.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 137, beslutspunkt 3, att uppdra
till kommunstyrelsen att inför nästa års redovisning (dvs. 2020) ta fram
tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma
sätt. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till blankett med anvisningar
och föreslår även att riktlinjerna för partistöd revideras så att det framgår att
redovisning ska ske på denna blankett.
Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-24 och
fullmäktige beslutade då att återremittera ärendet för vidare beredning med
anledning av de ändringsförslag som Sverigedemokraterna lämnat avseende
blankettens utseende. Ärendet behandlades åter på kommunfullmäktiges
sammanträde 2020-06-29 och återremitterades för ytterligare beredning.
Därefter beslutade kommunstyrelsen att inrätta en arbetsgrupp med
representanter från respektive parti i kommunfullmäktige för att ta fram en
den blankett, på vilken redovisning ska ske.
Arbetsgruppen har nu arbetat fram ett nytt förslag till blankett för
redovisning av partistöd. Kommunfullmäktige föreslås godkänna denna
reviderade blankett samt anta reviderade riktlinjer för partistöd. Riktlinjerna
har, som tidigare, reviderats för att förtydliga att redovisning ska ske på den
föreslagna blanketten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Föreslagna riktlinjer för partistöd
Arbetsgruppens förslag till blankett för redovisning av partistöd
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker
______________
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

2020-10-16

Vår beteckning

KS 2019/00413 nr 97828

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

Uppdrag avseende redovisning av partistöd
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner den reviderade blanketten Redovisning
av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen med anvisningar
och beslutar att partiernas redovisning av partistöd från och med
redovisningen av 2020 års partistöd ska ske på denna blankett.
2. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för partistöd, att gälla från
och med 2021-01-01.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 137, beslutspunkt 3, att uppdra
till kommunstyrelsen att inför nästa års redovisning (dvs. 2020) ta fram
tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma
sätt. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till blankett med anvisningar
och föreslår även att riktlinjerna för partistöd revideras så att det framgår att
redovisning ska ske på denna blankett.
Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-24 och
fullmäktige beslutade då att återremittera ärendet för vidare beredning med
anledning av de ändringsförslag som Sverigedemokraterna lämnat avseende
blankettens utseende.
Ärendet behandlades åter på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-29
och återremitterades för ytterligare beredning. Därefter beslutade
kommunstyrelsen att inrätta en arbetsgrupp med representanter från
respektive parti i kommunfullmäktige för att ta fram en den blankett, på
vilken redovisning ska ske.
Arbetsgruppen har nu arbetat fram ett nytt förslag till blankett för
redovisning av partistöd. Kommunfullmäktige föreslås godkänna denna
reviderade blankett samt anta reviderade riktlinjer för partistöd. Riktlinjerna
har, som tidigare, reviderats för att förtydliga att redovisning ska ske på den
föreslagna blanketten.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt
Uppföljning

Inte aktuellt
Beslutsunderlag

– Föreslagna riktlinjer för partistöd

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-10-16

– Arbetsgruppens förslag till blankett för redovisning av partistöd
__________

Beslut skickas till

Partierna i kommunfullmäktige
Hemsida
Författningssamling

2(2)
Vår beteckning

KS 2019/00413 nr 97828

ANVISNING

1(1)
Vår beteckning

Anvisningar för redovisning av erhållet kommunalt partistöd
Kommunfullmäktige i Håbo kommun har beslutat att partistöd ska ges till politiska partier som är
representerade i kommunfullmäktige.
Mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning till kommunen.
Redovisningen ska visa att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 4
kap. 29 § första stycket kommunallagen, det vill säga för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg Mottagaren utser själv en särskild
granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Redovisningen ska granskas av en person som partiet själv utser.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas ut till partier som inte lämnar in redovisning och
granskningsrapport enligt kommunallagens krav.
Redovisningens innehåll

(Information hämtad från regeringens proposition 2013/14:5, s. 78-79)
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet
att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning. Den närmare
utformningen av redovisningen är dock inte lagreglerad. I propositionen finns följande vägledande
uttalande:
”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild
av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det
partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt
sparats från tidigare år.”
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande om att stödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken
mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen,
samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.
Redovisning

För redovisning, använd blanketten på nästa sida.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december varje år och lämnas in senast sex
månader efter redovisningsperiodens utgång (30 juni varje år)
Redovisning lämnas in till kommunens Kontaktcenter för vidarebefordran till kommunstyrelsens
kansli, alternativt mejlas till kommunstyrelsen@habo.se.

BLANKETT

1(2)
Vår beteckning

Datum

2020-02-28

Redovisning av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen
1. Administrativa uppgifter
Partiets namn

Organisationsnummer

Redovisningen avser år

Kontonummer (för utbetalning av kommande års partistöd)

Erhållet partistöd

2. Ekonomisk redovisning
Typ av omkostnader

Belopp

1. Lokalkostnader (exempelvis hyra och förvaring)

2. Transporter (exempelvis tågbiljetter och bilkostnader)

3. Marknadsföring (exempelvis annonsering och trycksaker)

4. Medlemsaktiviteter (exempelvis fika och matkostnader)

5. Utbildning (exempelvis representation och konferenser)

6. Administration (exempelvis kontorsmaterial och porto)

7. Personalkostnader (exempelvis löner)

8. Överföring till andra delar av partiorganisationen (ange vilka motprestationer
som erhållits i avsnitt 4 på nästa sida)
9. Övrigt (Redogör för vad dessa kostnader består av i avsnitt 4 på nästa sida)

10. Sparat partistöd till kommande år

Summa totalt

Ovanstående ekonomiska redovisning är med sanningen överensstämmande.
3. Underskrift

Ort och datum

Underskrift kassör

Namnförtydligande

BLANKETT
Datum

2020-02-28

1(2)
Vår beteckning

4. Beskrivning av hur partistödet har använts och vilka motprestationer som erhållits för medel
överförda till andra delar av partiorganisationen, punkt 8, samt övrigt, punkt 9
Beskrivning

Ovanstående beskrivning är med sanningen överensstämmande. Det kommunala partistödet har
använts i enlighet med intentionerna i 4 kap. 31 § Kommunallagen.
5. Underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande

Underskrift ordförande

Granskningsintyg för redovisning av kommunalt partistöd
Undertecknad har granskat ovanstående redovisning enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen och intygar
att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt det kommunala partistödet.
6. Underskrift

Ort och datum

Underskrift granskare

Namnförtydligande

REGLER FÖR

Partistöd

Antaget av

Kommunfullmäktige

Antaget

"[Ange datum och § för antagande]"

Giltighetstid

Tillsvidare

Dokumentansvarig

Kanslichef

Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Diarienummer

KS 2019/00413 nr 93197

Gäller för

Partier representerade i kommunfullmäktige

Tidpunkt för
aktualitetsprövning

-

Ersätter tidigare versioner KS 2017/00625 nr 79271, KF 2017-12-04 § 150
Relaterade styrdokument -

REGLER

3(3)
Vår beteckning

Datum

2019-12-04

KS 2019/00413 nr 93197

Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun
Antaget av kommunfullmäktige 2017-12-04, § 150.
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd.
Därutöver gäller följande i Håbo kommun:
1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Håbo kommun utgår till de partier som representerade i enlighet med
vad som föreskrivs i 3 kap 29 § i kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd

Partistödet i Håbo kommun består av:
-

ett grundstöd som uppgår till 40% av det gällande årets inkomstbasbelopp per parti
och år, samt

-

ett mandatstöd som uppgår till 30% av det gällande årets inkomstbasbelopp per
mandat och år.

3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistöd utgår endast under 6 månader efter det att representationen upphört.
4 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska senast årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har används för det ändamål som anges i 3 kap 29 § kommunallagen. Till
redovisningen ska en granskningsrapport enligt 3 kap 31 § bifogas. Redovisning ska ske på
blankett Redovisning av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen.
5 § Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott i mars månad. Utbetalning sker efter beslut i
fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom
föreskriven tid får fullmäktige besluta att stöd för nästkommande år inte ska betalas ut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(1)

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Ärende 18

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 196

Dnr 2020/00369

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag
och motioner
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning
Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska
de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts färdigt minst en gång
årligen redovisas till kommunfullmäktige.
Redovisningen till fullmäktige omfattar totalt 21 medborgarförslag och 15
motioner. Av dessa är 9 sådana som överskridit eller närmar sig ett års
beredningstid. Av redovisningen framgår när dessa ärenden beräknas kunna
behandlas av kommunfullmäktige. De flesta beräknas bli behandlade inom
kommande månader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förteckning: Ej färdigberedda medborgarförslag
Förteckning: Ej färdigberedda motioner
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

2020-10-14

Vår beteckning

KS 2020/00369 nr 97770

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

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning

Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska
de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts färdigt minst en gång
årligen redovisas till kommunfullmäktige.
Redovisningen till fullmäktige omfattar totalt 21 medborgarförslag och 15
motioner. Av dessa är 9 sådana som överskridit eller närmar sig ett års
beredningstid. Av redovisningen framgår när dessa ärenden beräknas kunna
behandlas av kommunfullmäktige. De flesta beräknas bli behandlade inom
kommande månader.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt.
Uppföljning

Beredning av medborgarförslag och motioner följs upp genom regelbunden
återrapportering till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

– Förteckning: Ej färdigberedda medborgarförslag
– Förteckning: Ej färdigberedda motioner
__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens kansli

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2020
Diarienr

Datum, anmälan till KF

Ärende initierat av

Ärendebeskrivning

Eventuell kommentar

2019/00436
2020/00347
2020/00348
2019/00244
2020/00157
2020/00303

2019‐12‐09
2020‐09‐28
2020‐09‐28
2019‐06‐17
2020‐06‐29
2020‐09‐28

Sverigedemokraterna i Håbo
Sverigedemokraterna i Håbo
Sverigedemokraterna i Håbo
Fredrik Anderstedt (S)
Sverigedemokraterna i Håbo
Vänsterpartiet

Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av QR‐koder
Motion: Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid kommunala anställningar
Motion: Språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen
Motion: Blomsteräng
Motion: Handikappramp vid kommunala badplatser
Motion: Personalpolitiskt program

Beräknas behandlas på KF dec 2020

2019/00438
2020/00081
2020/00221
2020/00222
2020/00223
2020/00242
2020/00240

2019‐12‐09
2020‐02‐24
2020‐06‐29
2020‐06‐29
2020‐06‐29
2020‐06‐29
2020‐06‐29

Sverigedemokraterna i Håbo
Agneta Hägglund (S)
Sverigedemokraterna i Håbo
Sverigedemokraterna i Håbo
Sverigedemokraterna i Håbo
Bålstapartiet
Bålstapartiet

Motion ‐ utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom vård och omsorg
Motion: Spa‐anläggning för våra äldre
Motion: Ta bort bron i järnvägsparken
Motion: Etablera fler utegym
Motion: Införande av marknadsdag
Motion: Gestaltningsplan
Motion: Ute‐gym i Kvarnkojan

2019/00342

2019‐09‐30

Sverigedemokraterna

Motion: Policy för erbjudande av modermålsundervisning

2018/00474

2018‐06‐11

Bålstapartiet

Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng

*Motioner som tidsmässigt överskridit/är på väg att överskrida ett års beredningstid markeras i rött och kommenteras

Beräknas behandlas på KF nov 2020

Beräknas behandlas på KF dec 2020 eller feb
2021

Återremitterad till KSAU för fram‐tagande av
beslut tillsammans med BOU
Försenad, beräknas behandlas på KF våren
2021.

