
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-11-01  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Carina Lund (M), Ordförande 

Leif Zetterberg (C) 

Agneta Hägglund (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Christian Nordberg (MP) 

Håkan Welin (L) 

Owe Fröjd (Båp) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 8 november 2016, kl. 08:30 

Styrgrupp ÖP från kl. 11:00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden Anmärkning 

1.  
Mötets öppnande 

– Närvarokontroll 

– Val av justerare 

– Fastställande av dagordningen 

- 

2.  
Informationsärenden 

– Plan- och exploateringsutbildning 

– Kommundirektörens informationspunkt 

 

Anna-Karin Bergvall 

Per Nordenstam 

3.  
Mål, nyckelindikatorer och mått för verksamhetåret 2017 

Dnr 2016/00569  

- 

4.  
Budget 2017 

Dnr 2016/00292  

Vipul Vithlani föredrar 

ärendet 

5.  
Redovisning av plan- och prioriteringslistan 2016 

Dnr 2016/00565  

Anna-Karin Bergvall  

föredrar ärendet 

6.  
Detaljplaneprogram för Torresta-Talltorp, Torresta 2:9, Viby 

1:3 samt Viby 3:1 m fl 

Dnr 2016/00202  

Anna-Karin Bergvall  

föredrar ärendet 

7.  
Planuppdrag för kvarter nr 5 och 6, Logistik Bålsta 

Dnr 2016/00549  

Anna-Karin Bergvall  

föredrar ärendet 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-11-01  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

8.  
Markanvisning inom planområdet Kalmarsand, del av fastig-

heten Bista 4:5, Håbohus AB 

Dnr 2016/00582  

Anna-Karin Bergvall  

finns på plats för frågor 

9.  
Cykelfrämjande åtgärder, utredning 

Dnr 2016/00583  

Anna-Karin Bergvall  

finns på plats för frågor 

10.  
Svar på motion: Reformerat kösystem Håbohus 

Dnr 2016/00384  

- 

11.  
Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 

år 2016 

Dnr 2016/00540  

- 

12.  
Förändring av reglementen för kommunstyrelsen samt barn- 

och utbildningsnämnden 

Dnr 2016/00541  

- 

13.  
Svar på motion: Försäljning av fastighet i Draget  

Dnr 2016/00130  

- 

14.  
Arkivföreskrifter för Håbo kommun  

Dnr 2016/00440  

- 

15.  
Reglemente för gemensam nämnd för kunskapsstyrning 

Dnr 2016/00587  

- 

16.  
Full delaktighet i Håbo 2016-2019 

Dnr 2016/00476  

- 

17.  
Index för myndighetstaxa för Räddningstjänsten Enköping-

Håbo 

Dnr 2016/00593  

- 

18.  
Övriga ärenden 

Dnr 70623  

- 

19.  
Översiktsplanen (styrgrupp) 

Dnr 70624  

Kl. 11:00 

Anna-Karin Bergvall 

Marie Pettersson  

Anna Atterlöf 

   

Carina Lund 

Ordförande 

 Johan Utter 

Sekreterare 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-25 KS  nr 70536 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Jexell, Kvalitetssamordnare 
0171-527 36 
pia.jexell@habo.se 

 

Mål, nyckelindikatorer och mått för verksamhetåret 2017 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till mål och nyckelindikatorer 

för år 2017. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till mått för år 2017. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning 

att där det är nödvändigt komplettera med målvärden baserat på 2016 års 

utfall.   

 

Sammanfattning 

Vissa justeringar av kommunstyrelsens mål, nyckelindikatorer och mått för 

verksamhetsåret 2017 föreslås baserat på utfall och erfarenheter från år 

2016. I beslutsunderlagen beskrivs dessa justeringar och målvärden för år 

2017 finns angivna.   

 
Ärendet 

Varje år ska en detaljbudget antas. Denna innehåller utöver ekonomiska 

ramar och förutsättningar även mål med tillhörande nyckelindikatorer för 

utveckling av verksamheten och mått med tillhörande volymer och/eller 

målvärden för den löpande verksamheten. Vissa justeringar av mål, 

nyckelindikatorer och mått är ofta nödvändiga för att följa utvecklingen, 

både internt i den egna organisationen men även externa faktorer. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga konsekvenser eller finansiering är nödvändiga utöver vad som finns 

angivet i budgetramar och detaljbudget för år 2017. 

Uppföljning 

Uppföljning sker vid delårs och helårsrapportering. 

Beslutsunderlag 

– Förslag till mål och nyckelindikatorer för år 2017, KS nr 70580 daterat 

161025 

–  Förslag till mått för år 2017, KS nr 70582 daterat 161025   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommundirektören 

Kvalitetssamordnaren 

 



 

 UTREDNING 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-25 KS 2016/00569 nr 70582 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Jexell, Kvalitetssamordnare 
0171-527 36 
pia.jexell@habo.se 

 

Förslag till mått för kommunstyrelsen, år 2017 

 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer angivna för 

verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att ange ett antal mått för 

den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas in i tre kategorier; 

 Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 

 Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara kopplade till 

aktiviteter eller interna processer. 

 Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det kommunen 

producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 

Resurser 

Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 101 13  50 420 

Gatubelysning, kr/inv 301 274  319 312 

Vinterväghållning, kr per inv/år 237 446  305 350 

Avhjälpande underhåll, fastigheter -
 fakturerad kostnad kr/kvm 

47 73 1 70 70 

Planerat underhåll, fastigheter -
 fakturerad kostnad kr/kvm 

48 118 1 74 75 

Produktion 

Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Producerad mängd dricksvatten, tusen 
m3/år 

1 555 1 511 1 053 1 400 1 500 

Renad mängd avloppsvatten, tusen 
m3/år 

2 348 2 100 1 428 2 100 2 100 

Antal VA-abonnenter, stycken 5 904 5 932 5 947 6 000 6 000 

Antal besök på biblioteket 116 247  78 856 120 000 120 000 

Ökad leverantörstrohet, MSEK - - - - 40 

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm 
BRA 

16 790 12 502 12 534 13 336 13 400 

Area kommunägda verksamhetslokaler, 
kvm BRA 

91 166 95 074 95 390 96 085 96 000 

Antal besök vid återvinningscentralen 92 627 100 223 70 725 100 000 105 000 

Hushållsavfall, kg/inv 222 212 140 210 210 

Grovavfall, kg/inv 290 324 235 350 340 

Förpackningar, kg/inv 79,25 63 43 73 73 



 

 UTREDNING 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-25 KS 2016/00569 nr 70582 

 

Verksamhetsresultat 

Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Nyttjandegrad, ishall   38 75 75 

Nyttjandegrad, inomhusanläggningar 
exkl sim- och ishall 

  66 75 75 

Nyttjandegrad, utomhusanläggningar   46 75 75 

Andel besvarade externa samtal i 
kontaktcenter inom 60 sek 

 64 82 70 80 

Andel ärenden som kan hanteras och 
avslutas av kontaktcenter 

 58 31 50 55 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, 
kvinnor 

70  70 73 73 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, män 73  73 76 76 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, 
flickor 

 74,4 - 80 80 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, 
pojkar 

 94,7 - 95 95 

Upplevd otrygghet, kvinnor 37  37 20 20 

Upplevd otrygghet, män 9  9 5 5 

Upplevd trygghet, flickor  29,3 - 50 50 

Upplevd trygghet, pojkar  54,4 - 75 75 

ANDT - antalet insjuknande i hjärtinfarkt 
per 100 000 invånare. 

266  266 260 260 

ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, 
flickor 

 87,2 - 90 90 

ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, 
pojkar 

 87,4 - 90 90 

Nöjdhet med kommunens insatser inom 
Finskt förvaltningsområde 

  4,7 3 3 

NMI - gång och cykelvägar 55 53 53 54 55 

NMI - gator och vägar 56 55 54 55 55 

NMI - vatten och avlopp 74 75 72 77 75 

INSTA 800 resultat för lokalvården   80  100 

NII - Medborgarnas nöjdhet med 
kommunens information 

53 55 51 55 55 

Kommunens webbinformation till 
medborgarna 

81 83 - 85 85 

NMI - Biblioteksverksamheten 7,9 7,7 7,7 7,9 7,9 

NMI - Sophämtning 7,4 7,1 7 7,2 7,2 

NMI - tillgängligheten till 
återvinningscentralen 

8,2 8,3 8 8,3 8,3 

 



 

 UTREDNING 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-25 KS 2016/00569 nr 70580 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Jexell, Kvalitetssamordnare 
0171-527 36 
pia.jexell@habo.se 

 

Förslag till mål och nyckelindikatorer för kommunstyrelsen, år 2017 

Vissa justeringar av kommunstyrelsens mål och nyckelindikatorer för verksamhetsåret 2017 föreslås 

baserat på utfall och erfarenheter från år 2016. Nedan finns dessa justeringar och målvärden för år 

2017 angivna per kommunfullmäktigemål. 

 

Mål och nyckelindikatorer för år 2017 ska antas i samband med detaljbudget. 

 

Kommunfullmäktige: Attraktiva Håbo 

God planberedskap för nya företagsetableringar och bostäder. 

Målet och nyckelindikatorerna är justerade något från år 2016. Förslag är att ändra fokus från antalet 

antagna detaljplaner för näringslivsetableringar till att istället säkerställa att det alltid finns planlagd 

mark för näringslivsetableringar. 2016 års nyckelindikator rörande medborgarnas syn på bra boende 

etc flyttas till annat KS-mål. 

 

Nyckelindikator  

Utfall 

Aug 2016 

Måltal 

2016 

Måltal 

2017 

Kommunen ska ha planlagd mark för 

näringslivsetableringar 

  100 % 

Antagna detaljplaner för bostäder ska minst täcka 

behovet enligt bostadsförsörjningsprogrammet. 

170 % 100 % 100 % 

 

 

Alla i Håbo skall ges goda förutsättningar att må bra och utvecklas. 

Förtydligande att det är antalet nya riktade insatser för att skapa förutsättningar för en meningsfull 

fritid för unga som mäts i den första nyckelindiaktorn. 

Samtliga nyckelindikatorer som mäts genom SCBs medborgarundersökning uppvisade en lägre 

resultatnivå år 2016 än vad som målsatts. Resultatet för medborgarnas syn på möjligheterna till bra 

boende etc förväntas kunna stiga under år 2017 med tanke på ett antal pågående projekt. För övriga 

nyckelindikatorer baserat på SCBs medborgarenkät är målsättningen att bibehålla samma resultatnivå 

som redovisades vid 2016 års mätning. 

 

Nyckelindikator  

Utfall 

 Aug 2016 

Måltal 

2016 

Måltal 

2017 

Antalet nya riktade insatser för att skapa 

förutsättningar för en meningsfull fritid för unga. 

35 8 8 

Förbättrad ranking i Årets Ungdomskommun, 

KFUM. 

Plats 169 år 

2015 

100 80 

 



 

 UTREDNING 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-25 KS 2016/00569 nr 70580 

 

 

Nyckelindikator  

Utfall 

 Aug 2016 

Måltal 

2016 

Måltal 

2017 

NRI - Medborgarnas syn på möjlighet till bra 

boende, utbud av boendeformer och trivsam 

bebyggelse ska förbättras. 

50 58 58 

NRI - Medborgarnas syn på fritidsmöjligheter ska 

förbättras.  

55 60 55 

NMI – Medborgarnas syn på idrotts- och 

motionsanläggningar. 

58 62 58 

NMI – Medborgarnas syn på kulturverksamheten 57 60 57 

 

Kommunfullmäktige: Kvalitativa och effektiva Håbo 

Håbo kommun är en attraktiv arbetsgivare 

Ett projekt för att på sikt nå en korttidsfrånvaro på max 2 % pågår. Insatserna som görs är långsiktiga 

och inga snabba justeringar av nivåerna är därför realistiska. Målsättningen för år 2017 är att bryta 

den uppåtgående trenden och redovisa en korttidsfrånvaro på en nivå om max 3,5 %.  

 

Nyckelindikator  

Utfall 

Aug 2016 

Måltal 

2016 

Måltal 

2017 

Nyckeltalsinstitutets Attraktiv arbetsgivarindex 

AVI ska öka. 

98 105 105 

Korttidsfrånvaron. 3,8 % 2 % 3,5 % 

Hållbart medarbetarengagemang  85 85 

 

Öka effektiviteten och kvaliteten inom samtliga kommunstyrelsens verksamheter genom 

ständiga förbättringar. 

Tagit bort nyckelindikatorn för antal genomförda medborgardialoger då detta är beroende på dels de 

lagstyrda processerna men även de politiska processerna och typ av aktuella frågeställningar. 

En sammanslagning av två nyckelindikatorer för att mäta effektiviserings- och/eller kvalitets-

förbättringsinsatser istället för att redovisa dessa som två. 

Måltal för "E-handel ska öka med 20 %" baseras på utfallet för 2016 och kommer kompletteras med 

ett värde i tkr efter årsskiftet. 

 

Nyckelindikator  

Utfall 

Aug 2016 

Måltal 

2016 

Måltal 

2017 

Andel enheter som under året genomfört 

effektiviserings- och/eller 

kvalitetsförbättringsinsatser. 

50 % 100 % 100 % 

Öka användningen av e-tjänster, antal 

transaktioner 

1480 700 2300 

Öka användningen av e-tjänster, antal e-tjänster 46 60 75 

E-handeln ska öka med 20 %, värde i tkr. 9 789 18 819  



 

 UTREDNING 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-25 KS 2016/00569 nr 70580 

 

 

Kommunfullmäktige: Hållbara Håbo 
Målet ”Håbo kommun värnar om och inspirerar till god matkultur med näringsriktiga och lustfyllda 

måltider i en lugn och rofylld miljö” med tillhörande nyckelindiaktorer har utgått. Verksamheten 

flyttar över från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden och hanteras i den nämnden 

från och med år 2017. 

Öka energieffektiviseringen i kommunens fastigheter och verksamheter. 

2016 års nyckelindikatorer rörande antal KWh/kvm installationsel respektive verksamhetsel utgår då 

dessa endast går att mäta på två objekt. En justering av nyckelindiaktorerna rörande 1% minskning 

årligen av el- respektive fjärrvärmeförbrukning föreslås ändras till att avse förbrukning per kvm för 

att få en mer rättvisande och jämförbar nyckelindikator. 

Måltal 2017 baseras på utfallet för helår 2016 och kompletteras efter årsskiftet. Värden för 2016 

avser total förbrukning i MWh, ej per kvm. 

 

Nyckelindikator  

Utfall 

Aug 2016 

Måltal 

2016 

Måltal 

2017 

Elförbrukning/kvm ska minska med 1% årligen 11 253 12 647  

Fjärrvärmeförbrukning/kvm ska minska med 1% 

årligen 

8 448 4 809 

 

 

 

Kommunfullmäktige: Håbo en kommun med sund ekonomi 

Exploateringsverksamheten skall totalt sett ge ett ekonomiskt överskott. 

Nyckelindikatorerna är i stort de samma men har tydligare definition samt ett uttalat överskottskrav 

på exploateringsprojekt på kommunens egen mark samt ytterligare en nyckelindikator som täcker in  

 

Nyckelindikator  

Utfall 

Aug 2016 

Måltal 

2016 

Måltal 

2017 

Försäljning av kommunens mark ska ske till minst 

marknadspris. 

100% 100% 100 % 

Exploateringsprojekt på kommunens egen mark 

ska ge ett ekonomiskt överskott vid försäljning på 

minst 15 procent. 

100% 100% 100 % 

Vid exploateringsprojekt på privatägd mark ska 

kommunens utbyggnad av allmän infrastrutur ha 

full kostnadstäckning 

  100% 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-25 KS 2016/00292 nr 70546 

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

 

Budget och mål 2017, plan år 2018-2019 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till reviderade 

driftbudgetramar för år 2017, totalt 1 039 278 tkr, för nämnder och 

styrelser enligt nedan 

Kommunfullmäktige     1 441 tkr 

Stöd till politiska partier     1 000 tkr 

Valnämnd              7 tkr 

Revision       1 139 tkr 

Kommunstyrelse  148 998 tkr 

Räddningstjänst    19 900 tkr 

Anslag för resultatreglering     1 000 tkr 

Anslag för lönesatsning       819 tkr 

Anslag för gemensamma projekt    1 250 tkr 

Överförmyndarnämnd    1 828 tkr 

Bygg- och miljönämnd   21 707 tkr 

Barn- och utbildningsnämnd 547 091 tkr 

Socialnämnd    55 617 tkr 

Vård- och omsorgsnämnd 237 481 tkr 

2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till reviderad 

investeringsbudget för år 2017, totalt 329 861 tkr, för nämnder och 

styrelser enligt nedan 

 

Skattefinansierad verksamhet: 

Kommunstyrelse  173 060 tkr 

Barn- och utbildningsnämnd     6 245 tkr 

Socialnämnd         130 tkr 

Vård- och omsorgsnämnd     1 130 tkr 

 

Taxefinansierad verksamhet: 

VA-verksamhet  51 500 tkr 

Avfallsverksamhet    1 570 tkr 

 

Exploateringsverksamhet 85 016 tkr 

Medfinansiering Citybanan 11 210 tkr 

3. Kommunfullmäktige avslår begäran från barn- och utbildningsnämnden 

om utökad ram för år 2017 med 5 mkr 

4. Kommunfullmäktige godkänner återrapporterade budgetar för styrelser 

och nämnder 
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 Datum Vår beteckning 

 2016-10-25 KS 2016/00292 nr 70546 

 

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 

2017 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med 159 mkr 

6. Kommunfullmäktige fastställer de reviderade budgetstyrprinciperna 

7. Kommunstyrelsen godkänner förslag till mål, nyckelindikatorer och 

mått för kommunstyrelsens verksamheter 

8. Kommunstyrelsen godkänner förslag till drift- och investeringsbudget 

för kommunstyrelsens verksamheter 

9. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen har rätt att för 

kommunstyrelsens räkning under år 2017 nyupplåna, det vill säga öka 

kommunens skulder, med 159 mkr 

10. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden, som är 

beslutade med stöd av delegering, ska undertecknas av två personer i 

förening enligt kommunstyrelsens beslut om firmateckning.  

 

Sammanfattning 

Enligt tidigare beslut ska styrelsers och nämnders mål och budget för 

kommande år rapporteras till kommunfullmäktige i december. Detta för att 

kommunfullmäktige ska ha kännedom om nämndernas mål och budget. 

Fullmäktige beslutade 2016-06-13 KF § 66 om kommunalskatten, mål på 

fullmäktigenivå, nämndernas driftbudgetram och investeringsbudget för år 

2017 samt plan för år 2018-2019. 

På grund av regeringens budgetproposition, saneringsbehov av 

Futurumskolan, ändrade arvodesregler från 1 juli år 2016 och omräkning av 

internhyror föreslås justeringar i kommunfullmäktiges beslut. 

Vidare föreslås att skatteintäkter och utjämningen uppdateras enligt senaste 

prognos från SKL, daterad 2016-10-08. 

Nämnderna har återrapporterat mål, nyckelindikatorer och mått för sin 

verksamhet samt driftbudget och investeringsbudget. 

Totalt sett innebär budgeten för år 2017 ett positivt resultat med 12,0 mkr, 

en försämring med 12,7 mkr jämfört med budgetbeslut i KF 2016-06-13. 

Resultatet utgör 1,1 % av skatte- och statsbidragsintäkterna. Den finansiella 

målsättningen är att ha 2 % i överskott under perioden. 

Planen för år 2018-2019 visar resultat på cirka 15 mkr per år, vilket är cirka 

1,5 % i överskott. Nämndernas ramar är dock oförändrade och det finns 

minimalt med utrymme för verksamhetsutökningar. 

Investeringar för år 2017 uppgår till totalt 234 mkr exklusive 

exploateringsinvesteringar. Av detta investeras det 181 mkr i 

skattefinansierad verksamhet, vilket är ökat från junibeslutet med 25 mkr för 

Futurumskolan, förutsatt kommunstyrelsens beslut. 53 mkr investeras i 

taxefinansierad verksamhet. 

Samtliga investeringar, inklusive exploatering och medfinansiering av 
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Citybanan, uppgår till 330 mkr för år 2017. För att finansiera detta krävs att 

159 mkr nyupplånas för år 2017. Det är en ökning med 61,5 mkr jämfört 

med budgetbeslutet i juni. 

Budgetstyrprinciperna har setts över och kompletterats vad gäller 

investeringar, exploateringar och uppföljning. 

 

Beslutsunderlag 

– Budget och mål år 2017, plan år 2018-2019 

– Revisionens budgetäskande 2016-10-18  

– Räddningstjänstens samrådsprotokoll, 2016-05-11 

– Protokoll nämnder  

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

Revisionen 

Ekonomichef 

  

 



Barn och 
utbildningsnämnden

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-20 BOU 69 nr 273 

 
Barn- och utbildningskontoret 
Lennart Eriksson, Kvalitetscontroller/utvecklingsledare  
0171-526 13 
lennart.eriksson@habo.se 

 

Ökade volymer påverkar Barn- och utbildningsnämndens 
budget 2017 

Förslag till beslut  

1. Barn och utbildningsnämnden anhåller om att kommunfullmäktige 

skjuter till 2,7 mkr till 2017 års budget till förskoleverksamheten enligt 

nedan. 

2. Barn och utbildningsnämnden anhåller om att kommunfullmäktige 

skjuter till 2,3 mkr till grundskoleverksamheten enligt nedan.  

 

Sammanfattning 

Sedan verksamhetsanalysen inför 2017 och budgetbeslutet i juni har 

prognoserna för barn- och elevvolymer ökat i hög grad. Ökningen beror 

främst på den ökade exploateringen inom kommunen men även 

övriga inflyttningar. I tabellen nedan redovisas volymförändringarna. 

 

Verksamhet Volymökning jämfört med vht-analys 

Förskola/Ped omsorg ålder 1-5 
88 barn varav 76 barn i verksamhet (vid 87% 
täckningsgrad) 

Förskoleklass 35 elever 

Grundskola 1-5 59 elever 

Grundskola 6-9 59 elever 

Fritidshem 50 barn 

Om verksamheterna skall klara de ökade volymerna inom beslutad 

budgetram för 2017 kommer det att innebära att förskole- och 

grundskolepengen, såväl inom egen, som annan regi, sänks per barn/elev år 

2017 jämfört med 2016. Totalt motsvarar detta en minskad ersättning med 

ca 12 mkr. 

Förskolan 

I budgetbeslutet för 2017 fick nämnden en utökning motsvarande 1,9 mkr 

för fler barn inom förskolan. Nu visar prognoserna en ökning med 76 barn. 

Denna ökade volym medför en sänkning av pengen motsvarande 6,4 mkr. 

Förvaltningen har nu genomfört omfördelningar till förskola från andra 

verksamheter motsvarande 3,7 mkr. Återstår 2,7 mkr som, om man inte 

tillför medel, kommer att få konsekvenser i förskoleverksamheten. Ska 

verksamheten genomföra dessa sänkningar av pengen för att nå 
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budget kommer antalet barn per avdelning behöva ökas samtidigt som 

personalantalet förblir oförändrat. Sådana förändringar inom 

förskoleverksamheten innebär även att statsbidraget för minskade 

barngrupper inte kan sökas för läsåret 2017/2018. Det finns även risk att 

statsbidraget för läsåret 2016/2017 måste återbetalas. Dessutom har man i 

budgeten för 2017 inte utrymme att budgetera vikariekostnader. Detta 

medför att möjligheten att kunna vidta åtgärder för att minska ett eventuellt 

underskott minimeras. 

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem 

Det ökade antalet elever påverkar också grundskolans budget. För 

grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem motsvarar en sänkt 

grundskolepeng 6,8 mkr. Genom omföringar av budgetmedel från andra 

verksamheter och budgetposter kan förvaltningen minska behovet av 

ytterligare medel med 3,1 mkr. Återstår 3,7 mkr där största delen beror på 

situationen på Slottsskolan, där den sänkta pengen inte kan kompenseras av 

fler elever. Där är de flesta undervisningsgrupper för små för att medge en 

budget i balans. Det underskott som uppstår motsvarar 2,3 mkr. De 

återstående 1,7 mkr beräknar förvaltningen kunna hämta hem genom att 

genomföra åtgärder under 2017.  

Grundskolorna har redan i budgetarbetet minskat det prognostiserade 

underskottet från 13 756 tkr till 4 031 tkr 2017. Ytterligare åtgärder inom 

skolverksamheten innebär lägre personaltäthet, sämre möjligheter för elever 

med behov av extra stödinsatser och större grupper på fritidshemmen. Det 

finns även inom grundskoleverksamheten en risk att statsbidraget för de 

lägre åldrarna, så kallad "Lågstadiesatsningen" för läsåret 2016/2017 måste 

återbetalas, om personaltätheten inom skolorna minskar. 

Att notera är att Barn- och utbildningsnämndens verksamheter redan har 

genomfört effektiviseringar, där kommunens generella statsbidrag ökat, men 

som i Håbo kommun inte medfört att man tillfört verksamheterna 

motsvarande medel. Som exempel kan nämnas de två beslut om utökad 

undervisningstid i matematik som tagits av riksdagen som motsvarar ökade 

kostnader för grundskoleverksamheten på ca 1,5 – 2,0 mkr. 

En sänkt barn- och elevpeng 2017 kan medföra konsekvenser i kommande 

budgetar med allt större problem och påverkan på kvaliteten. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2016-10-20, BOU 2016/01823 nr 26715  

__________ 
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1 Sammanfattning 

Enligt tidigare beslut ska styrelsers och nämnders mål och budget för kommande år 

rapporteras till kommunfullmäktige i december. Detta för att kommunfullmäktige ska 

ha kännedom om nämndernas mål och budget. 