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2020
Diarienr

Datum, anmälan till KF

Ärendebeskrivning

2019/00459
2020/00055
2020/00056
2019/00400
2020/00307
2020/00267
2020/00194
2020/00190
2020/00126
2020/00138
2020/00136
2020/00135
2020/00092
2020/00113
2020/00112
2020/00114
2019/00279
2018/00875
2020/00042
2019/00461
2019/00312

2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2019-12-09
2020-09-28
2020-09-28
2020-09-28
2020-09-28
2020-09-28
2020-09-28
2020-09-28
2020-09-28
2020-09-28
2020-09-28
2020-09-28
2020-09-28
2019-11-04
2018-12-10
2020-02-24
2020-02-24
2019-09-30

Medborgarförslag: belysa skylt vid motorvägen
Medborgarförslag - Parkeringshus på scouttomten
Medborgarförslag: Öppna en trafikplats för Krägga på E18
Medborgarförslag: Arbeta mot ett fossilfritt Håbo 2050
Medborgarförslag: Utveckla Vibyspåret
Medborgarförslag: Cykelbanor
Medborgarförslag: MTB bana i Skokloster
Medborgarförslag: Fotbollsmål
Medborgarförslag: Buller- och insynsskydd från Åkerbyleden mot Giggvägen
Medborgarförslag: Soptunnor
Medborgarförslag - Matodling
Medborgarförslag: Rasthage i Skörby
Medborgarförslag, bussförbindelse Viby Äng samt busskort
Medborgarförslag: Trafiksäkerhet vid motorvägsavfarterna
Medborgarförslag: Gällande Björnbro och att vara fossilfria 2030
Medborgarförslag: Trafikåtgärder i området kring brandstationen
Medborgarförslag: Bullerdämpande åtgärder på Ekolsundsbroarna med mera
Medborgarförslag: Trafikljus vid Stockholmsvägen 34
Medborgarförslag: Övergångsställe vid "scoutparkeringen"
Medborgarförslag: Fyverkeriförbud
Medborgarförslag: Hundrastgård mellan Skörby och gamla Bålsta

*Medborgarförslag som tidsmässigt överskridit/är på väg att överskrida ett års beredningstid markeras i rött och kommenteras

Eventuell kommentar

Beräknas behandlas på KF nov 2020

Beräknas behandlas på KF dec 2020
Återremitterad av KS

Överlämnad till tekniska nämnden för beslut.

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Vår beteckning

2020-09-16
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Olle Forsmark, Nämndsekreterare
olle.forsmark@habo.se

KS 2019/00400 nr 94090

Ärende 19

Medborgarförslag: Arbeta mot ett fossilfritt Håbo 2050
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med rubriken ”Arbeta mot ett fossilfritt
Håbo 2050”. Med hänvisning till kommunfullmäktigebeslut 2008-06-16, §
78, vill förslagsställaren att Håbo kommun ska göra en s k PPAupphandling av solel (Power purchase agreement). Detta för att påskynda
processen mot ett fossilfritt Håbo 2050.
Kommunstyrelsen fattade den 26 november 2018, § 230, beslut om att ge
dåvarande tekniska avdelningen i uppdrag att genomföra en investering
avseende solcellsanläggningar på de tio egna fastigheter som man bedömde
som särskilt lämpliga, förutsatt tillräcklig hållfasthet för taken. Målet är att
fem av tio anläggningar ska vara uppförda under 2020. Kommunhuset blir
första fastighet där solcellsanläggning installeras.
Solcellsanläggningar kan installeras och drivas på i huvudsak två sätt, extern
regi eller egen regi. Extern regi innebär att kunden köper el från en
solcellsanläggning genom att teckna ett långsiktigt avtal med en leverantör.
Kunden betalar per levererad kWh. Leverantören äger solcellsanläggningen
och ansvarar för drift och förvaltning. Vid egen regi är det kommunen som
äger anläggningen och svarar för drift och förvaltning. Det finns för- och
nackdelar med bägge alternativen. Fördelen med egen regi-alternativet är att
man bygger upp en egen kompetens och får bättre kontroll på fastigheter
och systemen i dessa. Håbo kommun har valt att gå vidare med egen regialternativet.
I den miljöstrategi som togs av fullmäktige 2015 finns dels
målformuleringar för 2030 samt en mer långtgående vision för 2050 där
kommunen ska vara fossilbränslefri. Ett medel för att uppnå detta är en
satsning på solenergi. Vilket alternativ, extern regi eller intern regi, man
väljer kan knappast ha någon betydelse från miljösynpunkt.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska anses
besvarat. Vid beredningen har underlag från fastighetsavdelningen
inhämtats.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Finansieras inom ram.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-09-16

Uppföljning

Beslutsunderlag

– Medborgarförslag 2019-11-12
__________

Beslut skickas till

Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen - fastighetsavdelningen

2(2)
Vår beteckning

KS 2019/00400 nr 94090

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 160

Dnr 2019/00400

Medborgarförslag: Arbeta mot ett fossilfritt Håbo 2050
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är genomfört och
därmed ska anses vara besvarat.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit med rubriken ”Arbeta mot ett fossilfritt
Håbo 2050”. Med hänvisning till kommunfullmäktigebeslut 2008-06-16, §
78, vill förslagsställaren att Håbo kommun ska göra en s k PPAupphandling av solel (Power purchase agreement). Detta för att påskynda
processen mot ett fossilfritt Håbo 2050.
Kommunstyrelsen fattade den 26 november 2018, § 230, beslut om att ge
dåvarande tekniska avdelningen i uppdrag att genomföra en investering
avseende solcellsanläggningar på de tio egna fastigheter som man bedömde
som särskilt lämpliga, förutsatt tillräcklig hållfasthet för taken. Målet är att
fem av tio anläggningar ska vara uppförda under 2020. Kommunhuset blir
första fastighet där solcellsanläggning installeras.
Solcellsanläggningar kan installeras och drivas på i huvudsak två sätt, extern
regi eller egen regi. Extern regi innebär att kunden köper el från en
solcellsanläggning genom att teckna ett långsiktigt avtal med en leverantör.
Kunden betalar per levererad kWh. Leverantören äger solcellsanläggningen
och ansvarar för drift och förvaltning. Vid egen regi är det kommunen som
äger anläggningen och svarar för drift och förvaltning. Det finns för- och
nackdelar med bägge alternativen. Fördelen med egen regi-alternativet är att
man bygger upp en egen kompetens och får bättre kontroll på fastigheter
och systemen i dessa. Håbo kommun har valt att gå vidare med egen regialternativet.
I den miljöstrategi som togs av fullmäktige 2015 finns dels
målformuleringar för 2030 samt en mer långtgående vision för 2050 där
kommunen ska vara fossilbränslefri. Ett medel för att uppnå detta är en
satsning på solenergi. Vilket alternativ, extern regi eller intern regi, man
väljer kan knappast ha någon betydelse från miljösynpunkt.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska anses
besvarat. Vid beredningen har underlag från fastighetsavdelningen
inhämtats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag 2019-11-12
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar att förvaltningens förslag till beslut om att
”Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara
besvarat” ska ersättas med "Kommunfullmäktige beslutar att
medborgarförslaget är genomfört och därmed ska anses vara besvarat"
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
Michael Rubbestads (SD) ändringsyrkande och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn

Kjell

Efternamn

Noresson

Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo

Ja

Fler förslagsställare

Nej

Utbildning
Formulera förslaget
Arbeta mot ett fossilfritt Håbo 2050
Håbo kommun har slagit fast i ett kommunfullmäktige beslut år 2008 att vara fossilfri 2050.
Se KF protokoll 2008-06-16 § 78, Dnr KS 2007/51 Mot bakgrund av detta beslut och för att
påskynda processen föreslår jag att Håbo kommun gör en PPA- upphandling av solel. (PPA=
Power Purchase Agreement) Vid en upphandling av solel med PPA är det leverantören som
bygger, driftar och äger anläggningen som placeras på kommunala tak eller som en solpark
på marken. I avtalet mellan parterna förbinder sig kommunen att köpa elen som produceras av
anläggningen för ett fast pris per kilowattimme under hela avtalstiden. Och solcellsleverantören
fungerar i praktiken som elleverantör. Järfälla kommun var först ut med PPA, sedan har
kommuner som Nässjö, Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun följt efter. Möjlighet till
information från t ex Järfälla kommun rekommenderas. Det vore mycket glädjande om Håbo
kommun kunde visa att även vi arbetar för en hållbar framtid.
Certifikat
Certifikatutgivare

Mobilt BankID

Dataskyddsförordningen Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att erbjuda möjlighet att
lämna medborgarförslag eller motion via e-tjänsten. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1
e i Dataskyddsförordningen, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun
hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på https://www.habo.se/
personuppgifter.
Support-Id: 6C2-64A

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(1)

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Ärende 20

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 198

Dnr 2020/00055

Svar på medborgarförslag - Parkeringshus på
scouttomten
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med
hänvisning till förvaltningens bedömning.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår byggande
av ett parkeringshus på den s k scouttomten i Bålsta. Parkeringshuset skulle
vara i tre våningar där våning 1 har ett golv i samma nivå som gångtunneln
under järnvägen. Enligt förslaget skulle schaktmassorna som blir kunna
utgöra en grund för en gång- och cykelväg över motorvägen.
Vid beredning av medborgarförslaget har underlag inhämtats från plan- och
exploateringsavdelningen. Av detta framgår att granskningsförslaget till
detaljplan för etapp 1 innehåller möjlighet att bygga parkeringshus. För att
lösa all planerad byggnation kommer det vara nödvändigt med ett
parkeringshus för att kunna ersätta den markparkering som kommer att tas i
anspråk. Den tomt där det finns möjlighet att bygga parkeringshus är en
tomt som ligger nedanför den s k scouttomten norr om järnvägen. Inga
beslut finns ännu dock om parkeringshus.
Förvaltningen har inget ytterligare att anföra i detta och föreslår att
kommunfullmäktige ska anse medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