Fullmäktige beslutade 2016-06-13 KF § 66 om kommunalskatten, mål på 

fullmäktigenivå, nämndernas driftbudgetram och investeringsbudget för år 2017 samt 

plan för år 2018-2019. 

På grund av regeringens budgetproposition, saneringsbehov av Futurumskolan, ändrade 

arvodesregler från 1 juli år 2016 och omräkning av internhyror föreslås justeringar i 

kommunfullmäktiges beslut. 

Vidare föreslås att skatteintäkter och utjämningen uppdateras enligt senaste prognos 

från SKL, daterad 2016-10-08. 

Nämnderna har återrapporterat mål, nyckelindikatorer och mått för sin verksamhet samt 

driftbudget och investeringsbudget. 

Totalt sett innebär budgeten för år 2017 ett positivt resultat med 12,0 mkr, en 

försämring med 12,7 mkr jämfört med budgetbeslut i KF 2016-06-13. Resultatet utgör 

1,1 % av skatte- och statsbidragsintäkterna. Den finansiella målsättningen är att ha 2 % i 

överskott under perioden. 

Planen för år 2018-2019 visar resultat på cirka 15 mkr per år, vilket är cirka 1,5 % i 

överskott. Nämndernas ramar är dock oförändrade och det finns minimalt med utrymme 

för verksamhetsutökningar. 

Investeringar för år 2017 uppgår till totalt 234 mkr exklusive 

exploateringsinvesteringar. Av detta investeras det 181 mkr i skattefinansierad 

verksamhet, vilket är ökat från junibeslutet med 25 mkr för Futurumskolan, förutsatt 

kommunstyrelsens beslut. 53 mkr investeras i taxefinansierad verksamhet. 

Samtliga investeringar, inklusive exploatering och medfinansiering av Citybanan, 

uppgår till 330 mkr för år 2017. För att finansiera detta krävs att 159 mkr nyupplånas 

för år 2017. Det är en ökning med 61,5 mkr jämfört med budgetbeslutet i juni. 

Budgetstyrprinciperna har setts över och kompletterats vad gäller investeringar, 

exploateringar och uppföljning. 
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1.1 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Driftbudget 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-07-12 § 66 att hyra in paviljonger som tillfälliga 

ersättningslokaler för övre delen av Futurumskolan. Kostnaden har nu beräknats till 

2,5 mkr år 2017, vilket föreslås tillföras barn- och utbildningsnämnden. Detta ingår i 

budgeten. 

Enligt höstens budgetproposition har den generella statsbidragspåsen ökats till år 2017 

med 1,1 mkr för rätt till komvux. Motsvarande belopp föreslås tilldelas barn- och 

utbildningsnämnden. Detta ingår i budgeten. 

Socialnämnden föreslår att 3 534 tkr överförs till vård- och omsorgsnämnden till följd 

av organisationsöversyn. 

Beslutet om driftbudgetram vid överföring av kostverksamheten från kommunstyrelsen 

till barn- och utbildningsnämnden justeras från kommunfullmäktiges preliminärt 

beslutade 32 452 tkr till 31 973 tkr, med anledning av ett statsbidrag som ska dras av. 

Internhyra beräknas på självkostnad för fastigheterna utifrån budgetförutsättningarna 

och fastighetsenhetens budgetram. Inför år 2017 sänks internhyran för många objekt till 

följd av sänkt internränta. Förändringen i internhyreskostnaden justeras i nämndernas 

budgetram med samma belopp. Justeringen i internhyra påverkar inte kommunens 

resultat utan är endast en justering mellan nämnder. 

I nämndernas avsnitt beskrivs eventuella förändringar som nämnderna gör inom 

budgetramen, jämfört med kommunfullmäktiges beslut i juni. 

Investeringsbudget 

Med anledning av arbetsmiljöproblemen i Futurumskolan behöver investeringsåtgärder 

i form av sanering och ombyggnationer tidigareläggas. Budgetbeslutet i juni innebar att 

totalt 56,4 mkr avsattes under år 2016-2018 för Futurum. Ärendet om sanering och 

ombyggnation av skolan behandlas av kommunstyrelsen samtidigt som budgeten, varför 

en tidigareläggning av de 25 mkr som avsattes för år 2018 ingår i denna budget förutsatt 

kommunstyrelsens beslut. 

Med anledning av att nya boenden för äldre och LSS inte blir klara förrän till år 2018, 

flyttas 1,4 mkr av investeringsbudget för inventarier inom vård- och omsorgsnämnden 

från år 2017 till år 2018. Av samma anledning kommer vård- och omsorgsnämnden att 

omdisponera anslag avsett för korttidsboende, 11,2 mkr, till hemtjänst. 

Finansiering 

Skatteintäkts- och statsbidragsprognosen har uppdaterats till den senaste prognosen per 

2016-10-08, vilket medför minskade intäkter med 9,0 mkr jämfört med budgetbeslutet i 

juni. Detta har hanterats genom att kommunens resultat för år 2017 har minskat med 

samma belopp. För år 2018 och år 2019 har intäktsminskningen istället hanterats genom 

att utrymmet för ökning av budgetramar till nämnderna har sänkts så att det planerade 

resultatet är detsamma som i junibeslutet. 

Upplåningsbehovet har ändrats till följd av ändrat resultat, tidigarelagd investering på 

Futurum och ny exploateringsbudget för Logistik Bålsta kvarter 3 och 4. 

Upplåningsbehovet uppgår nu till 159 mkr för år 2017, jämfört med 98 mkr vid 

kommunfullmäktiges beslut i juni. 

Budgetstyrprinciper 

Budgetstyrprinciperna har setts över och kompletterats med riktlinjer för investeringar 

angående igångsättningsbeslut, slutrapportering samt tioårsplan. Även riktlinjer vad 
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gäller exploateringsverksamhet har lagts till samt rutiner för uppföljning av ekonomi 

och verksamhet. 

1.2 Beslut i kommunfullmäktige 13 juni 

Fullmäktige beslutade den 13 juni 2016 om budget och övergripande mål på 

fullmäktigenivå för år 2017 och plan år 2018-2019. Beslutet innehöll bl a 

 Kommunalskatt år 2017 21:34. 

 Mål på fullmäktigenivå 

 Driftbudgetramar för nämnder och styrelser, tkr 

 

Kommunfullmäktige                      1 196 

Stöd till politiska partier               1 000 

Valnämnd                                            7 

Revision                                        1 151 

Kommunstyrelse                       145 911   

Räddningstjänst                           19 900 

Anslag för resultatreglering           1 000 

Anslag för lönesatsning                    819 

Anslag för gemensamma projekt   1 250 

Överförmyndare                            1 828 

Bygg- och miljönämnd                21 737 

Barn- och utbildningsnämnd     545 141 

Socialnämnd                                59 128 

Vård- och omsorgsnämnden     235 612 

 Budgetstyrprinciper 

 Investeringsbudget, totalt 239 305 tkr 

 Nyupplåning för år 2017, 98 mkr. 

Driftbudget 

De ekonomiska ramarna för driftbudgeten utgår bland annat ifrån analys av förändringar 

i befolkningens sammansättning, behov, förändringar i lagar och förordningar samt 

politiska prioriteringar. Budgeterat resultat för år 2017 vid KFs beslut i juni uppgick till 

24 633 tkr eller 2,3 procent av skattenettot. Nämndernas budgetramar har utökats med 

49 631 tkr eller med 5,0 procent i jämförelsen med budget 2016. Budgeterade resultat 

för åren 2018 och 2019 vid KFs beslut i juni uppgick till ca 16,5 mkr eller 1,5 procent år 

2018 respektive ca 15,6 mkr eller 1,3 procent år 2019. 

Effektiviseringskrav 

Enligt befolkningsprognos kommer den äldre befolkningen i kommunen att öka under 

planperioden. Det innebär att kostnaderna för investeringar och driftkostnaderna 

kommer att öka framöver. Finansplanen visar på försämringar åren 2018 och 2019. 

Långsiktigt med hänsyn till resultatförsämringar åren framöver föreslår Håboalliansen 

ett effektiviseringskrav med 5,0 mkr eller 0,5 procent för de största nämnderna, enligt 

följande; 

 Kommunstyrelsen 700 tkr 

 Barn- och utbildningsnämnden 2 800 tkr 

 Socialnämnden 300 tkr 

 Vård- och omsorgsnämnden 1 200 tkr 

Reduceringen av medel i samband med effektiviseringskrav till nämnderna är 

borträknade från ramarna. 
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Kommunövergripande mål 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål är fasta under mandatperioden. Eventuella 

förändringar av nämndmål och nyckelindikatorer kan komma att justeras under höstens 

budgetarbete och rapporteras till kommunfullmäktige i december. 

Investeringsbudget 

Investeringsbudgeten uppgick vid KFs beslut i juni till ca 157,0 mkr för 

skattefinansierade verksamheter och till 53,1 mkr för taxefinansierade verksamheter. I 

övrigt uppgick exploateringsbudgeten till 18,1 mkr och utbetalningen av 

medfinansieringen av Citybanan till 11,2 mkr för år 2017. Med föreliggande 

investeringar uppgick upplåningsbehov för år 2017 till ca 98,0 mkr. 

Investeringar i nya verksamhetsfastigheter och anläggningar 

Investeringar i nya verksamhetsfastigheter och anläggningar skall alltid 

konkurrensutsättas. 

Organisationsförändring avseende kostenhetens tillhörighet 

Förvaltningen föreslår att kostenheten från och med 1 januari överförs från 

kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. Omorganisationen av kostenheten 

från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden medför att den beräknade 

driftbudgeten och investeringsbudgeten för enheten överförs och är justerad i de 

ekonomiska ramarna ovan. Driftbudgeten uppgick preliminärt till 32 452 tkr år 2017 

och kostenheten har en föreslagen investeringsbudget för inventarier på 445 tkr för år 

2017. Eventuella ytterligare justeringar av budgetbeloppen kommer att redovisas i 

höstens återrapportering av budget 2017. Driftbudgetramen ska korrigeras till 31 973 tkr 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda följande under år 2017 

• Lokaleffektivisering 

• Koncernsamordning av kommunens fastigheter 

• Utreda möjligheter till ytterligare planläggning av kommunens mark för 

exploateringsändamål. 
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2 Vision och mål för kommunen 

I visionen Vårt Håbo 2030 kan man läsa: 

”Året är 2030 och Håbo kommun i hjärtat av Mälardalen är en plats för hela livet. Det 

bor 25 000 invånare i vår växande kommun och vi har hög kvalitet i alla våra 

verksamheter. Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och 

naturen nära inpå oss. Vi ligger i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner med 

Stockholm runt knuten och vi bygger tillsammans vidare på det goda och hållbara 

samhället. Håbo år 2030 är en kommun för framtiden.” 

Visionen har fyra huvudområden och där framgår det att: 

 Vi ska vara Hållbara Håbo och sträva mot jämlikhet och delaktighet. Vi tar vårt 

långsiktiga ansvar för natur och klimat och är energieffektiva och 

fossilbränslefria. 

 Bålsta ska vara en levande småstad med en intressant mix av människor, 

aktiviteter och service. Bålsta är en bra kombination av den täta stadens puls och 

småstadens stillhet. 

 Håbo kommun ska vara den naturnära Mälarkommunen genom att 

tillgängliggöra natur och vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har 

vi ett stort ansvar att förvalta och bevara. 

 Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalen genom att utnyttja sitt 

strategiska läge i regionen. Vi ska vara en attraktiv marknad för varor, tjänster, 

arbetsplatser, kompetens och kultur. 

För perioden 2016-2018 har fyra målområden med tillhörande strategier på 

kommunfullmäktiges nivå prioriterats. Dessa är tillika kommunens mål för god 

ekonomisk hushållning. 

Håbo kommun ska under perioden bli: 

 Attraktiva 

 Kvalitativa och effektiva 

 Hållbara 

 en kommun med sund ekonomi 

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål har varje nämnd och styrelse i 

uppdrag att årligen arbeta fram egna måldokument. Dessa ska innehålla 

nämndens/styrelsens egna prioriterade mål och åtgärder för att bidra till att nå 

kommunfullmäktiges prioriterade målområden och strategier. Utvärdering av 

kommunfullmäktiges mål, som tillika är mål för god ekonomisk hushållning, sker 

genom utvärdering av nämndernas mål enligt plan för uppföljning som årligen fastställs 

av kommunstyrelsen. 

Nedan följer en beskrivning av respektive målområde med tillhörande motivering och 

strategier. 

Attraktiva Håbo 

Håbo kommun är en unik och attraktiv plats i Mälardalen med goda förutsättningar för 

tillväxt. Bra kommunal service och insatser i samverkan med andra aktörer stärker 

känslan av Håbo kommun som en bra plats för boende, arbete och besök. 

För att bli attraktiva Håbo ska vi 

Skapa förutsättningar för fler bostäder och ett varierat näringsliv. 

Stimulera möjligheter till meningsfull fritid för alla. 
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Öka samarbetet med olika aktörer för förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik. 

Förbättra tillgängligheten till mötesplatser och upplevelser. 

Kvalitativa och effektiva Håbo 

Vi ska utveckla våra tjänster utifrån håbobornas behov. Kraven på innehåll och kvalité 

på tjänster och service ökar samtidigt som resurserna är begränsade. Vi måste 

eftersträva ett effektivt resursutnyttjande där ständiga förbättringar är en ledstjärna i alla 

våra verksamheter. 

För att bli kvalitativa och effektiva Håbo ska vi 

Utveckla vår medborgardialog för ökad delaktighet och kunskap om kommunens 

verksamheter. 

Tillvarata och uppmuntra medarbetarnas kompetens och engagemang. 

Följa upp alla verksamheter med kvalitets- och effektivitetsmått och förtydliga arbetet 

med ständiga förbättringar. 

Förbättra våra resultat genom att jämföra oss med andra kommuner och verksamheter 

för att identifiera förbättringsområden. 

 

Hållbara Håbo 

Vår verksamhet och tillväxt ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Kommande 

generationer ska ha bättre förutsättningar att förvalta och utveckla kommunen. 

För att bli hållbara Håbo ska vi 

Minska de egna verksamheternas miljö- och klimatpåverkan. 

Skapa förutsättningar för att invånare och näringsliv aktivt ska kunna bidra till att 

minska kommunens miljö- och klimatpåverkan. 

Värna kommunens grönområden och biologiska mångfald. 

 

Håbo en kommun med sund ekonomi 

Håbo kommuns verksamhet präglas av god ekonomisk hushållning. Skatten ska inte 

höjas och bör vara i nivå med jämförbara kommuner i Mälardalen. 

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till minst två procent av skattenettot. 

Kommunens investeringar, exklusive exploateringsrelaterade kostnader, ska vara 

egenfinansierade. 

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska 

kommunens skuldsättningsgrad. 

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen. 
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3 Verksamhetsanalys år 2017-2019 

Verksamhetsanalysen utgör tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna 

underlaget för förslag till budget och mål år 2017 och plan för år 2018-2019. 

Verksamhetsanalysen ska redogöra för de förändringar verksamheten står inför de 

kommande åren och grundas på en omvärldsanalys. Förändringar i verksamheten som 

planeras för eller till följd av kvalitetsförbättringar, befolkningsförändringar, ändrade 

lagar och förordningar mm ska beskrivas i verksamhetsanalysen. Verksamheten ska 

utvecklas i den riktning kommunfullmäktiges mål visar. 

I de fall förändringar påverkar ekonomin måste alla möjligheter att omfördela inom den 

egna verksamheten övervägas innan ökad budget föreslås. 

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. 

I förarbeten till god ekonomisk hushållning diskuteras ett riktmärke om minst 2 procent 

i överskott av skatteintäkter plus utjämning, vilket innebär ca 22,0 mkr för år 2017. För 

Håbo kommun skulle ett resultat om 3-4 procent vara önskvärt. Detta med anledningen 

av de omfattande investeringsbehoven och kostnadsökningar inom äldreomsorgen som 

kommunen står inför de kommande åren. Detta skulle innebära ett överskott om ca 30-

40 mkr årligen. Dessutom behövs det positiva resultatet för värdesäkring av 

kommunens resultat, osäkra planeringsförutsättningar samt oförutsedda händelser. 

Som underlag och stöd för verksamhetsanalysen har följande planeringsunderlag tagits 

fram för att skapa ett gemensamt utgångsläge. 

4 Tidplan för mål- och budgetprocessen 

Datum Aktivitet Berörd 

27 jan 
Anvisningar för verksamhetsanalys inkl analys- och 
planeringsförutsättningar. 

Kommundirektör 

3 feb 
Distr av anvisningar för verksamhetsanalys till samtliga 
chefer 

Kommundirektör 

8 feb Beslut om tidplan för mål- och budgetprocessen KS 

29 feb Avdelningar och enheters verksamhetsanalys klar Budgetansvariga 

3 mars Skatteprognos från SKL  

7 mars Förvaltningarnas verksamhetsanalys klar Förvaltningschef 

14 -15 mars 
Ledningsgruppen arbetar med förvaltningarnas 
verksamhetsanalyser 

Ledningsgrupp 

21 mars 
Befolkningsprognos klar  ev justeringar i 
verksamhetsanalyser och budgetförslag 

Plan- och 
utvecklingsavdelningen 

31 mars 
Kommundirektörens budgetförslag klart och distribueras till 
samtliga politiker 

Kommundirektör 

1 -30 april Politiskt budgetarbete, tjänstemän finns till förfogande Politiker 

6 april 
Gruppledarmöte för översiktlig genomgång av 
budgetförslag 

Gruppledare och 
kommunledningsgrupp 

15 april 
Regeringens vårproposition  ev justeringar i 
verksamhetsanalyser och budgetförslag 

 

19 april Nämndernas delårsuppföljning klar  
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Datum Aktivitet Berörd 

19 april 
Budgetkonferens  Kommundirektörens budgetförslag 
presenteras och diskuteras. 

Samtliga politiker, 
kommunledningsgrupp 

28 april 
Skatteprognos från SKL  ev justeringar i 
verksamhetsanalyser och budgetförslag 

 

10 maj 
Information till fackliga representanter. KSAU -
 Håboalliansens förslag till budget 2017 och plan för 2018-
2019 läggs på bordet 

Kommundirektör KSAU 

13 maj 
Sista dag för nämnder att lämna protokoll med beslut om 
nämndsmål för 2017 till KS 

Respektive nämnd 

23 maj 

Håboalliansens förslag till budget 2017 och plan för 2018-
2019 för drift och investeringar med KF-mål och 
nämndmål, skattesats och budgetstyrprinciper samt övriga 
politiska budgetförslag presenteras. Samtliga handlingar 
digitalt till KS-kansli senast 13 maj för distribution. 

KS 

13 juni 
Beslut om budget 2017 och plan 2018-2019 för drift och 
investeringar med nämndmål, skattesats och 
budgetstyrprinciper 

KF 

15 aug Skatteprognos från SKL  

20 sept Regeringens budgetproposition  

sep-okt Förvaltningarna arbetar med detaljbudget 
Förvaltningschef, 
budgetansvarig 

6 okt Skatteprognos från SKL  

24 okt Nämnders och bolags budget och mål klara i Stratsys Nämnder och bolag 

8 nov Återrapport om budget 2017 och plan 2018-2019 KS Au 

21 nov Återrapport om budget 2017 och plan 2018-2019 KS 

12 dec Återrapport om budget 2017 och plan 2018-2019 KF 
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5 Omvärldsanalys 

5.1 Omvärldsanalys 

Bakgrund  

Håbo kommun står som alla kommuner inför stora förändringar. Omvärldsanalys 

handlar dels om att förstå på djupet vad som pågår i omvärlden och vad det kan 

innebära på lång sikt och dels handlar det om att omvandla denna insikt i strategisk 

förändring. Omvärldsanalys bygger på att identifiera och tolka prioriterade krafter i 

omvärlden som påverkar en organisations eller frågeställnings arena och den egna 

organisationen eller frågeställningen. Omvärldsanalysen anger därmed vad man bör 

förbereda sig på och vad man bör göra. När väl krafterna i omvärlden är identifierade 

och analyserade kan man bestämma sig för vad man själv ska göra. 

Syfte och mål med kommunens arbete med omvärldsanalys  

Kommunens koncernledningsgrupp har påbörjat arbetet med en omvärldsanalys och 

sammanfattat de trender och förändringar som bedöms ha störst betydelse för 

kommunen. På sikt ska omvärldsanalysen ge ett helhetsperspektiv på, och en 

långsiktighet i, hur omvärldens trender påverkar kommunens möjlighet att nå sin vision, 

Vårt Håbo 2030, och att förverkliga de mål som formulerats för kommunens framtida 

utveckling. Omvärldsanalysen ska ge förståelse och skapa handlingsberedskap i den 

kommunala organisationen och fungera som underlag för strategiska frågor och 

verksamhetsanalyser. 

I denna första omvärldsanalys har arbetet fokuserat på fem övergripande trender, som 

alla har en påverkan, på kort eller lång sikt, på Håbo kommun: 

 globalisering, 

 urbanisering, 

 demografiska förändringar, 

 ökad individualisering, 

 teknikutveckling. 

Globalisering  

Enligt Nationalencyklopedin definieras globalisering som en ”förändringsprocess 

varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga 

beroendeförhållanden.” Globaliseringen drivs både av politiska beslut, som är menade 

att integrera marknader, och tekniska framsteg. 

Att den internationella ekonomiska integrationen har tilltagit kan ses på antalet 

företagsetableringar på andra marknader än den inhemska. Gällande migrationen av 

människor till och från Sverige visar statistiken att både antalet in- och utvandringar har 

ökat under 2000-talet. Just nu och många år framöver har världen, Europa, Sverige och 

Håbo stora utmaningar i att hantera migrationsfrågorna och Håbo kommun måste 

förbereda sig på att ta emot ett större antal flyktingar än tidigare. För en framgångsrik 

integration krävs initialt en bred beredskap i de kommunala verksamheterna men även 

uthållighet. 

Globalisering leder till en lång rad konsekvenser som får direkt effekt i lokalsamhället 

exempelvis ökad rörlighet över landsgränser för information, kapital, varor, tjänster och 

människor. Avstånd saknar allt oftare betydelse. Den ökade integrationen mellan länder 

innebär lättare tillträde till nya marknader men också ökad konkurrens. För att kunna 

möta framtida utmaningar blir det angeläget att skapa förutsättningar som kan bidra till 

att stärka den svenska konkurrenskraften. En annan konsekvens av globaliseringen är en 
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ökad kulturell homogenisering, där global migration bara är en av flera delförklaringar. 

Engelskan har blivit det ledande världsspråket, samma varor finns att köpa över hela 

världen och alla har i princip möjlighet att äta på samma snabbmatskedja. 

Homogeniseringen sker på global nivå, men på lokal nivå skapas mångfald. Detta 

påvisar den komplexitet, till och med motsägelsefullhet, som globaliseringen medför. 

Urbanisering  

Världen står inför den största urbaniseringsvågen i mänsklighetens historia. Andelen 

människor bosatta i städer är för första gången i historien större än andelen 

landsbygdsbor och denna urbaniseringstrend gäller även oss i Mälardalen. Stockholms 

län växer med två busslass varje dag och med ett Enköpings kommun varje år. 

Drivkrafterna bakom att världen urbaniseras blir alltmer tydliga. Täta stadsstrukturer 

med många olika funktioner samlade på en begränsad geografisk yta skapar många 

olika fördelar. Bland annat skapas underlag för transportsystemen och en specialiserad 

arbetsmarknad. 

Människor söker sig in till städerna för här finns ett stort utbud av arbetstillfällen, 

bostäder, kommunikationer och kommers. Detta skapar en stor variation och ökar 

attraktivitet för många. 

Urbaniseringen innebär att de större orterna i Sverige, storstadsregionerna, 

universitetsstäderna och regioncentra fortsätter att växa på bekostnad av mindre orter 

och glesbefolkade områden. Storstockholm och omkringliggande orter fortsätter att 

växa stark och Stockholms dragningskraft påverkar kranskommuner som Håbo med 

positiv befolkningsförändring. Håbo kommun drar med andra ord fördelar av den 

geografiska och strategiska positionen mitt i Mälardalen i anslutning till nationell 

transportinfrastruktur. 

Samtidigt är de växande storstadsområdena och tillväxtregionerna i stort behov av 

specifika tillväxtfaktorer för att kunna fortsätta växa. Exempelvis behövs en väl 

dimensionerad och fungerande infrastruktur samt nya bostäder och arbetsplatser. 

Därutöver finns en nödvändighet i att växa hållbart för att förbli attraktiv. Möjligheten 

att leva hållbart värderas högt av en inflyttande befolkning som vill kunna åka 

kollektivt, källsortera och bo energieffektivt. 

Mälardalsregionen växer men kommunerna i regionen agerar på en konkurrensutsatt 

marknad där nya boende har mycket att välja på. Att vara attraktiv handlar på så sätt om 

att skapa konkurrensfördelar gentemot närliggande kommuner men minst lika mycket 

om att hitta sin specialitet och nisch och kunna bygga ett trovärdigt och intressant 

varumärke. Befolkningstillväxten tycks komma automatiskt i Mälar- och 

Stockholmsregionen men en förståelse för dess drivkrafter och konsekvenser är viktiga 

för den kommande utvecklingen. 