2020-10-12

Vår beteckning

KS 2020/00055 nr 97715

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Olle Forsmark, Nämndsekreterare
olle.forsmark@habo.se

Medborgarförslag - Parkeringshus på scouttomten
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat
med hänvisning till förvaltningens bedömning.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår byggande
av ett parkeringshus på den s k scouttomten i Bålsta. Parkeringshuset skulle
vara i tre våningar där våning 1 har ett golv i samma nivå som gångtunneln
under järnvägen. Enligt förslaget skulle schaktmassorna som blir kunna
utgöra en grund för en gång- och cykelväg över motorvägen.
Vid beredning av medborgarförslaget har underlag inhämtats från plan- och
exploateringsavdelningen. Av detta framgår att granskningsförslaget till
detaljplan för etapp 1 innehåller möjlighet att bygga parkeringshus. För att
lösa all planerad byggnation kommer det vara nödvändigt med ett
parkeringshus för att kunna ersätta den markparkering som kommer att tas i
anspråk. Den tomt där det finns möjlighet att bygga parkeringshus är en
tomt som ligger nedanför den s k scouttomten norr om järnvägen. Inga
beslut finns ännu dock om parkeringshus.
Förvaltningen har inget ytterligare att anföra i detta och föreslår att
kommunfullmäktige ska anse medborgarförslaget besvarat.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt.
Uppföljning

Inte aktuellt.
Beslutsunderlag

– Medborgarförslag 2020-02-07
__________

Beslut skickas till

Förslagsställaren , för kännedom
Kommunstyrelsens kansli
Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom

2020-02-06

Till
Kommunfullmäktige
Håbo kommun

Medborgarförslag om parkeringshus på scouttomten.
2008 lämnade undertecknade in en motion om förskola och parkeringsplats på scouttomten. ( KS
2008/00024.) Med detta medborgarförslag vill vi utveckla och förtydliga vårt förslag.
Vi föreslår att den grusparkering som nu finns på scouttomten ersätts av ett parkeringshus som
bygger på följande ideér. Massorna i grusåsen schaktas ur ner till samma nivå som vägnivån i tunneln
under järnvägen. Ett parkeringshus med tre våningar byggs i denna grop. Våning ett har ett golv i
samma nivå som tunnels botten. Översta våningen i parkeringshuset tror vi kommer att smälta in på
ett bra sätt mot omgivningen.
De massor som schaktas bort föreslår vi tippas intill bron över motorvägen vid Shellmacken, på höger
sida, som grund för en angelägen och efterfrågad GC väg/bro över motorvägen.

Göran Eriksson

Bert Stenlund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(1)

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Ärende 21

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 199

Dnr 2019/00279

Svar på medborgarförslag: Bullerdämpande åtgärder
på Ekolsundsbroarna med mera
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med
hänvisning till förvaltningens bedömning.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren efterlyser
bullerdämpande åtgärder på Ekolsundsbroarna. Man menar att ljudnivån
sannolikt ökat under en följd av år och att broskarvarna är i mycket dåligt
skick. Förslagsställaren vill att Håbo kommun här ska samverka med
Enköpings kommun och Trafikverket ”och vidta åtgärder när det gäller
bullerdämpningen…”. Man säger vidare i förslaget att man fått ta emot
många synpunkter och klagomål på den störande bullernivån.
Under beredningen av förslaget har underlag inhämtats från plan- och
exploateringsavdelningen. Här har man fört fram att det är Trafikverket som
är väghållare för de allmänna vägarna och följaktligen har ansvar för att
dessa hålls i ett tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och
andra åtgärder. För Ekolsundsbroarna är Trafikverket väghållare.
Vid kontakt med Trafikverket om bullerproblemen har kommunen blivit
upplyst om att man på Trafikverkets hemsida kan gå in och ansöka om en
buller- och vibrationsutredning (bullerskydd). Denna hanteras sedan
nationellt och är snabbaste vägen för att komma fram till lösningar på buller
som kommunens invånare upplever.
Kommunen (via plan- och exploateringsavdelningen) kommer nu att väcka
detta ärende hos Trafikverket. Vid kontakter med Enköpings kommun
visade det sig att man inte hade kännedom om detta.
Förvaltningen anser att kommunen nu hanterar detta på ett bra sätt och har
inget i övrigt att anföra utan föreslår kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker
______________
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

2020-01-02

Vår beteckning

KS 2019/00279 nr 93527

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Olle Forsmark, Nämndsekreterare
0171-538 95
olle.forsmark@habo.se

Medborgarförslag: Bullerdämpande åtgärder på
Ekolsundsbroarna med mera
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med
hänvisning till förvaltningens bedömning.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren efterlyser
bullerdämpande åtgärder på Ekolsundsbroarna. Man menar att ljudnivån
sannolikt ökat under en följd av år och att broskarvarna är i mycket dåligt
skick. Förslagsställaren vill att Håbo kommun här ska samverka med
Enköpings kommun och Trafikverket ”och vidta åtgärder när det gäller
bullerdämpningen…”. Man säger vidare i förslaget att man fått ta emot
många synpunkter och klagomål på den störande bullernivån.
Under beredningen av förslaget har underlag inhämtats från plan- och
exploateringsavdelningen. Här har man fört fram att det är Trafikverket som
är väghållare för de allmänna vägarna och följaktligen har ansvar för att
dessa hålls i ett tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och
andra åtgärder. För Ekolsundsbroarna är Trafikverket väghållare.
Vid kontakt med Trafikverket om bullerproblemen har kommunen blivit
upplyst om att man på Trafikverkets hemsida kan gå in och ansöka om en
buller- och vibrationsutredning (bullerskydd). Denna hanteras sedan
nationellt och är snabbaste vägen för att komma fram till lösningar på buller
som kommunens invånare upplever.
Kommunen (via plan- och exploateringsavdelningen) kommer nu att väcka
detta ärende hos Trafikverket. Vid kontakter med Enköpings kommun
visade det sig att man inte hade kännedom om detta.
Förvaltningen anser att kommunen nu hanterar detta på ett bra sätt och har
inget i övrigt att anföra utan föreslår kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget besvarat.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ej aktuellt.
Uppföljning

Ej aktuellt.
Beslutsunderlag

– Medborgarförslag 2019-08-02

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-01-02

__________

Beslut skickas till

Förslagsställaren, för kännedom
Kommunstyrelsens kansli
Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom

2(2)
Vår beteckning

KS 2019/00279 nr 93527

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Vår beteckning

2020-10-12
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Olle Forsmark, Nämndsekreterare
olle.forsmark@habo.se

KS 2020/00056 nr 97714

Ärende 22

Medborgarförslag: Öppna en trafikplats för Krägga på E18
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med hänvisning till
förvaltningens bedömning.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en
trafikplats för Krägga på E 18 ska öppnas. I medborgarförslaget beskrivs en
situation där trafiken ökat markant, där oskyddade trafikanter måste korsa
Kräggavägen och där många också kör för fort. Förslagsställaren menar att
Kräggavägen är olycksdrabbad och att en trafikplats avsevärt skulle minska
dessa risker. Medborgarförslaget har också skickats till trafikverket.
Under beredningen har underlag inhämtats från plan- och
exploateringsavdelningen. Av detta underlag framgår att kommunen inte har
rådighet när det gäller det statliga vägnätet, något som också gäller
hastighetsfrågorna. Kommunen har under sommaren lyft frågan om
trafikplats i Krägga med Trafikverket. Beskedet från Trafikverket blev att en
ev trafikplats måste finansieras helt av kommunen och att detta är det första
steget i processen för att få till en trafikplats. Innan finansieringen är klar
kommer inte Trafikverket ta ställning till om det är möjligt att tillåta en
trafikplats på sträckan. Trafikplatsens påverkan på riksintresset E18 måste
dock utredas.
Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att
medborgarförslaget bifalls. Kommunen har väckt ärendet hos Trafikverket
och får avvakta den fortsatta processen. Trafikplatsen ligger också i linje
med vad kommunen har uttryckt i förslaget till ny översiktsplan.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ej aktuellt.
Uppföljning

Ej aktuellt.
Beslutsunderlag

– Medborgarförslag 2020-02-07
__________

Beslut skickas till

Förslagsställaren, för kännedom
Kommunstyrelsens kansli
Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-10-12

2(2)
Vår beteckning

KS 2020/00056 nr 97714

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 200

Dnr 2020/00056

Svar på medborgarförslag: Öppna en trafikplats för
Krägga på E18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en
trafikplats för Krägga på E 18 ska öppnas. I medborgarförslaget beskrivs en
situation där trafiken ökat markant, där oskyddade trafikanter måste korsa
Kräggavägen och där många också kör för fort. Förslagsställaren menar att
Kräggavägen är olycksdrabbad och att en trafikplats avsevärt skulle minska
dessa risker. Medborgarförslaget har också skickats till trafikverket.Under
beredningen har underlag inhämtats från plan- och
exploateringsavdelningen. Av detta underlag framgår att kommunen inte har
rådighet när det gäller det statliga vägnätet, något som också gäller
hastighetsfrågorna. Kommunen har under sommaren lyft frågan om
trafikplats i Krägga med Trafikverket. Beskedet från Trafikverket blev att en
ev trafikplats måste finansieras helt av kommunen och att detta är det första
steget i processen för att få till en trafikplats. Innan finansieringen är klar
kommer inte Trafikverket ta ställning till om det är möjligt att tillåta en
trafikplats på sträckan. Trafikplatsens påverkan på riksintresset E18 måste
dock utredas. Med hänvisning till ovanstående gör förvaltningen
bedömningen att det behöver utredas huruvida kommunen ska ta fram ett
underlag med finansiering för en trafikplats för Krägga.
Kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om
kommunen ska ta fram ett underlag med finansiering för en trafikplats för
Krägga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut med hänvisning till att
underlaget behöver kompletteras.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet överlämnar
ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut och finner att så
sker.
______________
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Ärende 23