Demografiska förändringar  

Att andelen äldre (65+ år) ökar i Sverige är en av de största trenderna gällande 

demografin. Håbo kommun utgör inget undantag. Andelen 30- till 79-åringar är ungefär 

den samma i Håbo kommun som i Uppsala län såväl som riket. Andelen personer över 

80 år är betydligt lägre i Håbo kommun jämfört med övriga länet och riket. Antalet 

personer över 80 år har dock ökat i en snabbare takt i Håbo kommun jämfört med 

Uppsala län samt riket. Under 2000-talet har antalet personer över 80 år mer än 

dubblerats i kommunen och ökningen spås fortsätta under kommande år. Fler äldre 

medför ökad press på såväl vård och omsorg som de sociala försäkringssystemen. En 

förlängd livslängd för också med sig utmaningar kring välfärdssystemens finansiering. 

En annan demografisk trend är att andelen i förvärvsarbetande ålder (20–64 år) av den 
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totala befolkningen minskar i både Sverige och Håbo. Det leder till att allt färre ska 

försörja allt fler. Personer i tidig förvärvsaktiv ålder (20–39 år) utgör den största 

åldersgruppen bland utflyttarna från kommunen, vilket kan kopplas till utbildnings- och 

arbetsmarknadsutbud. Samtidigt kan det konstateras att Håbo har en stark trend med ett 

positivt födelseöverskott, antalet födda överstiger antalet döda. Detta i sin tur föryngrar 

befolkningen i kommunen. Även invandringen till kommunen föryngrar befolkningen. 

Ett ökat antal äldre leder till en förändrad kravbild på den kommunala vården och 

omsorgen avseende exempelvis kompetens och utbud av bland annat funktionella 

bostäder inom kommunen. Det pågår också en teknisk utveckling som kan komma att 

påverka den framtida utformningen av olika stöd- och vårdformer. 

Att inrikes inflyttningsöverskott är negativt leder till ett ökat behov av att se över 

kommunala driftskostnader, eftersom dessa inte nödvändigtvis behöver minska i takt 

med utflyttningen. För att främja en positiv befolkningsutveckling behövs satsningar på 

bostäder och goda kommunikationsmöjligheter. Behovet borde också öka av att arbeta 

aktivt med att attrahera människor att stanna kvar. 

Ökad individualisering  

En trend i vårt moderna samhälle är ett större utrymme för individuell handlingsfrihet, 

och en ökad makt för individen på bekostnad av kollektivet. I dag är vår individuella 

identitet mer än tidigare en följd av våra enskilda val än av kollektiva förväntningar, 

vilket är en utveckling som pågått i hela västvärlden under en längre tid. Trenden tar sig 

uttryck genom att medborgare ställer högre krav på inflytande över varor och tjänster 

och har en högre förväntan på valfrihet även inom offentligt finansierade tjänster inom 

vård, skola och omsorg. Medborgare är mer och mer insatta och pålästa och använder i 

större utsträckning sina möjligheter till överprövning. Generellt i samhället finns ett 

större fokus på livskvalitetsfrågor och ett intresse av att ”förverkliga sig själv”. 

Bakomliggande faktorer är samhällsutvecklingen i sig med en övergång från kollektiva 

normer och strukturer till allt högre grad av individualisering. Något som driver på 

trenden är exempelvis lättillgänglig information och möjlighet till snabb 

opinionsbildning genom sociala medier. Uppluckring av patriarkala strukturer bidrar 

också till att kvinnor skaffar sig mer och mer inflytande och makt vilket förstärker 

trenden. En ökad levnadsstandard är också en grundförutsättning för trenden. 

Områden där konsekvenserna blir tydliga skulle kunna kategoriseras in i områdena 

anpassning och valfrihet. En ökad individualisering kräver en hög grad av anpassning 

av kommunens verksamheter till medborgares förväntningar. Detta i sin tur kräver en 

lyhördhet för vad som förväntas och därmed en förmåga att fånga upp dessa 

förväntningar. Möjlighet till dialog mellan medborgare och verksamhet blir därmed en 

viktig del i det arbetet. Samtidigt har möjligheten till anpassning sina gränser, både 

utifrån det kommunala uppdraget samt av kostnadsmässiga skäl. En högre kravbild och 

större förväntningar riskerar driva upp kostnaderna för tjänsternas utförande samt ökat 

behov av att kommunicera med medborgare på andra tider än kontorstid. En utvecklad 

dialog mellan medborgare och politik samt verksamhet i kombination med krav på 

transparens gör att det kommer behöva utvecklas såväl system som forum för denna 

dialog. 

Teknikutveckling  

I alla tider har det varit viktigt för människan att göra tekniska landvinningar. Tidigare 

klarade människan att följa utvecklingen genom stegvisa förändringar men livscykeln 

för tekniska lösningar och nya produkter blir allt kortare. Förändringstakten i samhället 

ökar och allt pekar på att det i framtiden kommer ske kraftfulla förändringar som kan 

vara svåra att förutse. De närmaste decennierna kommer områden som informations- 
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och kommunikationsteknik, nanoteknik, robotteknik, bioteknik samt materialteknik 

skapa innovationer som får enorm påverkan såväl globalt som på individnivå. 

Arbetsmarknaden står inför en dramatisk omvälvning då dator- och robotsystem 

kommer ersätta många jobb som bara människor tidigare kunnat utföra. Forskare har 

beräknat att hälften av dagens arbeten kommer ersättas inom en tjugoårsperiod. När 

verkligheten förändras och nya utmaningarna framträder gäller det att skapa 

förutsättningar och drivkrafter samt uppmuntra människor till skapande och innovation. 

Förändringstakten ställer krav på kommunens förmåga att omorganisera och att 

rekrytera för att möta framtidens utmaningar. 

Tekniken blir en allt större och viktigare del i människors vardag och kommunikationen 

sker idag till stor del digitalt via mobiltelefon, plattor och datorer. Följden av denna 

förändrade kommunikation kan bli ökat behov av användarkompetens och ökat behov 

av support. Möjligheten att kommunicera är oberoende av vilken plats du befinner dig 

på, att mötas digitalt blir en naturlig del av kommunikationen. I sociala medier skapas 

nätverk som förväntar sig dialog med kommunen. Omvälvningen av kommunikation 

har lett till en explosion av att skapa och sprida information. Att dela, dela med sig och 

delta. Den demokratiska processen påverkas genom ökad transparens och möjlighet till 

ny interaktion. Behovet av och kravet på digital service och tillgänglighet växer. 

Teknikutvecklingen ändrar vardagen för människan och förändrar spelreglerna i 

samhället. 

5.1.1 Konjunktur och ekonomisk utveckling 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar sin analys i cirkulär 16:51, enligt 

nedan: 

Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell balans och konjunkturen fortsätter 

stärkas in i nästa år. Det innebär ökningstal för BNP, sysselsättning och skatteunderlag 

som är starkare än normalt. På längre sikt ser det inte lika ljust ut. Statens finansiella 

sparande fortsätter samtidigt att förbättras och 2020 beräknas den offentliga sektorns 

samlade finansiella sparande motsvara 1,0 procent av BNP. Det ger ett visst utrymme 

för överföringar från staten till kommunsektorn. 

Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt 

stigande produktion och sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den 

svenska ekonomin har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i 

samband med finanskrisens utbrott hösten 2008. 

Den relativt starka tillväxten har varit möjlig trots en svag utveckling i omvärlden. BNP 

på de främsta svenska exportmarknaderna ökade sammantaget med endast 1,8 procent 

respektive med 1,7 procent 2014 och 2015. Även i år beräknas tillväxten stanna vid 1,7 

procent. Det är en utveckling som är väsentligt svagare än historiskt och 

anmärkningsvärd mot bakgrund av att konjunkturen förstärks och arbetslösheten i flera 

länder går ned. Den fortsatt svaga utvecklingen internationellt innebär att det inte blir 

någon större fart på svensk export. I år beräknas exporten (i kalenderkorrigerade termer) 

öka med 3,2 procent och nästa år med 3,5 procent. Det är ökningar som ligger en bra bit 

under historiska genomsnitt, trots att den svenska kronan under de senaste åren 

försvagats med omkring 10 procent, vilket borde verkat stimulerande för svensk export. 

Det är i stället stark inhemsk efterfrågan som drivit på tillväxten i Sverige. Särskilt 

under de två senaste åren har inhemsk efterfrågan ökat mycket snabbt (2,9 respektive 

4,0 procent 2014 och 2015). Ökningstalen är en bra bit över historiskt genomsnitt och i 

år beräknas inhemsk efterfrågan växa ytterligare något snabbare. 

Utveckling sammanhänger till stor del med snabbt växande investeringar. Men den 

inhemska efterfrågan har under senare tid också drivits på av en ytterligt stark 
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utveckling av offentlig konsumtion. Såväl statlig som kommunal konsumtion ökar 

kraftigt, inte minst i år, till följd av det stora antalet asylsökande. Trots att bedömningen 

av asylmottagandet och inte minst bedömningen av antalet ensamkommande 

flyktingbarn väsentligt justerats ned. Migrationsverket räknar nu (i sitt huvudalternativ) 

med 34 500 asylsökande för i år mot 100 000 i prognosen från februari. Prognosen för 

antalet ensamkommande flyktingbarn har justerats ned från 18 000 till 3 000. Även för 

kommande år har prognoserna för antalet asylsökande och ensamkommande 

flyktingbarn justerats ned. 

Färre asylsökande och färre ensamkommande flyktingbarn innebär att SKLs prognos 

för storleken på offentlig konsumtion har skruvats ned. Statens finanser blir av detta 

skäl väsentligt bättre än vad SKL räknade med i april. För kommunsektorns del är 

bilden inte lika tydlig. Trots färre asylsökande och inte lika stora ökningar av 

befolkningen har kommuner och landsting även i denna rapport uppenbara problem att 

få sina ekonomier att gå ihop åren bortom 2017. Förklaringen kan sökas i ett svagare 

skatteunderlag. 

Sedan finanskrisen 2008 har pris- och löneökningstakten varit väsentligt långsammare 

än under föregående åttaårsperiod. Trots att den svenska ekonomin nu nått 

konjunkturell balans är prisökningstakten en bra bit under de två procent som är satt 

som mål för penningpolitiken. Också löneökningarna är, för konjunkturläget, relativt 

blygsamma. Den genomsnittliga timlönen har ökat med 2,6 procent per år 2009–2015 

enligt Konjunkturlönestatistiken. SKL räknar med att det definitiva utfallet 2016 

hamnar nära genomsnittet för de senaste åren. Därefter antar SKL att tilltagande brist på 

arbetskraft resulterar i successivt högre löneökningar. 

SKLs bedömning är att prisökningstakten fortsätter stiga framöver, men att inflationen 

beräknad med utgångspunkt från KPIF når 2 procent först en bit in på 2018. Därefter 

förutsätts inflationen beräknad på detta sätt ligga kvar på denna nivå. Utvecklingen av 

KPI kommer att skilja sig från detta till följd av efterhand allt högre räntor. Inflationen 

beräknad enligt KPI når 2018 upp i 3 procent och ligger under 2019 och 2020 kvar 

mellan 2½ och 3 procent. 

För åren 2018–2020 har ingen egentlig prognos gjorts. Bedömningen för dessa år utgår i 

stället från antagandet om att den svenska ekonomin efter en kortare period av 

högkonjunktur återgår till konjunkturell balans. Det gör att tillväxttalen för BNP åren 

2018–2020 blir väsentligt lägre jämfört med åren 2015–2017 då konjunkturläget stadigt 

förbättrades. Utvecklingen åren 2018–2020 ligger mer i linje med hur BNP har 

utvecklats historiskt. 

5.1.2 Skatteunderlagsprognoser 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar sin prognos för skatteintäkterna i 

cirkulär 16:51, enligt nedan: 

I SKLs augustiprognos justerade SKL ner prognosen för 2015 till följd av det 

preliminära taxeringsutfall Skatteverket publicerade den 11 augusti. SKL ansåg då att en 

del uppgifter i taxeringsutfallet var motsägelsefulla, varför det var svårt att avgöra vilka 

delar av skatteunderlaget som utvecklats svagare än beräknat. Det preliminära 

taxeringsutfall som sedan har publicerats den 8 september ändrar inte den bilden. Det 

innebär att prognosen för 2015 är mer osäker än bedömningen för föregående år brukar 

vara så här nära det slutliga taxeringsutfallet. 

Skatteunderlagsprognosen för åren 2016–2020 är baserad på den samhällsekonomiska 

bild som sammanfattas här ovan och presenteras utförligt i Ekonomirapporten, oktober 

2016. Den starka skatteunderlagstillväxten 2015 och 2016 beror framförallt på att den 

pågående konjunkturuppgången har medfört stark ökning av arbetade timmar båda åren 
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(diagram 1). I år förstärks skatteunderlaget också av en relativt stor ökning av 

pensionsinkomsterna till följd av kraftigt positiv balansering av inkomstanknutna 

pensioner. 

Nästa år räknar SKL med att konjunkturen förstärks ytterligare då konjunkturtoppen 

nås. Det innebär ett stramare arbetsmarknadsläge, som leder till lugnare utveckling av 

arbetade timmar. Samtidigt bidrar även en lägre indexuppräkning av pensionsinkomster 

till att hålla tillbaka skatteunderlaget. Men detta motverkas delvis av att 

löneökningstakten tilltar. 

När arbetsmarknaden därefter närmar sig balans mattas sysselsättningsökningen 

successivt och grundavdragen förutsätts öka enligt den historiska trenden, vilket innebär 

en högre takt än för tillfället. 

Även i reala termer (efter avdrag för prisökningar) kulminerar skatteunderlagstillväxten 

i år och ligger kvar på en hög nivå 2017. Men mot slutet av perioden faller den tillbaka 

till svagare utvecklingstal. 

Förändring i % 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 

SKL okt 4,8 5,0 4,5 3,9 3,8 

Regeringen sep 5,2 5,0 5,2 4,2 4,2 

ESV sep 5,0 5,2 4,6 4,1 3,9 

SKL aug 4,8 4,8 4,6 4,1 4,1 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL 

Regeringen räknar vidare med högre ökningstal för skatteunderlaget än SKL under flera 

av prognosåren, främst till följd av större sysselsättningsökning och snabbare ökning av 

pensionsinkomster. Men det spelar också roll att grundavdragen ökar snabbare efter 

2016 i SKL:s prognos. 

Även Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar större ökning av skatteunderlaget i 

år än SKL:s. Det beror delvis på att ESV räknar med något fler arbetade timmar och 

större lönehöjningar, men också på större pensionsinkomster och större effekt av 

utfasningen av avdrag för pensionssparande. Att SKL förutser större 

skatteunderlagstillväxt än ESV för 2016 förklaras framförallt av större ökning av både 

arbetade timmar och timlön. Det finns också skäl att påpeka att ESV inte kunnat beakta 

höstens budgetproposition eftersom deras prognos gjordes innan propositionen 

presenterades. 

Bedömning av skatteintäkter för planperioden 

För Håbo kommun innebär den nya skatteprognosen daterad 2016-10-05 att 

planeringsförutsättningarna förändras till det sämre jämfört med SKLs prognos 2016-

04-28. 

I båda prognoserna nedan ingår de 10 miljarderna i särskilt statsbidrag som regeringen 

aviserat i samband med vårpropositionen. De ingick i finansplanen som 

kommunfullmäktige beslutade om i juni, i tabellen nedan benämnt "Särskilt 

statsbidrag". 

I den nya prognosen är bidraget uppdelat i två delar. Den del av statsbidraget som 

fördelas efter invånarantal är inräknad i kostnadsutjämningen nedan, för Håbos del är 

det 4,3 mkr. Den del av statsbidraget som baseras på kommunernas specifika asyl- och 

flyktingmottagande redovisas som särskilt statsbidrag i tabellen nedan, för Håbo är det 

cirka 4,2 mkr. 

Totalt försämras skatteintäkter och utjämning för år 2017, enligt den senaste prognosen 
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från SKL, med 9,0 mkr. För år 2018-2019 är försämringen cirka 13 respektive 17 mkr 

jämfört med tidigare prognos. 

Försämringen för år 2017 beror på att skatteintäktsprognosen försämrats med cirka 

19 mkr, men kompenseras till viss del av att statsbidragen ökar med cirka 10 mkr, vilket 

främst är hänförligt till de extra 10 miljarderna från regeringen. 

 

 
Prognos 
2016-04-28 

  
Prognos 
2016-10-05 

  

tkr 
Prognos 

2017 
Prognos 

2018 
Prognos 

2019 
Prognos 

2017 
Prognos 

2018 
Prognos 

2019 

Skatteintäkter 1 048 523 1 093 609 1 140 635 1 029 720 1 069 178 1 109 807 

Inkomstutjämning 54 397 56 743 59 162 63 768 65 820 68 346 

Kostnadsutjämning -19 745 -20 053 -20 384 -20 339 -20 661 -20 872 

Regleringsavgift -5 088 -10 339 -16 241 183 -3 354 -5 587 

LSS-utjämning -45 264 -45 968 -46 728 -45 399 -46 118 -46 589 

Fastighetsavgift 36 964 36 964 36 964 36 964 36 964 36 964 

Särskilt statsbidrag 8 300 8 300 8 300 4 170 4 170 2 980 

Summa 1 078 087 1 119 256 1 161 708 1 069 067 1 105 999 1 145 049 

 

 

5.1.3 Budgetpropositionen för år 2017 

Den 20 september presenterade regeringen 2017 års budgetproposition (2016/17:1) och 

2016 års höständringsbudget (2016/17:2). Här sammanfattas några av de förslag inom 

olika områden som berör kommunerna åren 2016–2020: 

 Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder till kommunerna år 2017. 

 Lovskola införs från år 2017 och kommunerna tillförs 30 miljoner, år 2018 

tillförs 60 miljoner. 

 En ”läsa skriva räkna-garanti” genomförs från år 2018 och kommunerna tillförs 

130 miljoner per år. 

 Rätt till Komvux innebär en förstärkning med cirka 530 miljoner per år. 

 Avdrag för resor till arbetet ger ett avdrag på 205 miljoner per år. 

 Satsning på transportinfrastruktur med 3,7 miljarder 2019 och 5 miljarder 2020. 

 900 miljoner kronor för perioden 2017–2020 för att förebygga och bekämpa 

mäns våld mot kvinnor. 

 Nivån för klimatklivet är för perioden 2017–2020 årligen 700 miljoner. 

 Kompetensutveckling för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- 

och sjukvård, 50 miljoner 2017 och därefter 200 miljoner åren 2018–2019. 

 I Budgetpropositionen läggs de 10 miljarderna till kommuner och landsting in i 

utgiftsområde 25, vilket innebär att på sikt kommer dessa medel att successivt 

öka kommuner och landstings generella statsbidrag. 
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5.1.4 Ekonomiskt utrymme 

Inför år 2017 beräknades kommunen ha ett ekonomiskt utrymme med cirka 54 mkr, 

åren 2018 och 2019 beräknades det ekonomiska utrymmet uppgå till 41 mkr respektive 

42 mkr. Det är en mycket preliminär beräkning som kan förändras utifrån nya prognoser 

för skatteintäkter, befolkning och löneökningsnivå. 

Enligt verksamhetsanalys för åren 2017-2019, redovisade förvaltningarna behov av 

utökningar på cirka 96,0 mkr för år 2017 och 80,5 kr för år 2018 samt 89,7 mkr för år 

2018. Dessa utökningar är således inte ekonomiskt möjliga att genomföra i sin helhet 

eftersom utrymmet för år 2017 beräknas till cirka 54,0 mkr, se tabellen nedan. 

Äskande från förvaltningar 2017 2018 2019 

Gemensamma verksamheter 206 0 0 

Kommunstyrelsen -18 342 -21 510 -5 724 

Räddningstjänsten -572 -572 -572 

Anslag resultatreglering -2 000 -2 000 -2 000 

Lönekostnadsökning -1 638 -17 138 -36 338 

Gemensamma projekt -2 500 0 0 

Prisförändringar -2 800 -2 800 -2 800 

Överförmyndarnämnd -200 0 0 

Bygg- och miljönämnd -3 028 -170 0 

Barn- och utbildningsnämnd -38 771 -16 005 -17 330 

Socialnämnd -889 -450 -850 

Vård- och omsorgsnämnd -25 432 -19 899 -21 028 

Summa -95 966 -80 544 -89 642 

Kommunen står inför en ökning främst av antalet äldre och utrymmet bedöms i första 

hand behöva disponeras för de befolkningsförändringarna. För att kunna nå 

målsättningen med 2 % överskott i resultatet innebär det mycket begränsade möjligheter 

till att öka budgetramarna av andra orsaker. Fokus måste ligga på möjligheterna till 

förändringar inom nämndernas verksamheter. 

Utmaningarna är stora framöver, både med avseende på befolkningsökningen och allt 

större andel äldre personer och investeringsbehoven är fortsatt stora. Därför skulle 

kommunen behöva ha större överskott än 2 % som är ett riktmärke för god ekonomisk 

hushållning, detta för att klara kommande år. 
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5.2 Kostnadsanalys 

Kostnadsanalys 2015 

Den senaste officiella statistiken över kommunens kostnader avser år 2015. Där kan 

man jämföra kommunens faktiska kostnader för år 2015 med de kostnader kommunen 

normalt skulle ha utifrån sina strukturella förutsättningar och en genomsnittlig 

kostnadsnivå, vilket benämns standardkostnad. Standardkostnaden används i 

utjämningssystemet för ge kommunerna samma ekonomiska förutsättningar att bedriva 

obligatorisk verksamhet. 

För de största verksamheterna framgår det att Håbo kommuns kostnader var 24 mkr 

högre än standardkostnaden år 2015. För äldreomsorgen är det cirka 13 mkr, LSS cirka 

5 mkr, för individ- och familjeomsorgen cirka 3 mkr och inom barn- och utbildning 

cirka 3 mkr. 

I verksamhetsanalysen är det viktigt att analysera orsaken till de högre kostnaderna och 

överväga vilka möjligheter som finns att anpassa verksamheten mot 

standardkostnadsnivån. 
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6 Befolkningsprognos 

Den positiva befolkningstillväxten förväntas fortsätta i Håbo kommun. Givet nuvarande 

mönster i flyttningar och födelsenetto beräknas kommunen öka med cirka 140 personer 

per år fram till år 2020. År 2030 förväntas befolkningen uppgå till 22 100 personer, 

vilket är en ökning med 9,1 procent jämfört med dagens befolkningsmängd. Lite drygt 

hälften av ökningen förväntas bero på ett positivt födelsenetto medan resterande del kan 

förklaras av ett positivt flyttnetto. 

Totalt sett förväntas befolkningsmängden att öka stadigt under prognosperioden, men 

om prognosen bryts ned i olika åldersgrupper varierar utvecklingen. Detta medför en 

förändrad åldersstruktur under prognosperioden. 

Inom de närmsta åren förväntas de största förändringarna ske bland äldre personer. An-

talet personer 75 år och äldre förväntas öka stadigt under perioden. År 2019 kommer 

åldersgruppen att ha ökat med drygt 500 personer jämfört med 2015 enligt kommunens 

befolkningsprognos. Det är en ökning med cirka 44 procent och kan till stor del för-

klaras av de stora födelsekullarna under 1940-talet. Även inom åldersgruppen 19-24 år 

sker stora förändringar inom de närmsta åren. Gruppen förväntas minska med omkring 

16 procent till år 2019. Minskningen beror delvis på att flyttbenägenheten är hög i den 

åldern och tidigare års utfall visar på en hög utflyttning inom den åldersgruppen 

Befolkningsprognosen sträcker sig fram till år 2030. I slutet av prognosen förväntas 

andelen 80 år och äldre öka till 7,9 procent av den totala befolkningen, vilket kan 

jämföras med dagens 2,8 procent. Även andelen 75-79åringar förväntas öka något, från 

3,0 till 3,4 procent. I övriga åldersgrupper sker endast ringa förändringar i andel av den 

totala befolkningen. 

Tidshorisont 

Befolkningsprognosen sträcker sig från år 2016 till år 2030. Antagandena som 

prognosen baseras på utgår i huvudsak från de senaste årens befolkningsutveckling. Ju 

längre fram i tiden prognosen sträcker sig desto större osäkerheter finns kring 

antagandena. Befolkningsprognosen är på den längre sikten en rak framskrivning av 

dagens förhållanden och ska betraktas med detta i åtanke. 

Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 

0 212 214 217 220 223 226 232 

1-5 1 218 1 207 1 222 1 244 1 245 1 253 1 326 

6-9 1 180 1 123 1 093 1 032 1 032 1 026 1 122 

10-12 892 910 901 923 863 857 833 

13-15 838 884 891 905 923 915 817 

16-18 746 793 825 843 889 896 810 

19-24 1 419 1 335 1 265 1 229 1 190 1 182 1 360 

25-44 4 916 4 855 4 830 4 831 4 832 4 817 5 188 

45-64 5 249 5 389 5 522 5 593 5 714 5 850 5 736 

65-74 2 438 2 447 2 405 2 336 2 234 2 105 2 208 

75-79 600 652 749 860 934 1 021 752 

80 -w 571 610 637 678 753 823 1 741 

Summa 20 279 20 418 20 557 20 695 20 834 20 971 22 125 

Förändring 
mellan 
åren 

 139 139 138 139 137 1 154 
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6.1 Bostadsproduktion 

Tabellen nedan visar förväntad möjlig bostadsproduktion i kommunen. Utläggen i tid 

beaktar en bedömd tidsåtgång för detaljplanerna att hanteras och vinna laga kraft. Ett 

flertal av projekten har en osäker tidplan, vilket ofta har att göra med att projektet ännu 

är i ett tidigt skede. Det gör också att det finns en osäkerhet i volymen bostäder. Utifrån 

denna sammanställning kan i vart fall slutsats dras att det är många nya bostäder som 

kommer att kunna möjliggöras. Planberedskapen blir god. Sedan kommer det att vara 

marknaden och dess efterfrågan som styr byggherrarnas tidplan för igångsättning. 