§ 197

Dnr 2019/00436

Svar på motion: Levandegör Håbo kommuns historia
och kulturarv med hjälp av QR-koder
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till
förvaltningens och remissinstansens bedömning.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra utredningsuppdraget enligt
motionens förslag.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att
levandegöra kommunens historia med hjälp av QR-koder. I motionen
föreslås att kommunen utreder möjligheten att införa ett system för skyltar
med QR-koder på lämplig platser i kommunen för att lyfta fram Håbos
kulturarv och historia. Motionen har remitterats till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande. På kommunstyrelsens förvaltning har plan- och
exploateringsavdelningen varit involverad i beredningen.
Kommunstyrelsens förvaltning, i likhet med kultur- och fritidsnämnden
ställer sig positiv till motionen och motionens intentioner. Givetvis bör
kommunen tillvarata och visa upp kommunens historia. Vidare konstateras
att arbetet tidigare varit eftersatt med följden att flera kulturmiljöer behöver
tas om hand innan man kan börja marknadsföra dem som besöksmål. Under
2019 har dock ett arbete påbörjats för att ta fram en åtgärdsplan för
underhåll av fornminnen.
Det faktum att arbetet kommer kräva en hel del underhållsinsatser samt att
det krävs att man tar fram informationsunderlag och filmer att koppla till de
föreslagna QR-koderna innebär att de insatser som motionens föreslagna
utredning på sikt kan leda fram till kan komma att bli en kostsam insats. En
enklare variant vore givetvis att uppdatera redan befintliga skyltar med QRkoder men även detta medför kostnader för filmerna. Det finns i dagsläget
inte personal på kommunen som arbetar med frågorna, men möjligen skulle
delar av arbetet kunna genomföras i samarbete med föreningar som arbetar
med historia. Sannolikt skulle också konsult komma att behöva tas inför
genomförande av skyltsystemet eftersom det inte finns någon anställd på
kommunen som kan utföra arbetet, vilket också kan medföra extra
kostnader.
Förvaltningen bedömer ändå att frågan är så pass viktig och relevant att
motionens förslag – att utreda möjligheten att införa ett system med skyltar
med QR-koder – bör bifallas. Utredningen behöver givetvis noga se över
vilka kostnader det skulle medföra att genomföra QR-skyltsystemet.
Utredningsuppdraget kan genomföras av kommunstyrelsens förvaltning och
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

kommunarkitekten. Om kommunstyrelsen efter genomförd utredning
bedömer att skyltsystemet bör genomföras och att projektet kräver att extra
medel tillförs får kommunstyrelsen återkomma till kommunfullmäktige i
frågan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av
QR-koder
Yttrande, kultur- och fritidsnämnden
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

2020-10-16

Vår beteckning

KS 2019/00436 nr 97833

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

Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med
hjälp av QR-koder
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till
förvaltningens och remissinstansens bedömning.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra utredningsuppdraget
enligt motionens förslag.
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att
levandegöra kommunens historia med hjälp av QR-koder. I motionen
föreslås att kommunen utreder möjligheten att införa ett system för skyltar
med QR-koder på lämplig platser i kommunen för att lyfta fram Håbos
kulturarv och historia. Motionen har remitterats till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande. På kommunstyrelsens förvaltning har plan- och
exploateringsavdelningen varit involverad i beredningen.
Kommunstyrelsens förvaltning, i likhet med kultur- och fritidsnämnden
ställer sig positiv till motionen och motionens intentioner. Givetvis bör
kommunen tillvarata och visa upp kommunens historia. Vidare konstateras
att arbetet tidigare varit eftersatt med följden att flera kulturmiljöer behöver
tas om hand innan man kan börja marknadsföra dem som besöksmål. Under
2019 har dock ett arbete påbörjats för att ta fram en åtgärdsplan för
underhåll av fornminnen.
Det faktum att arbetet kommer kräva en hel del underhållsinsatser samt att
det krävs att man tar fram informationsunderlag och filmer att koppla till de
föreslagna QR-koderna innebär att de insatser som motionens föreslagna
utredning på sikt kan leda fram till kan komma att bli en kostsam insats. En
enklare variant vore givetvis att uppdatera redan befintliga skyltar med QRkoder men även detta medför kostnader för filmerna. Det finns i dagsläget
inte personal på kommunen som arbetar med frågorna, men möjligen skulle
delar av arbetet kunna genomföras i samarbete med föreningar som arbetar
med historia. Sannolikt skulle också konsult komma att behöva tas inför
genomförande av skyltsystemet eftersom det inte finns någon anställd på
kommunen som kan utföra arbetet, vilket också kan medföra extra
kostnader.
Förvaltningen bedömer ändå att frågan är så pass viktig och relevant att
motionens förslag – att utreda möjligheten att införa ett system med skyltar
med QR-koder – bör bifallas. Utredningen behöver givetvis noga se över
vilka kostnader det skulle medföra att genomföra QR-skyltsystemet.

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)
Vår beteckning

Datum

2020-10-16

KS 2019/00436 nr 97833

Utredningsuppdraget kan genomföras av kommunstyrelsens förvaltning och
kommunarkitekten. Om kommunstyrelsen efter genomförd utredning
bedömer att skyltsystemet bör genomföras och att projektet kräver att extra
medel tillförs får kommunstyrelsen återkomma till kommunfullmäktige i
frågan.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Utredningen kan genomföras inom befintlig ram.
Uppföljning

Verkställighet av fullmäktiges beslut följs upp årligen genom rapport till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

– Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av
QR-koder
– Yttrande, kultur- och fritidsnämnden

__________

Beslut skickas till

Plan- och exploateringsavdelningen, kommunarkitekt, för verkställighet
Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom
Uppdragslista
Hemsida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-05
Kultur- och fritidsnämnden

§ 31

Dnr 2020/00015

Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av QR-koder
Kultur- och fritidsnämndens beslut
4. Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning
Motion från Sverigedemokraterna har inkommit till kommunfullmäktige om
att utreda möjligheter att införa ett system för skyltar med QR-koder på
lämpliga platser i kommunen med syfte att lyfta fram Håbos rika kulturarv
och historia. Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till kultur- och
fritidsförvaltningen för yttrande.
Motionen föreslår att på kulturarvsplatser placera en QR-kod som leder till
en ”liten film som visar platsen i en annan tidsålder” för att levandegöra och
tillgängliggöra kulturminnen i kommunen.
Flera av kommunens kulturarvs- och fornminnesområden har under många
år förfallit. Få prioriteringar har gjorts av underhåll vilket till stor del beror
på att det inte finns någon förvaltning som har ett uppdrag att förvalta eller
vårda kulturarvsmiljöerna. Nuläget är att de flesta kulturmiljöer behöver tas
om hand innan man kan börja marknadsföra dem som besöksmål.
Under 2019 har kultur och fritidsförvaltningen tillsammans med tjänstepersoner från plan- och exploatering arbetat med att ta fram en åtgärdsplan
för att komma tillrätta med underhåll av ett antal fornminnen. Arbetet ligger
i linje med de bevarandemål Länsstyrelsen har kring kulturarvsmiljöer. En
skötselplan har tagits fram i syfte att iordningsställa 12 fornminnesområden
under en femårsperiod. Ansökan har lämnats in till Länsstyrelsen men har
ännu inte behandlats. I detta arbete ingår även synliggörande av platsens
historia genom informationsskyltar där QR-koder skulle kunna vara ytterligare ett informationsmedel.
Förvaltningen är enig med förslaget om behovet att kulturarvet behöver levandegöras. Bedömningen från kultur och fritidsförvaltningen är att arbetet
med kulturarvsmiljöerna behöver utredas i sin helhet samt att politiken utser
lämplig förvaltning för ett tydligt kulturarvsuppdrag. Med fördel plan- och
exploatering där kompetens och uppdrag kring friluftsmiljöerna idag är förlagd.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-05
Kultur- och fritidsnämnden

Att ta fram ett relevant underlag av bilder, texter och filmer för att kunna levandegöra kulturminnen kräver ett omfattande arbete.
Insatsen är kostsam. Det finns idag ingen personal eller medel för informationsarbete av detta slag.
Beslutsunderlag
Motion Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av
QR-koder
Beslutsgång
Vice ordförande Pyry Niemi (S) frågar om nämnden kan bifalla förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.

______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Nämnsektreterare kultur- och fritidsförvaltningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(2)

Sammanträdesdatum

2020-10-19

Ärende 24

Kommunstyrelsen

§ 229

Dnr 2019/00244

Motion: Blomsteräng
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till
tekniska nämndens bedömning.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att utreda lämplig yta
för omställning till ängsyta, kostnad för detta och när i tid beslutet kan
genomföras inom befintlig budgetram med hänvisning till den ökade
kostnaden.
Sammanfattning
Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion med förlag om att Håbo
kommun, där det är lämpligt, anlägger blomsterängar. Detta i syfte att öka
den biologiska mångfalden.
Tekniska nämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen. I sitt
yttrande anför nämnden att motionens intentioner är goda och att den även
går i linje med ett pågående arbete på tekniska förvaltningen som syftar till
att ta fram ytor som är lämpliga att omvandla till äng. Tekniska nämnden
och förvaltningen förespråkar att man i första hand omvandlar befintliga
ytor istället för att nyanlägga ängsytor, då omställning bedöms vara ett
säkrare och billigare alternativ.
Vidare konstaterar tekniska nämnden i sitt yttrande att det är dyrare att sköta
en ängsyta än en annan yta såsom en vanlig bruksgräsmatta. Det innebär
också en kostnad att ställa om ytor till ängar, även om kostnaden är mindre
än vid nyanläggning. Dock bedömer nämnden att det, trots den ökande
kostnaden kan vara värt att omvandla ytor till blomsterängar med
hänvisning till de miljömässiga vinster det innebär.
Då tekniska nämnden bedömer att det medför en kostnadsökning föreslås
nämnden få i uppdrag att vidare utreda lämplig yta, kostnaden för
omställning till ängsyta och när i tid en omställning kan genomföras inom
befintlig budgetram med hänvisning till den ökade kostnaden.
Beslutsunderlag
KSAU 2020-10-05 § 161
Tjänsteskrivelse
Motion Blomsterängar
Tekniska nämndens beslut och yttrande
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-19
Kommunstyrelsen

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

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

2020-01-15

Vår beteckning

KS 2019/00244 nr 93684

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

Motion: Blomsteräng
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till
tekniska nämndens bedömning.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att utreda lämplig
yta för omställning till ängsyta, kostnad för detta och när i tid beslutet
kan genomföras inom befintlig budgetram med hänvisning till den ökade
kostnaden.
Sammanfattning

Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion med förlag om att Håbo
kommun, där det är lämpligt, anlägger blomsterängar. Detta i syfte att öka
den biologiska mångfalden.
Tekniska nämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen. I sitt
yttrande anför nämnden att motionens intentioner är goda och att den även
går i linje med ett pågående arbete på tekniska förvaltningen som syftar till
att ta fram ytor som är lämpliga att omvandla till äng. Tekniska nämnden
och förvaltningen förespråkar att man i första hand omvandlar befintliga
ytor istället för att nyanlägga ängsytor, då omställning bedöms vara ett
säkrare och billigare alternativ.
Vidare konstaterar tekniska nämnden i sitt yttrande att det är dyrare att sköta
en ängsyta än en annan yta såsom en vanlig bruksgräsmatta. Det innebär
också en kostnad att ställa om ytor till ängar, även om kostnaden är mindre
än vid nyanläggning. Dock bedömer nämnden att det, trots den ökande
kostnaden kan vara värt att omvandla ytor till blomsterängar med
hänvisning till de miljömässiga vinster det innebär.
Då tekniska nämnden bedömer att det medför en kostnadsökning föreslås
nämnden få i uppdrag att vidare utreda lämplig yta, kostnaden för
omställning till ängsyta och när i tid en omställning kan genomföras inom
befintlig budgetram med hänvisning till den ökade kostnaden.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I sitt yttrande beskriver tekniska nämnden en ökad kostnad i skötsel per
kvadratmeter i jämförelse med andra typer av ytor:
-

Bruksgräsmatta: 0,90-1,17 kr per år
Slaghacksyta: 0,20 kr per år
Ängsyta: 1,20 kr per år

Därutöver tillkommer kostnad för själva omställningen.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Vår beteckning

Datum

2020-01-15

KS 2019/00244 nr 93684

Uppföljning

Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut följs upp regelbundet genom
återrapportering till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

– Motion Blomsterängar
– Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämndens yttrande

__________

Beslut skickas till

Tekniska nämnden, för verkställighet
Motionären
Hemsida
Uppdragslista

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 161

Dnr 2019/00244

Motion: Blomsteräng
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till
tekniska nämndens bedömning.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att utreda lämplig yta
för omställning till ängsyta, kostnad för detta och när i tid beslutet kan
genomföras inom befintlig budgetram med hänvisning till den ökade
kostnaden.
Sammanfattning
Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion med förlag om att Håbo
kommun, där det är lämpligt, anlägger blomsterängar. Detta i syfte att öka
den biologiska mångfalden.
Tekniska nämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen. I sitt
yttrande anför nämnden att motionens intentioner är goda och att den även
går i linje med ett pågående arbete på tekniska förvaltningen som syftar till
att ta fram ytor som är lämpliga att omvandla till äng. Tekniska nämnden
och förvaltningen förespråkar att man i första hand omvandlar befintliga
ytor istället för att nyanlägga ängsytor, då omställning bedöms vara ett
säkrare och billigare alternativ.
Vidare konstaterar tekniska nämnden i sitt yttrande att det är dyrare att sköta
en ängsyta än en annan yta såsom en vanlig bruksgräsmatta. Det innebär
också en kostnad att ställa om ytor till ängar, även om kostnaden är mindre
än vid nyanläggning. Dock bedömer nämnden att det, trots den ökande
kostnaden kan vara värt att omvandla ytor till blomsterängar med
hänvisning till de miljömässiga vinster det innebär.
Då tekniska nämnden bedömer att det medför en kostnadsökning föreslås
nämnden få i uppdrag att vidare utreda lämplig yta, kostnaden för
omställning till ängsyta och när i tid en omställning kan genomföras inom
befintlig budgetram med hänvisning till den ökade kostnaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion Blomsterängar
Tekniska nämndens beslut och yttrande
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
______________
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

Motion - Anlägg blomsterängar

En traditionell svensk äng kan innehålla upp till 50 arter per kvadratmeter. Det är lika många
som i en regnskog. Vilket gör det till en av det mest artrika miljöerna i världen. Den stora
rikedomen på arter gör också att ekosystemet blir robust och lättare kan stå emot
klimatförändringar. En gammaldags äng är inte bara härlig att se på med sina vackra gräs
och ljuvliga blommor. Den lockar till sig fjärilar, humlor och bin. Tyvärr är denna miljö idag
hotad och det finns knappt en procent kvar av de ängsmarker som fanns i
Sverige för hundra år sedan. Speciellt många fjärilarna är hotade och saknar allt mer
lämpliga livsmiljöer. Orsaken är ett förändrat jordbrukslandskap vilket har gjort blommande
marker ovanliga. Men det skulle gå att ändra på. Många marker har ett förråd av frö, rotbitar
och plantor som skulle kunna växa upp till en lättskött och robust blomsteräng om de får en
chans. Många av de grönytor kommunen idag sköter som gräsmatta skulle kunna vara
lämpliga att istället sköta som blomsteräng. En äng tål inte samma slitage som en
gräsmatta, men man kan klippa upp gångstigar. Det tar också flera år att få en
rikblommande äng och det kan i början upplevas som grönytan är oskött så det gäller att ha
tålamod vid ängsetableringen och informera om arbetet och syftet.
Därför vill vi att:
-Håbo kommun där det är lämpligt anlägger blomsterängar, för att skapa bättre livsmiljöer för
växt och djurlivet och på så sätt öka den biologiska mångfalden.
För socialdemokraterna i Håbo

Fredrik Anderstedt

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-20
Tekniska nämnden

§ 94

Dnr 2019/00269

Motion: Anlägg blomsterängar
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har fått rubricerade motion för yttrande. I motionen föreslås att Håbo kommun, där det är lämpligt, anlägger blomsterängar för att
skapa bättre livsmiljöer för växt- och djurlivet och på så sätt öka den biologiska mångfalden.
Tekniska nämnden anser att motionen kan bifallas med tillägget att det är
omställning av befintliga gräsytor som ska provas i första hand och nyanläggning i andra hand. Tekniska förvaltningen har redan idag påbörjat ett
arbete med att ställa om befintliga gräsytor till ängsytor. Förvaltningen har
även upplåtit mark för bete i syfte att återskapa hagmarker med ängsflora.
Ängsytor är viktigt för den biologiska mångfalden och för att bevara kulturlandskapet. Kostnaden för skötsel av ängsytor är högre än för traditionell
skötsel och hänsyn bör därför tas till kostnadsökningen i kommande budgetarbete.

Beslutsunderlag

______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

YTTRANDE

1(3)

Datum

2020-07-28

Vår beteckning

TN 2019/00269 nr 3607

Tekniska förvaltningen
Gatu- och parkavdelningen
Ulla Lindroth Andersson,
ulla.lindroth@habo.se

Motion: Anlägg blomsterängar
Sammanfattning

Tekniska nämnden har fått rubricerade motion för yttrande. I motionen
föreslås att Håbo kommun, där det är lämpligt, anlägger blomsterängar för
att skapa bättre livsmiljöer för växt- och djurlivet och på så sätt öka den
biologiska mångfalden.
Tekniska nämnden anser att motionen kan bifallas med tillägget att det är
omställning av befintliga gräsytor som ska provas i första hand och
nyanläggning i andra hand. Tekniska förvaltningen har redan idag påbörjat
ett arbete med att ställa om befintliga gräsytor till ängsytor. Förvaltningen
har även upplåtit mark för bete i syfte att återskapa hagmarker med
ängsflora. Ängsytor är viktigt för den biologiska mångfalden och för att
bevara kulturlandskapet. Kostnaden för skötsel av ängsytor är högre än för
traditionell skötsel och hänsyn bör därför tas till kostnadsökningen i
kommande budgetarbete.
Bakgrund

Tekniska nämnden har fått rubricerade motion för yttrande. I motionen
föreslås att Håbo kommun, där det är lämpligt, anlägger blomsterängar för
att skapa bättre livsmiljöer för växt- och djurlivet och på så sätt öka den
biologiska mångfalden.
Synpunkter

Tekniska förvaltningen anser att motionens intentioner är goda. Det är
viktigt att förvaltningen inom sitt verksamhetsområde arbetar för att främja
den biologiska mångfalden. Motionen kopplar till ett av Sveriges 16
miljömål, ”Ett rikt växt- och djurliv”, särskilt preciseringarna ”Gynnsam
bevarandestatus och genetisk variation” samt ”Biologiskt kulturarv”.
Människor har idag olika bilder av vad en äng är. De flesta ser troligen en
blomsterrik yta med bland annat prästkragar, blåklockor, vallmo, blåklint,
vädd, fibblor och gulmåra framför sig. I litteraturen definieras äng på lite
olika sätt. Vanligast är definitionen ett öppet fält vars vegetation
huvudsakligen består av stråväxter, främst gräs och örter, det är en
slåttermark som inte har gödslats, kultiverats eller såtts in med främmande
arter. En äng innehåller mer gräs än blommande örter. En vidare, modern,
definition av begreppet äng innehåller en mängd olika typer av äng, allt från
utmagrade men tidigare gödslade åkrar och slagna vägrenar till mer
traditionella slåttermarker som lövängar och slagna kärr.
Ängen har en lång historia i Sverige. Syftet med ängsskötsel var från början
att tillgodose behovet av vinterfoder, Som störst var landets ängsareal på
1860-talet, cirka 2 miljoner hektar. Under slutet av 1800-talet och början av
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Datum