Kommunen har hittills haft som målsättning att lagom tillväxttakt är 150-200 nya 

bostäder per år. Under planperioden 2017-2018 planeras 674 Bostäder, se tabellen 

nedan. 

Utifrån dessa antaganden har ett alternativ befolkningsprognos tagits fram nedan som 

tar hänsyn till planerad bostadsproduktion. 

Diagram: Befolkningsutveckling i kommunprognosen 2015 jämfört med alternativt 

scenario där tillväxttakten speglar kommunens tillväxtambitioner. 

 

 

   



Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse budget och mål år 2017, plan 2018-2019 23(82) 

6.2 Alternativt befolkningsscenario 

Som komplement till befolkningsprognosen, som anger befolkningsutvecklingen med 

utgångspunkt i nuvarande flyttmönster och demografi, har ett alternativt scenario med 

en högre befolkningstillväxt tagits fram. Den alternativa befolkningsprognosen är ett 

högscenario som ligger i linje med de tillväxtambitioner och planer på nybyggnation av 

bostäder som finns i kommunen. 

Alternativet ger en uppfattning om hur befolkningsstrukturen i kommunen skulle 

påverkas givet en tillväxttakt där Håbo kommun når 25 000 invånare år 2030. I 

alternativet har inflyttningen, och därmed även flyttningsnettot, justerats upp. 

Justeringen bygger på ett antagande att takten på bostadsbyggnationen i kommunen 

ökar och att därmed antalet inflyttare ökar. Ett ökat flyttningsnetto ger först och främst 

utslag i de flyttbenägna åldrarna, för att så småningom även ge utslag på antalet födda. 

Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 

0 212 219 226 233 241 248 289 

1-5 1 218 1 222 1 257 1 298 1 320 1 350 1 639 

6-9 1 180 1 130 1 107 1 054 1 064 1 069 1 343 

10-12 892 914 909 934 879 879 962 

13-15 838 888 899 917 939 934 917 

16-18 746 798 835 857 907 918 886 

19-24 1 419 1 363 1 315 1 296 1 270 1 270 1 497 

25-44 4 916 4 926 4 975 5 053 5 133 5 197 6 316 

45-64 5 249 5 417 5 578 5 679 5 829 5 995 6 281 

65-74 2 438 2 453 2 417 2 354 2 258 2 136 2 316 

75-79 600 653 751 864 939 1 028 781 

80 -w 571 612 639 682 759 830 1 772 

Summa 20 279 20 594 20 908 21 223 21 538 21 853 25 000 

Förändring 
mellan 
åren 

 315 314 315 315 315 3 147 
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7 Budget 2017 och plan 2018-2019 

7.1 Skattesats år 2017 

Skattesatsen för år 2017 föreslås vara oförändrad och uppgår därmed till 21:34. 

7.2 Beräkning av nämndernas ekonomiska ramar i driftbudget  

Pris- och lönekostnadsberäkningar 

Kostnadsökningar för 2017 års löneöversyn har kompenserats i förvaltningarnas 

ekonomiska ramar. Totalt har ca 14,0 mkr budgeterats för lönekostnadsökning år 2017. 

Vidare avsätts 821 tkr centralt för satsningar för svårrekryterade grupper. Fördelningen 

av medlen har gjorts utifrån olika yrkeskategorier och uppgår i genomsnitt till 2,34 

procent. I tabellen nedan redovisas fördelningen till förvaltningarna. 

 

Prisuppräkningar för verksamhetsköp var kalkylerade till 2,8 mkr i budgetförslaget till 

ledningsgruppen. Prisuppräkningar för år 2017 budgeteras inom föreslagen ekonomisk 

ram och kompensation utgår inte, vilket innebär ett effektiviseringskrav på 

verksamheterna. 

Personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) 

Det finns möjlighet för kommunerna att differentiera personalomkostnadspålägget. 

Enligt SKL kan kommunen beroende på ålder- och lönesammansättningen i kommunen 

differentiera det kalkylerade personalomkostnadspålägget. Håbo kommun har använt 

det differentierade personalomkostnadspålägget (39,00 %). Detta eftersom den kollek-

tivavtalade pensionen varierar med lönestrukturen och ålder i kommunen så tillämpas 

den differentierade personalomkostnads-pålägget för år 2016-2017. Kommunen gör i 

och med differentiering av personalomkostnads-pålägg ett avsteg från SKLs 

schabloniserade personalomkostnadspålägg på 38,46 procent. Detta påverkar endast 

internredovisning mellan nämnderna och finansförvaltningen. Nämnderna har 

kompenserats i budget-ramarna för den högre personalomkostnadspålägg som används i 

internredovisningen. 

Nämnderna ska kalkylera med ett personalomkostnadspålägg på 39,00 procent, 

minskning med 0,08 procentenheter, i sina interna budgetar för år 2017. 

Internräntan 

Internräntan för år 2016 är 3 procent men från år 2017 är den 2,5 procent. Vid beräkning 

av kapitalkostnader har internräntan beräknas till 2,5 procent av investerat belopp. 

Hänsyn har tagits till kapitalkostnadernas förändring enligt investeringarna i fastigheter 

och anläggningar inom tekniska verksamheterna. 
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Resultatreglering 

Från år 2016 införs resultatreglering mellan åren. Det innebär att enheter kan få ta med 

sig eventuella underskott mot budget från år 2016 till år 2017 enligt vissa regler. För att 

undvika det är det viktig att ha kontroll på sin ekonomi och vidta åtgärder i tid, så att 

inte år 2016 års eventuellt negativa resultat påverkar de ekonomiska förutsättningarna 

för enheten år 2017. 

Resultatregleringen ska ge incitament till effektivisering och kan därmed också leda till 

att överskott får tas med till år 2017, vilket påverkar kommunens resultat för år 2017. 

För att reglering av eventuella överskott skall vara möjligt att genomföra år 2017 har det 

avsatts 1,0 mkr för ändamålet. 

Gemensamma projektmedel 

För att möjliggöra för verksamheterna att arbeta förvaltningsöverskridande och med 

angelägna projekt, exempelvis verksamhets- och kvalitetsutveckling, avsätts 1 250 tkr 

för ändamålet. Verksamheterna får ansöka om medlen och motivera hur medlen 

kommer att användas och de nyttoeffekter det får för kommuninvånarna. 

Internhyresjustering 

Internhyra beräknas på årets självkostnad för fastigheterna utifrån 

budgetförutsättningarna och fastighetsenhetens budgetram. Inför år 2017 sänks 

internhyran för många objekt till följd av sänkt internränta. Förändringen i 

internhyreskostnaden justeras i nämndernas budgetram med samma belopp. 

Utökningar av nämndernas ekonomiska ramar för år 2017 

De ekonomiska ramarna för år 2017 bygger på nämndernas budget för år 2016. 

Förändringar, baserade på verksamhetsanalysen, har lagts till.  

Övriga kostnadsökningar som inte kompenserats i ramarna 2017 ska beaktas av 

nämnderna i budgetarbetet exempelvis bedömningen av prisutvecklingen på vissa 

tjänste- och verksamhetsköp. 

De behov som förvaltningarna redovisat och därpå följande krav på utökade 

budgetramar har prioriterats enligt följande och tillförts nämnderna; 

7.2.1 Tillskott/reduceringar i nämndernas budgetramar 

Ramändringar Belopp ,tkr 

Befolkningsförändringar -30 359 

Förändringar lagar och förordningar -2 800 

Förändrade lokalbehov -2 150 

Förbättringar/effektiviseringar -10 679 

Omprioriteringar 3 511 

Kapitalkostnader 2 418 

Lönekostnadsuppräkning -13 953 

Övriga budgetjusteringar -619 

Effektiviseringskrav 5 000 

Summa ramförändring nämnder KF juni -49 631 

Tillskott BoU enligt budgetprop och KS-beslut* -3 600 

Total ramförändring nämnder -53 231 

*Rätt till komvux enligt budgetproposition 1,1 mkr samt  för KS § 127 Paviljonger Futurum, 2,5 mkr. 

 



7.2.2 Beräkning budgetramar  

tkr 
KF budget 
2016* 

Befolk-
nings-
föränd-
ringar 

Förändr 
lagar 
och 
förord-
ningar 

För-
bättringar/ 
effektivi-
seringar 

Ompriori-
teringar 

Förändr
lokal-
behov 

Ökn/ 
minskn 
kapital-
kostnad 

Övr 
budget-
just 

Löne- 
och pris-
ökning 

Effektivi-
sering 

Intern-
hyres-
justering 

Tillskott 
BUDGET-
RAM 2017 

Ramökn 
från 
2016, tkr 

Ram-
ökn, i 
% 

Övergripande 
verksamheter 

-3 560 0 0 0 0 0 0 204 0    -3 356 204  

Anslag resultatregl 0 0 0  0 0 0 -1 000 0    -1 000 -1 000  

Särskilda 
lönesatsningar 

0 0 0  0 0 0 -819 0    -819 -819  

Kommungem 
projektmedel 

0 0 0  0 0 0 -1 250 0    -1 250 -1 250  

Kommunstyrelse 
inkl.tekniska 

-142 377 -2 654 0 -1 510 852 -2 150 2 418 108 -1 775 700 -2 843  -149 231 -6 854 4,8 % 

Driftbidrag 
Räddnings- tjänst 

-19 075 0 0 0 0 0 0 -825 0    -19 900 -825 4,3 % 

Överförmyndar- 
nämnd 

-1 628 0 0 -200 0 0 0 0 0    -1 828 -200 12,3 % 

Bygg- och 
miljönämnd 

-19 409 -1 209 0 -1 700 909 0 0 0 -328  30  -21 707 -2 298 11,8 % 

Barn- och utbild-
ningsnämnd 

-527 156 -7 388 -2 500 -2 675 500 0 0 -166 -8 077 2 800 1 171 -3 600 -547 091 -19 935 3,8 % 

Socialnämnd -55 005 0 0 0 0 0 0 15 -904 300 -23  -55 617 -612 1,1 % 

Vård- och om-
sorgsnämnd 

-217 839 -19 108 -300 -1 525 1 250 0 0 45 -2 869 1 200 1 665  -237 481 -19 642 9,0 % 

Summa verk-
samhet 

-986 049 -30 359 -2 800 -7 610 3 511 -2 150 2 418 -3 688 -13 953 5 000 0 -3 600 -1 039 280 -53 231 5,4 % 

Budget 2016 är justerad med 30 602 tkr från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden på grund av omorganisation av kostverksamheten. Budget 2016 är även justerad med 3 534 tkr från socialnämnden till vård- och 

omsorgsnämnden för organisationsöversyn. Justeringarna är gjorda för att öka jämförelsen mellan åren. 

 



7.3 Driftbudget 

Driftredovisning 
Budget 

2016 

Budget 
2017 KF 

juni 

Budget 
2017 

Plan 2018 Plan 2019 

Kommunfullmäktige -1 436 -1 196 -1 441 -1 441 -1 441 

Stöd till politiska partier -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Valnämnd -7 -7 -7 -7 -7 

Revision -1 117 -1 151 -1 139 -1 139 -1 139 

Kommunstyrelse -142 377 -146 390 -148 998 -148 998 -148 998 

Driftbidrag räddningstjänsten -19 075 -19 900 -19 900 -19 900 -19 900 

Anslag för resultatreglering mellan 
åren 

0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Löne- och prisförändringar 0 -819 -819 -17 138 -36 338 

Gemensamma projekt 0 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 

Överförmyndarnämnd -1 628 -1 828 -1 828 -1 828 -1 828 

Bygg- och miljönämnd -19 409 -21 737 -21 707 -21 107 -21 107 

Barn- och utbildningsnämnd -527 156 -544 662 -547 091 -547 091 -547 091 

Socialnämnd -55 005 -55 594 -55 617 -55 617 -55 617 

Vård- och omsorgsnämnd -217 839 -239 146 -237 481 -237 481 -237 481 

Utrymme    -2 945 -11 543 

Summa verksamheter -986 049 -1 035 680 -1 039 278 -1 057 942 -1 085 740 

Internränta 30 230 25 730 24 205 24 205 24 205 

Kalkylerad pension o upplupna 
lönekostnader 

-11 483 -15 500 -15 500 -19 516 -23 532 

Avskrivningar gemensamt -4 720 -2 825 -3 300 -2 775 -2 475 

Tillkommande kapitalkostnader    -8 700 -15 600 

Exploateringsverksamhet 0 0 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnad -972 022 -1 028 275 -1 033 873 -1 064 728 -1 103 142 

Skatteintäkter 996 005 1 048 523 1 029 720 1 069 178 1 109 807 

Statsbidrag och utjämning 27 528 29 564 39 347 36 821 35 242 

Finansiella intäkter 3 000 2 500 2 500 2 500 2 500 

Finansiella kostnader -28 431 -27 679 -25 679 -27 227 -28 775 

Resultat 26 080 24 633 12 015 16 544 15 632 

Resultat som andel av skattenettot 2,5 % 2,3 % 1,1 % 1,5 % 1,4 % 

Resultatkrav 2 % av skattenetto 20 471 21 562 21 381 22 120 22 901 

Skatteintäkts- och statsbidragsprognosen är uppdaterad per 2016-10-05. 