2020-07-28

TN 2019/00269 nr 3607

1900-talet skedde en allt snabbare minskning på grund av ändrade metoder i
jordbruket och nedläggning av många småjordbruk. I början av 1990-talet
återstod endast omkring 2000 hektar. Idag har arealen ökat till närmare 9000
hektar bland annat beroende på den miljöersättning som betalas ut för
skötsel av ängar men också en ökad medvetenhet om hur unika och viktiga
våra ängar är.
Ängen är förknippad med en rik kulturhistoria, både avseende direkta spår i
landskapet men också i redskap som liar, räfsor m.m. och i arbetsmoment
som fagning och lieslåtter. Mångfalden av arter i ängen är beroende av
människans skötsel och även av bete.
Tekniska förvaltningen anser att det är viktigt att återskapa olika typer av
ängsytor i syfte att främja den biologiska mångfalden. Ängen är även viktig
att värna som en viktig del i det svenska kulturlandskapet.
Förvaltningen har därför redan påbörjat ett arbete med att ta fram ytor som
är lämpliga att omvandla till äng. Arbetet går ut på att lägga om en intensiv
skötsel med kortklippt gräs eller så kallade slaghacksytor (som slås en gång
per år) till en skötsel som efterliknar den som förr i tiden utfördes manuellt
med lie och räfsa. Förvaltningen har, i samarbete med kommunekologen,
under 2019 studerat jordartskartor och flora ute i fält för att se vilka ytor
som kunde vara lämpliga att ställa om.
Under sommaren 2020 har sedan fyra olika ytor ställts om på försök. Detta
sker genom omläggning till annan skötsel. Ytorna kommer att slås med
slåtterbalk i mitten av augusti, det slagna materialet får ligga kvar cirka en
vecka för att så mycket frö som möjligt ska släppa. Därefter samlas det
slagna upp och transporteras bort. Syftet med borttransporten är att det inte
ska tillföras näring till marken, den behöver magras ut för att skapa mer
gynnsamma förhållanden för olika örter. För närvarande är det inte klart hur
det slagna materialet ska omhändertas. Förvaltningen hyser förhoppning om
att det eventuellt kan användas i jord- eller biogasproduktion.
Information har lagts ut på kommunens hemsida och ytorna har skyltats på
plats. Se https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheterbygga-bo-och-miljo/2020-06-24-grasmattor-blir-angar-for-att-gynna-denbiologiska-mangfalden.html
Under sommaren 2020 pågår även inventering av floran på ytterligare ytor
som är tänkbara att ställa om.
En omläggning av skötselmetod på befintliga ytor med lämplig flora är
billigare och säkrare än att anlägga en ängsyta från början. Det är mycket
viktigt att förutsättningarna är de rätta för att lyckas med omvandling.
Nyanläggning är en svårare, dyrare och mer osäker metod för att skapa
ängar. Tekniska förvaltningen förespråkar därför i första hand omvandling
framför nyanläggning. Det bör också beaktas att det tar ett antal år för
ytorna att ställa om sig efter den nya skötseln. Man kan därför inte förvänta
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sig att en rikblommande äng redan det första året. Ibland kan även stödsådd
behövas för att påskynda utvecklingen.
En äng kräver som tidigare nämnts andra skötselmetoder än en traditionellt
klippt gräsyta. De ytor som förvaltningen i år har provat att lägga om är
både ytor som klippts 10-13 ggr/år (bruksgräsmatta) och ytor som klippt en
gång/år utan upptagning (slaghacksytor). Kostnaden för dessa är:


Bruksgräsmatta per m2: 0,90 -1,17 kr/år (10-13 tillfällen)



Slaghacksyta per m2: 0,20 kr/år

För att sköta en ängsyta krävs att den slås med slåtterbalk och att gräset
samlas upp och avlägsnas efter att ha fått ligga på plats cirka en vecka. Det
uppsamlade gräset ska sedan transporteras bort för omhändertagande.
Kostnaden för ängsyta (exklusive borttransport).


Ängsyta (slåtter + upptagning) per m2: 1,20 kr/år

Tekniska förvaltningen kan konstatera att det blir dyrare att sköta en ängsyta
än att sköta den med traditionella metoder. Det kan dock vara värt den
ökade kostnaden med tanker på de miljövinster som görs.
Det finns även andra konsekvenser som bör beaktas vid val av ytor för
omställning. Närboende påverkas genom att de inte kan använda ytan på
samma sätt som tidigare. De kan även påverkas av allergier, fästingar och
sork.
Förvaltningen har också sedan 2018 upplåtit mark för bete i Klosterbacken
och Broby Backar i syfte att återskapa hagmarker med ängsflora.
Ställningstagande

Tekniska förvaltningen anser att det, trots ökade kostnader och påverkan på
närboende, är värt att prova omställning till äng. Nyanläggning av
blomsterängar kan eventuellt göras i samband med utbyggnad av nya
bostadsområden eller i gatumiljöer som vägkanter, refuger och rondeller.
Förvaltningen anser därför att motionen kan bifallas med tillägget att det är
omställning av befintliga gräsytor som ska provas i första hand och
nyanläggning i andra hand. Förvaltningen önskar också att hänsyn tas till
kostnadsökningen i kommande budgetarbete.

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Kontaktcenter
den 12 oktober 2020 09:00
Kommunstyrelsen
VB: Motion till kommunfullmäktig

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Slutfört

Med vänlig hälsning,
Annica
Kommunvägledare
Håbo kommun
Kontaktcenter
746 80 Bålsta
Telefon 0171-525 00
Fax 0171-563 33
www.habo.se
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande

-----Ursprungligt meddelande----Från: Lars-Göran Bromander <lars-goran.bromander@bktv.nu>
Skickat: den 10 oktober 2020 16:13
Till: Kommun <Kommun@habo.se>
Ämne: Motion till kommunfullmäktig
Återvinningsbart vid Västerskog ÅVC
Vid ÅVC Västerskog finns en ”bytesbod” där man kan lämna saker som kan återanvändas. Tyvärr har det
funnits regler att man måste byta till sig saker. Bytesboden sköts normalt i huvudsak av ”Daglig
verksamhet” med stöd av personalen. Ur kommunens synvinkel är det ekonomiskt bäst om så mycket
kan återvinnas och att avfallsmängden blir så liten som möjligt. Allt avfall som inte återvinns kostar
pengar och påverkar avfallstaxan.
Vid ett studiebesök vid återvinningsparken Alelyckan i Göteborg fick vi se en mycket lyckad verksamhet.
Vi infarten till anläggningen fanns en lokal som drevs av en hjälporganisation som var bemannad, där
erbjöds besökare att skänka saker som kund återbrukas vilka lastades av. Besökaren kunde få råd om
vart övrigt kunde slängas. Där efter fortsatte färden till ÅVC.
• Att kommunen bygger en återvinningspark vid ÅVC Västerskog
• Att någon hjälporganisation t.ex Röda korset erbjuds att driva den tillsammans med
verksamhet.
Lars-Göran Bromander

Daglig

Skickat från min iPad

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

2020-11-20
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

KS 2020/00365 nr 98442

Ärende 25

Motion: Återvinningsbart vid Västerskog ÅVC
Förslag till beslut

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

Lars-Göran Bromander (S) har överlämnat en motion till fullmäktige.
Motionären föreslår att en återvinningspark ska byggas vid ÅVC
Västerskog.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnader för beredning hanteras inom ram.
Uppföljning

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

– Motion 2020-10-10

__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens kansli

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Ärende 26

§ 201

Dnr 2020/00364

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SOL och LSS kvartal 2, år 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med redovisning av ej
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen och 9 §
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 2 år 2020.
Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.
Socialnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut att redovisa för
kvartal 2 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Vård- och omsorgsnämndens beslut med tillhörande underlag
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

2020-10-23

Vår beteckning

KS 2020/00364 nr 98033

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

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och
LSS kvartal 2, år 2020
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med redovisning av ej
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen och 9 §
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 2 år 2020.
Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.
Socialnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut att redovisa för
kvartal 2 2020.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader
kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten
föreslå att kommunen tilldöms ett vite.
Uppföljning

Ej verkställda beslut följs upp löpande som en del av socialförvaltningens
ordinarie verksamhet.
Beslutsunderlag

– Vård- och omsorgsnämndens beslut med tillhörande underlag

__________

Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

2020-11-03

Vår beteckning

VON 2020/00011 nr 4793

Socialförvaltningen
Avdelningen för samverkan, kvalitet och utveckling
Sandra Sabel, Verksamhetsutvecklare/utredare
0171-538 61
sandra.sabel@habo.se

Rapportering 2020, ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2, år
2020
Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrandet i form av redovisning
av ej verkställda beslut till kommunfullmäktige och fullmäktiges
revisorer för kännedom
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden är enligt kap. 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL)
och § 28 h lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
skyldiga att varje kvartal rapportera till fullmäktige om ej verkställda
gynnande beslut.
Ärendet

För kvartal två har totalt 108 ärenden rapporterats till Inspektionen för vård
och omsorg, IVO. Det är en markant ökning från föregående kvartal som
främst beror på förändringar i verkställighet av gynnande beslut med
anledning av pågående pandemi. 49 ärenden avser gynnande beslut enligt
SoL och 59 ärenden enligt LSS. Dessa rapporteringar kan avse beslut som
inte har verkställts, avbrott som skett i tidigare verkställigheter eller där
verkställighet skett i tidigare rapporterade ärenden.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, har rätt i enlighet med 28 a § LSS
och 16 kap 6a § SoL, att ansöka om utdömande av särskild avgift hos
förvaltningsrätten där det dröjt oskäligt lång tid att verkställa beslut för
enskild. Den särskilda avgiften beräknas utifrån insatsens karaktär.
Nämnden har yttrat sig och inväntar domslut i ett ärende som IVO
överlämnat till Förvaltningsrätten för avgörande, där verkställigheten av
beslut har dröjt oskäligt länge för den enskilde. Beslutet avser bostad enligt
9§9 LSS.
Beslutsunderlag

– Denna tjänsteskrivelse nr 4793, daterad 2020-09-08
– Yttrande, nr 4792, daterad 2020-09-03
______________
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

YTTRANDE
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Datum

2020-09-03

Vår beteckning

VON 2020/00011 nr 4792

Socialförvaltningen
Avdelning en för samverkan, kvalitet och utveckling
Sandra Sabel, Verksamhetsutvecklare/utredare
0171-538 61
sandra.sabel@habo.se

Yttrande, ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 år 2020
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden är enligt kap. 16 § 6 h Socialtjänstlagen (SoL)
och § 28 h lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
skyldiga att varje kvartal rapportera till kommunfullmäktige om gynnande
beslut som ej blivit verkställda. Rapportering görs även till Inspektionen för
vård och omsorg, IVO. Beslut som avses är biståndsbeslut enligt SoL och
LSS som inte blivit verkställda inom tre månader från dagen för beslut.
För kvartal två, år 2020, har totalt 108 ärenden rapporterats in till IVO inom
vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 49 ärenden är beslut
enligt SoL och 59 ärenden är beslut enligt LSS, en markant ökning från
föregående kvartal. Dessa rapporteringar kan avse beslut som inte har
verkställts, avbrott som skett i tidigare verkställigheter eller där
verkställighet skett i tidigare inrapporterade ärenden.
Förändringar i verkställighet med anledning av covid-19

Kommunernas rapportering ska ske som vanligt men eventuella
förändringar i verkställighet med anledning av covid-19 ska framgå i
individrapporten som skickas till IVO. Under pandemins början behövde
vissa av nämndens verksamheter stängas ned helt och delvis för att minska
och förhindra smittspridning med anledning av covid-19. Enskilda har också
på egen begäran valt att pausa/avvakta med sina insatser för att minimera
risk för smitta. Detta har föranlett ändringar i verkställighet av gynnande
beslut inom nämndens verksamhetsområde, vilket beskrivs mer detaljerat
nedan.
Beslut enligt SoL, äldreomsorg

För kvartal två har totalt 17 nya ärenden rapporterats in inom äldreomsorg.
Sju av dessa inrapporterade nya ärenden avser avbrott i verkställighet för
insatsen dagverksamhet för äldre. Verksamheten stängdes ned under mars
månad för att minska och förhindra smittspridning med anledning av covid19. Uppföljning och individuella lösningar har skett i samtliga ärenden. I
sex av ärendena har individerna haft andra insatser till exempel hemtjänst,
trygghetslarm, korttidsboende och hos vissa har även utökade
hemtjänstinsatser beviljats under tiden. I ett par ärenden har individer vid
uppföljning tackat nej till andra eller utökade insatser. I slutet på maj
erbjöds dagverksamhet i mindre omfattning och flertalet av individerna
tackade ja till detta och har under sommaren åter börjat delta i
dagverksamheten, fast i mindre omfattning än tidigare. I ett ärende har
behovet förändrats och den enskilde har beviljats särskilt boende och
beslutet om särskilt boende har verkställts 2020-07-03 varvid insatsen
dagverksamhet är avslutad.
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Åtta av de inrapporterade nya ärendena avser avbrott i verkställighet för
insatser inom hemtjänst. I samtliga ärenden har den enskilde på egen
begäran valt att pausa sina insatser med anledning av pågående pandemi.
Majoriteten avser serviceinsatser i form av städ, tvätt och inköp och i ett par
ärenden omvårdnad, exempelvis dusch och morgonhjälp. Samtliga individer
har fortsatt insats i form av trygghetslarm. Uppföljningar har skett i samtliga
ärenden och de framgår att individer som berörs får hjälp på annat sätt, t ex
genom anhöriga.
Ett nytt ärende som rapporteras in avser insatsen särskilt boende, där beslut
fattades 2020-03-17. Den enskilde erbjöds extern verkställighet under
sommaren men tackade nej. Den enskilde har under tiden erhållit utökad
hjälp i hemmet och kommer på nytt att erbjudas plats på särskilt boende
inom kort.
Ett nytt ärende avser avbrott i verkställighet för insatsen växelvård från och
med 2020-03-30, i samband med att verksamheten stängdes ned för att
minska och förhindra smittspridning. Den enskilde har andra pågående
insatser i form av hemtjänst, trygghetslarm och avlösning i hemmet. Fortsatt
planering och uppföljning pågår.
För kvartal två återrapporteras även totalt två ärenden inom äldreomsorg
från föregående period. Ett ärende avser insatsen särskilt boende som
verkställdes 2020-07-01 och rapporteras därmed som verkställd. Det andra
ärendet avser insatsen kontaktperson, där det gynnande beslutet fattades
2019-12-20 och beslutet är fortfarande inte verkställt. Det har varit
svårigheter att komma igång med insatsen på grund av pågående pandemi. I
somras skedde en matchning med ny uppdragstagare, planering med att
komma igång med insatsen pågår och den enskilde har andra insatser i form
av hemtjänst, där social samvaro inryms.
Inom äldreomsorg finns det ytterligare kända ärenden som i samband med
kvartal två inte har överstigit tre månader, men som kommer att rapporteras
in under kvartal tre.
Beslut enligt SoL, funktionsnedsättning

För kvartal två har totalt 28 nya ärenden rapporterats in inom omsorger om
personer med funktionsnedsättning, SoL.
Samtliga av dessa nya ärenden avser avbrott i verkställighet för insatsen
arbetsstöd/sysselsättning inom socialpsykiatri. Verksamheten stängdes ned
under mars månad för att minska och förhindra smittspridning med
anledning av covid-19. Individuella uppföljningar och lösningar har skett
inom samtliga ärenden. I majoriteten av ärendena ha de enskilda erhållit
exempelvis regelbundna avstämningar via telefon med arbetscoach och i
vissa fall erbjudits att delta i öppen verksamhet för social samvaro. I några
ärenden har andra insatser inte varit aktuella under tiden utan
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överenskommet med handläggare att kontakt tas när verksamheten öppnas
upp igen. I ett par ärenden har individerna ordnat med arbete eller studier
själva och därför tackat nej till andra insatser under tiden. I ett ärende
avslutas insatsen 2020-07-21 utan verkställan då den enskilde har flyttat
från kommunen. Från och med 1 september är planeringen att
arbetsstöd/sysselsättning sakta kommer att öppnas upp igen i anpassad form
(för att fortsatt förhindra smittspridning). Beslut kommer därmed åter
verkställas löpande både helt och delvis, i de fall den enskilde inte avböjer.
För kvartal två återrapporteras även totalt två ärenden från föregående
period. Två beslut som avser insatsen kontaktperson som har verkställts
2020-05-14 respektive 2020-06-03 och rapporteras därmed som verkställda.
Inom socialpsykiatri finns det ytterligare ett par kända ärenden som i
samband med kvartal två inte har överstigit tre månader, men som kommer
att rapporteras in under kvartal tre.
Beslut enligt LSS

För kvartal två har totalt 55 nya ärenden rapporterats in inom omsorgen för
personer med funktionsnedsättning, LSS.
47 av dessa inrapporterade ärenden avser avbrott i verkställighet för insatsen
daglig verksamhet. Verksamheten stängdes ned under mars månad för att
minska och förhindra smittspridning med anledning av covid-19.
Individuella uppföljningar och lösningar har skett inom samtliga ärenden. I
majoriteten av ärendena har de enskilda erhållit anpassad sysselsättning i
form av BoDa- verksamhet1 i grupp- och servicebostad, nya
veckoplaneringar och genomförandeplaner och kontakt med arbetscoach
utifrån en gemensam planering med daglig verksamhet. I några av ärendena
har den enskilde själv eller genom företrädare avsagt sig insatsen daglig
verksamhet med anledning av pågående pandemi och rädsla för att bli
smittad, vissa individer tillhör riskgrupp. Arbetscoach har löpande kontakt
med de individer som berörs för avstämning. Från och med 1 september är
planeringen att daglig verksamhet sakta kommer att öppnas upp igen i
anpassad form (för att fortsatt förhindra smittspridning). Beslut kommer
därmed åter verkställas löpande, både helt och delvis, i de fall den enskilde
inte avböjer.
Av de nya ärendena för kvartal två återfinns även fem beslut om
kontaktperson och tre beslut om korttidsvistelse.
I det första ärendet om kontaktperson blev det avbrott i verkställighet 202002-05, rekrytering av ny uppdragstagare pågår och matchningsmöte med ny
1

BoDa är en förkortning av boende och daglig verksamhet. BoDa- verksamhet innebär att
den enskilde bor i gruppbostad och åker inte iväg till en daglig verksamhet utan har sitt
arbete i anslutning till bostaden. Den enskilde har också samma personal i boendet som på
sin dagliga verksamhet.
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tilltänkt kontaktperson sker i augusti. I det andra ärendet om kontaktperson
blev det avbrott i verkställighet 2020-01-27, den enskilde tackar 2020-02-13
nej till eget förslag på uppdragstagare, rekrytering av ny uppdragstagare
pågår och nytt matchningsmöte sker i augusti. I det tredje ärendet om
kontaktperson blev det avbrott i verkställighet 2020-03-31, beslutet är
fortfarande inte verkställt och lämplig uppdragstagare saknas. I det fjärde
ärendet om kontaktperson fattades det gynnande beslutet 2020-02-11. Den
enskilde tillsammans med vårdnadshavare avböjer insats och har tackat nej
till uppstartsmöte 2020-07-16 med anledning av pågående pandemi.
Uppföljning har skett under våren och sommaren och överenskommet med
handläggare att kontakt tas under hösten för uppföljning. I det femte ärendet
om kontaktperson fattades det gynnande beslutet 2020-03-24 och beslutet är
fortfarande inte verkställt. Förslag på kontaktperson finns och
matchningsmöte sker i augusti.
I det första ärendet om korttidsvistelse blev det avbrott i verkställighet 201912-16 i samband med att Ekans verksamhet lades ned i årsskiftet 2019/2020.
Förfrågningar har löpandes gjords under hösten 2019 och våren 2020 för att
hitta ett nytt korttidsboende. Under februari månad etablerades en kontakt
med tilltänkt korttidsboende. Den enskilde erbjöds plats 2020-03-02, på
grund av pågående pandemi fördröjdes möjligheten för den enskilde med
vårdnadshavare att kunna besöka verksamheten. Studiebesök skedde sedan i
slutet av april 2020. Därefter har planering och samordning skett för att
kunna verkställa insatsen igen. Den enskildes beslut verkställdes åter 202009-02 och beslutet kommer att återrapporteras för kvartal tre som verkställt.
I det andra ärendet om korttidsvistelse fattades det gynnande beslutet 202001-20. Den enskilde erbjöds plats på korttidsboende 2020-03-18 men
tackade tillsammans med vårdnadshavare nej till erbjudandet 2020-04-06.
Fortsatt förfrågningar att hitta korttidsboende pågår. I det tredje ärendet om
korttidsvistelse fattades det gynnande beslutet 2020-02-11 och beslutet är
inte verkställt. Den enskilde erbjöds plats på korttidsboende 2020-02-12 och
tackade initialt ja men vill sedan vänta med att börja på grund av pågående
pandemi. Uppföljning har skett under våren och sommaren och
överenskommet att kontakt tas åter i höst för att följa upp behovet.
För kvartal två återrapporteras även totalt fyra ärenden från föregående
period. Två beslut avser insatsen kontaktperson som har verkställts 202005-25 respektive 2020-06-04 och rapporteras därmed in som verkställda. Ett
beslut avser insatsen kontaktperson som fortfarande inte är verkställt efter
avbrott i verkställighet 2019-12-31, den enskilde ville inte fortsätta med
dåvarande kontaktperson och rekrytering pågår. Ett beslut avser insatsen
korttidsvistelse, beslut fattat 2019-11-04 som inte har verkställts inom tre
månader. Den enskilde har tackat nej till erbjudande 2020-01-30. Vid
uppföljning under april månad framkommer att den enskilde vill avvakta
med insatsen och fler erbjudanden med anledning av pågående pandemi.
Uppföljning sker under hösten.
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Inom LSS finns det ytterligare kända ärenden som i samband med kvartal
två inte har överstigit tre månader, men som kommer att rapporteras in
under kvartal tre.
Ekonomiska konsekvenser och uppföljning

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, har rätt i enlighet med 28 a § LSS,
att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten där det
dröjt oskäligt lång tid att verkställa beslut för enskild. Den särskilda avgiften
varierar beroende på insatsens karaktär och omfattning, samt utifrån hur
långt dröjsmålet är.
Nämnden inväntar fortfarande en dom från förvaltningsrätten om
utdömande av särskild avgift, i ett ärende som avser bostad med särskild
service (LSS).
Efter rapportering av kvartal två kan konstateras att det skett en markant
ökning från föregående kvartal. Främst utifrån förändringar i verkställighet
av gynnande beslut på grund av pågående pandemi, vilket även kommer
fortsätta i rapporteringen för kvartal tre. Förändringar i verkställigheten följs
upp på individnivå och det pågår även ett arbete för att öppna upp
verksamheter igen på ett säkert sätt.
I övrigt bedöms det vara fortsatt vissa svårigheter att rekrytera
uppdragstagare för insatsen kontaktperson, för att möta de individuella
behov som krävs för varje enskilt ärende samt att pågående pandemi har en
påverkan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-29
Vård- och omsorgsnämnden

VON § 73

Dnr 2020/00011

Rapport för kvartal 2 – Ej verkställda gynnande beslut år 2020
Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrandet i form av redovisning av ej
verkställda beslut till kommunfullmäktige och fullmäktiges revisorer för kännedom
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden är enligt kap. 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och
§ 28 h lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldiga att
varje kvartal rapportera till fullmäktige om ej verkställda gynnande beslut.
Ärendet

För kvartal två har totalt 108 ärenden rapporterats till IVO, Inspektionen för vård
och omsorg. Det är en markant ökning från föregående kvartal som främst beror på
förändringar i verkställighet av gynnande beslut med anledning av pågående pandemi. 49 ärenden avser gynnande beslut enligt SoL och 59 ärenden enligt LSS.
Dessa rapporteringar kan avse beslut som inte har verkställts, avbrott som skett i tidigare verkställigheter eller där verkställighet skett i tidigare rapporterade ärenden.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, har rätt i enlighet med 28 a § LSS och 16
kap 6a § SoL, att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten
där det dröjt oskäligt lång tid att verkställa beslut för enskild. Den särskilda avgiften
beräknas utifrån insatsens karaktär.
Nämnden har yttrat sig och inväntar domslut i ett ärende som IVO överlämnat till
Förvaltningsrätten för avgörande, där verkställigheten av beslut har dröjt oskäligt
länge för den enskilde. Beslutet avser bostad enligt 9 § 9 LSS.
Beslutsunderlag

– Tjänsteskrivelse nr 4793, daterad 2020-09-08
– Yttrande, nr 4792, daterad 2020-09-03
Förslag till beslut på sammanträdet

Inga förslag lämnas.
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsen

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Shiva Samadi
den 7 oktober 2020 11:38
Sara Widströmer
Uppsägning av politiska uppdrag

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Hej!
Härmed säger jag upp alla mina politiska uppdrag i Håbo kommun pga. Flytt.
När kan jag återlämna iPad?
Tack!
Med vänliga hälsningar,
Shiva Samadi
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Datum

2020-10-08
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

Vår beteckning

KS 2020/00360 nr 97636

Ärende 27

Entledigande från uppdrag som ledamot i ungdomsrådet,
ersättare i stiftelsen Nordens Biskops Arnö, kommunala
pensionärsrådet, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden
och kommunfullmäktige samt fyllnadsval och begäran om ny
sammanräkning
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Shiva Samadi (S) från uppdrag som
ersättare i stiftelsen Nordens Biskops Arnö.
2. Kommunfullmäktige entledigar Shiva Samadi (S) från uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen.
3. Kommunfullmäktige entledigar Shiva Samadi (S) från uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
4. Kommunfullmäktige entledigar Shiva Samadi (S) från uppdrag som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden och därmed tillhörande uppdrag
som ersättare i kommunala pensionärsrådet.
5. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ersättare i stiftelsen Nordens
Biskops Arnö i Shiva Samadis (S) ställe.
6. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ersättare i kommunstyrelsen i
Shiva Samadis (S) ställe.
7. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden i Shiva Samadis (S) ställe.
8. Kommunfullmäktige uppmanar kultur- och fritidsnämnden att snarast
förrätta fyllnadsval till kommunala pensionärsrådet för att utse en ny
ersättare i Shiva Samadis (S) ställe.
9. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige i Shiva Samadis (S) ställe.
Sammanfattning

Shiva Samadi (S) har begärt entledigande från samtliga politiska uppdrag i
Håbo kommun. Shiva Samadi innehar följande uppdrag:
-

Ledamot i Ungdomsrådet (kommunstyrelsen förrättar valet)

-

Ersättare i Stiftelsen Nordens Biskops Arnö

-

Ersättare i kommunala pensionärsrådet (utsedd av kultur- och
fritidsnämnden)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-10-08

-

Ersättare i kommunstyrelsen

-

Ersättare i kultur- och fritidsnämnden

-

Ersättare i kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt
Uppföljning

Inte aktuellt
Beslutsunderlag

– Avsägelse
__________

Beslut skickas till

Shiva Samadi (S)
Valda
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Stiftelsen Nordens Biskops Arnö
Länsstyrelsen
Löneadministration
Förtroendemannaregister
Säkerhetssamordnare

2(2)
Vår beteckning

KS 2020/00360 nr 97636

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Vår beteckning

2020-11-16
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

KS 2020/00413 nr 98341

Ärende 28

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige,
tekniska nämnden och valnämnden samt fyllnadsval och
begäran om ny sammanräkning
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Erik Nylén (SD) från uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige entledigar Erik Nylén (SD) från uppdrag som
ledamot i tekniska nämnden.
3. Kommunfullmäktige entledigar Erik Nylén (SD) från uppdrag som
ledamot i valnämnden.
4. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om en ny
sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ledamot
i kommunfullmäktige i Erik Nyléns (SD) ställe.
5. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i tekniska nämnden i
Erik Nyléns (SD) ställe.
6. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i valnämnden i Erik
Nyléns (SD) ställe.
Sammanfattning

Erik Nylén (SD) har begärt entledigande från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, tekniska nämnden och valnämnden.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt
Uppföljning

Inte aktuellt
Beslutsunderlag

– Avsägelse
__________

Beslut skickas till

Erik Nylén (SD)
Valda
Länsstyrelsen
Tekniska nämnden
Valnämnden
Löneadministration
Förtroendemannaregister
Säkerhetssamordnare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-16

2(2)
Vår beteckning

KS 2020/00413 nr 98341

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

2020-11-17
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

Vår beteckning

KS 2020/00414 nr 98358

Ärende 29

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen
samt fyllnadsval
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Christer Staaf (C) från uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i kommunstyrelsen i
Christer Staafs (C) ställe.
Sammanfattning

Christer Staaf (C) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt
Uppföljning

Inte aktuellt
Beslutsunderlag

– Avsägelse
__________

Beslut skickas till

Christer Staaf (C)
Vald
Kommunstyrelsen
Löneadministration
Förtroendemannaregister
Säkerhetssamordnare

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Christer Staaf
Sara Widströmer
Re: Föredragning av lokalförsörjningsplan
den 16 november 2020 19:45:41

Hej Sara,
Jag har pratat med Helene Zeland idag och meddelat att jag avstår min plats som ersättare i KS. C kommer nominera en ersättare som redan är
vidtalad men hon sa att jag skulle skriva till dig för att starta formaliseringen av detta.
Jag kvarstår i mina andra förtroendeuppdrag tills vidare.
Hälsar
Christer Staaf
Skickat från min iPad
> 3 nov. 2020 kl. 08:41 skrev Sara Widströmer <sara.widstromer@habo.se>:
>
> Hej,
>
> Bjuder, på uppdrag av Liselotte, in kommunstyrelsen till föredragning avseende lokalförsörjningsplanen tio år framåt. Föredragningen äger rum
efter kommunstyrelsens sammanträde den 23 november kl. 15.00 (mötet kan komma att börja tidigare, beroende på hur länge kommunstyrelsens
sammanträde tar). Anslut till teamsmöte via länken nedan.
>
> Med vänlig hälsning
>
> Sara Widströmer
> Kommunsekreterare
>
> Håbo kommun
> Kommunstyrelsens förvaltning
> 746 80 Bålsta
>
> Telefon 0171-525 61
> Fax 0171-563 33
> www.habo.se<http://www.habo.se/>
>
>
> ________________________________________________________________________________
> Microsoft Teams-möte
> Anslut på din dator eller mobilapp
> Klicka här för att delta i mötet.<https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Y2FhYjA0NGUtYmI5OC00ZjhkLTkzZDUtOGQ0NWU0NzM0YTlh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%2246508a58-5c1b-4bf0-8f8f-c43cac97ee6a%22%2c%22Oid%22%3a%22aa52ec2b-1f05-4b5f-8454be0d9da219c1%22%7d>
> Läs mer<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Mötesalternativ<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=aa52ec2b-1f05-4b5f8454-be0d9da219c1&tenantId=46508a58-5c1b-4bf0-8f8fc43cac97ee6a&threadId=19_meeting_Y2FhYjA0NGUtYmI5OC00ZjhkLTkzZDUtOGQ0NWU0NzM0YTlh@thread.v2&messageId=0&language=svSE>
> ________________________________________________________________________________
>
> <meeting.ics>

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Vår beteckning

2020-11-18
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

KS 2020/00419 nr 98372

Ärende 30

Entledigande från uppdrag som revisor samt fyllnadsval
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Anders Svensson Uggla (C) från
uppdrag som revisor.
2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny revisor i Anders Svensson Ugglas
(C) ställe.
Sammanfattning

Ander Svensson Uggla (C) har begärt entledigande från uppdraget som
revisor.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt
Uppföljning

Inte aktuellt
Beslutsunderlag

– Avsägelse
__________

Beslut skickas till

Anders Svensson Uggla (C)
Vald
Kommunfullmäktiges revisorer
Löneadministration
Förtroendemannaregister
Säkerhetssamordnare

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Anders Uggla <uggla.anders@outlook.com>
den 17 november 2020 20:27
Sara Widströmer
Avsägning av förtroendeupdrag

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Slutfört

Jag avsäger mig på detta sätt mitt förtroendeuppdrag som kommunrevisor i Håbo kommun. Om
jag behöver göra detta på något annat sätt vänligen kontakt mig. Var lämnar jag tillbaka min
dator?
Med änlig hälsning

Anders Svensson Uggla
Centerpartiet
Skickat från Outlook