Budget och prognos för år 2016 har rensats från statsbidragsintäkter som delades ut med anledning av 

flyktingssituationen år 2016 och därmed sammanhängande kostnader, för att möjliggöra jämförelse 

mellan åren. 

Utrymmet för budgetökning till nämnderna år 2018 och år 2010 är nedjusterat så att det överensstämmer 

med det resultat för kommunen som kommunfullmäktige beslutade om i juni. 

Socialnämnden för över 3 534 tkr till Vård- och omsorgsnämnden till följd av organisationsöversyn. 

Detta justeras även i bokslut 2015 och budget 2016. 
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8 Investeringsbudget 

Nedan redovisas investeringsbudget för år 2017 och plan år 2018-2019. Planen för år 

2018-2019 ska ses som uppskattning av investeringsbehovet och kommer att omarbetas 

inför nästa budgetår. 

8.1 Skattefinansierade verksamheter 

Nämnd, tkr 
Budget 

2016 

Budget 
2017 KF 

juni 

Budget 
2017 

Plan 2018 Plan 2019 

Kommunstyrelsen -125 241 -148 060 -173 060 -244 490 -247 760 

Barn- och utbildningsnämnd -3 000 -6 245 -6 245 -1 206 -1 200 

Socialnämnd 0 -130 -130 -50 -50 

Vård- och omsorgsnämnd -350 -2 530 -1 130 -1 600 -1 000 

Summa -128 591 -156 965 -180 565 -247 346 -250 010 

8.2 Taxefinansierade verksamheter 

Kommunens redovisningsprincip följer rekommendationen från redovisningsrådet vad 

avser anslutningsavgifter, vilket innebär att intäkter i form av anslutningsavgifter inte 

redovisas i investeringsredovisning utan periodiseras som förutbetald intäkt. Det 

innebär att investeringsutgiften för VA-verksamheten redovisas brutto. 

Verksamhet, tkr 
Budget 

2016 

Budget 
2017 KF 

juni 

Budget 
2017 

Plan 2018 Plan 2019 

VA-verksamhet -58 000 -51 500 -51 500 -36 000 -20 000 

Avfallsverksamhet -2 142 -1 570 -1 570 -3 120 -5 500 

Summa -60 142 -53 070 -53 070 -39 120 -25 500 

8.3 Exploateringsinvesteringar 

Exploateringsinvesteringar redovisades inte vid beslut i KF i juni, men ingår här. 

Verksamhet, tkr 
Budget 

2016 

Budget 
2017 KF 

juni 

Budget 
2017 

Plan 2018 Plan 2019 

Exploateringsinvestering i 
skattefinansierad verksamhet 

-26 045  -44 522 -15 959 -25 967 

Exploateringsinvestering i 
taxefinansierad verksamhet 

-10 396  -25 572 -8 562 -8 339 

Ökning av omsättningstillgången vid 
exploatering 

  -14 922   

Summa -36 441  -85 016 -24 521 -34 306 
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8.4 Medfinansiering av Citybanan 

År Procent Belopp 

2013 10 4 484 

2014 15 6 821 

2015 25 11 510 

2016 25 11 210 

2017 25 11 210 

 Summa 45 235 

Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (KF § 98) att Upplands Lokaltrafik ingick avtal 

med staten om medfinansiering av Citybanan. För Håbo kommuns del innebar detta att 

fullmäktige godkände en medfinansiering om 38,0 mkr jämte indexuppräkning. Den 

årliga indexuppräkningen för år 2009 – 2014 uppgår till 7 235 tkr, vilket belastat 

kommunens resultat år 2010-2014. 

Eventuell avvikelse från faktisk utveckling kommer att regleras i efterhand i samband 

med utbetalning 2016/2017. Utbetalningen av kapitalbeloppet kommer att ske åren 

2013-2017 enligt fördelning ovan. 

Upplösningen, det vill säga avskrivningen, av bidraget kommer att påbörjas det år första 

utbetalningen av bidraget görs. För Håbo kommun innebar detta från och med år 2013. 

Detta i enlighet med riksdagens beslut om ändring i lagen (1997:614) – 5 kap 7 § - om 

kommunal redovisning. År 2013 till 2038 belastar den årliga avskrivningskostnaden om 

1 520 tkr kommunens resultaträkning. Likvidmässigt måste utbetalningarna år 2014 till 

2017 beaktas i kommunens budgetprocess. 
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9 Finansiering 

tkr 
Bokslut 

2015 
Budget 

2016 

Budget 
2017 KF 

juni 

Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Investeringsutgifter       

Skattefinansierade 
verksamheter 

-83 959 -128 591 -156 965 -180 565 -247 346 -250 010 

Taxefinansierade 
verksamheter 

-6 691 -66 836 -53 070 -53 070 -39 120 -25 500 

Exploatering, bruttoinvestering 
i anläggningstillgång 

-14 741 -36 441 -18 060 -70 094 -24 521 -34 306 

Exploatering, ökning av 
omsättningstillgång 

-623 -17 129  -14 922 0 0 

Medfinansiering Citybanan -11 510 -11 210 -11 210 -11 210 0 0 

Summa investeringar -117 524 -260 207 -239 305 -329 861 -310 987 -309 816 

Egen finansiering       

Budgeterat resultat 48 901 26 080 24 633 12 015 16 544 15 632 

Avskrivningar 58 299 56 543 56 700 56 700 65 400 74 100 

Exploatering, inkomster från 
anläggnings- och 
anslutningsavgift 

-50 7 951 60 479 23 616 30 876 62 615 

Exploatering, 
försäljningsintäkter 

0 9 947 
(ingår i 
60479 
ovan) 

78 065 46 770 35 848 

Summa egen finansiering 107 150 100 521 141 812 170 396 159 590 188 195 

Lånefinansering -10 374 -159 686 -97 493 -159 465 -151 397 -121 621 

Andel som lånefinansieras 9 % 61 % 41 % 48 % 49 % 39 % 

Finansieringsbehov 

Investeringsbehovet för åren 2017-2019 beräknas till 951 mkr totalt inklusive 

taxefinansierade verksamheter och exploatering. 518 mkr kan finansieras med egna 

medel, men 432 mkr måste lånas upp under perioden. 

Om investeringar genomförs enligt ovan kan således 55 procent av investeringarna 

finansieras med egna medel och 45 procent finansieras med extern upplåning under 

perioden. 

Upplåningsbehovet för år 2017 är 159 mkr. Behovet kan variera i tid beroende på om 

exploateringsprojekten följer tidsplanen. 

Om befolkningen i kommunen ökar enligt alternativt scenario kommer kraven på 

investeringar i form av nya förskolor, skolor och särskilda boende för äldre att öka 

framöver. 
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10 Exploateringsbudget 

Under de kommande åren ökar exploateringsverksamheten i kommunen. 

Bokföringsmässiga krav på redovisning av exploateringsverksamhet och omfattningen 

av exploateringsverksamheten i kommunen gör att verksamheten budgeteras och 

redovisas separat. Kommunens ekonomi påverkas av omfattningen av exploateringen. 

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 

iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där 

ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, 

grönområden, VA- och elanläggningar m m. Ansvaret för exploateringen ligger på 

kommunstyrelsens plan- och utvecklingsavdelning. 

Den färdigställda exploateringsfastigheten (mark) som avses säljas, ska klassificeras och 

värderas som omsättningstillgång. Resultatet från försäljning av 

exploateringsfastigheten påverkar kommunens resultaträkning/budget. Gator, parkmark, 

belysning, VA-anläggningar mm, som kommer att finnas kvar i kommunens ägo och 

betjäna exploateringsområdena redovisas som anläggningstillgång och ingår i 

kommunens investeringsredovisning/budget. Inkomster som syftar till att finansiera 

dessa anläggningar ska periodiseras över tillgångens livslängd. 

Varje nytt exploateringsprojekts budget behandlas i kommunstyrelsen där det beräknade 

ekonomiska resultatet av exploateringen redovisas. I tabellen nedan redovisas samtliga 

aktuella exploateringsprojekt. 

Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Senare 

Inkomster 327 217 326 668 101 681 77 646 98 463 32 078 

Utgifter -268 745 -278 830 -85 016 -24 521 -34 306 -10 533 

Summa nettoexploatering 58 472 47 838 16 665 53 125 64 157 21 545 

       

Specifikation:       

Anläggningstillgång, 
skattefinansierat 

-136 815 -147 306 -44 522 -15 959 -25 967 -4 556 

Anläggningsavgift, 
skattefinansierat 

114 203 91 219 10 526 12 128 38 217 25 428 

Anläggningstillgång VA -63 442 -63 303 -25 572 -8 562 -8 339 -1 222 

Anslutningsavgift VA 62 441 63 242 13 090 18 748 24 398 6 650 

Summa till balansräkning -23 613 -56 148 -46 479 6 355 28 309 26 300 

Utgift för 
omsättningstillgång 

-68 488 -68 221 -14 922 0 0 -4 755 

Minskning 
omsättningstillgång 

68 488 68 221 37 354 15 069 125 4 755 

Intäkt att resultatföra 150 573 172 207 78 065 46 770 35 848 0 

Kostnad att resultatföra -68 488 -68 221 -37 354 -15 069 -125 -4 755 

Summa till resultaträkning 82 085 103 986 40 711 31 700 35 723 -4 755 

I tabellen ovan visar nettoexploateringen kassaflödet för exploateringarna totalt och per 

år, det vill säga hur exploateringen påverkar kommunens likviditet. Av specifikationen 

framgår hur kommunens resultat- och balansräkning påverkas totalt och per år. 

Under perioden 2014 och framåt för aktuella projekt planeras 327,2 mkr i inkomster och 

268,7 mkr i utgifter för all exploatering. Den totala nettoexploateringen beräknas 
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således uppgå till 58,5 mkr. I projektet Draget befaras dock utgifterna öka med cirka 

10 mkr, varför prognosen för exploateringen är cirka 10 mkr sämre än budget. 

Utredning om Draget pågår för närvarande. 

Till och med år 2016 beräknas kommunen ha nedlagt netto cirka 125 mkr i utgifter för 

exploateringar för aktuella projekt, främst Draget, Logistik Bålsta kv 3 och 4 samt 

Frösundavik. Ingen försäljning av mark har genomförts hittills, men försäljning 

beräknas starta under hösten år 2016. 

Från år 2107 beräknas projekten ge likvidmässiga överskott och även påverka 

kommunens resultaträkning. År 2017 väntas det likvidmässiga överskottet 

(nettoexploateringen) uppgå till 16,7 mkr och kommunens resultaträkning påverkas med 

40,7 mkr. 

Bålsta centrum är ännu i detaljplaneskedet varför det projektet inte ingår. År 2017-2018 

beräknas projektet övergå till exploateringsskede och en exploateringsbudget tas fram. 

10.1 Exploateringsbudget per projekt 

Nedan redovisas pågående exploateringsprojekt. 

Logistik Bålsta kvarter 3-4  

Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Senare 

Inkomster 159 447 159 447 31 388 31 983 63 425 27 705 

Utgifter -115 628 -115 628 -67 011 -12 555 -718 -4 579 

Summa nettoexploatering 43 819 43 819 -35 623 19 428 62 707 23 126 

Projektet Björnbro/Logistik Bålsta omfattar 150 hektar mark väster om tätorten och 

kommer att byggas ut under cirka 15 års tid. Projektet är indelat i 6 kvarter. För kvarter 

3 och 4 finns planuppdrag och avtal med exploatörer varför kvarter 3-4 är i 

exploateringsskedet. Budget för kv 3-4 antogs i september och är baserad på att 

markaffären med HMAB genomförs. Till och med år 2017 är projektet i ett 

uppbyggnadsskede och från år 2018 uppstår överskotten. 

Frösundavik etapp 1 

Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Senare 

Inkomster 43 908 43 359 11 228 3 314 28 817 0 

Utgifter -62 675 -62 769 -8 335 -3 646 -28 817 0 

Summa nettoexploatering -18 767 -19 410 2 893 -332 0 0 

Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 135 bostäder, varav cirka 95 enbostadshus och 40 

lägenheter. I första etappen byggs nu totalt 21 hus och delar av den allmänna 

infrastrukturen. Exploateringsavtal och projektbudget på ett underskott med 18,8 mkr 

behandlades i kommunfullmäktige i december. Markförsäljningen genomförs troligen år 

2017 på grund av överklagat bygglov. Priset blev något lägre till följd av 

markförhållanden. Projektets netto väntas nu bli cirka -19,4, till följd av något ökade 

kostnader och lägre försäljningspris. 

Draget 

Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Senare 
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Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Senare 

Inkomster 75 932 75 932 45 559 30 373 0 0 

Utgifter -55 270 -65 270 0 0 0 0 

Summa nettoexploatering 20 662 10 662 45 559 30 373 0 0 

Mark köptes i Draget år 2013 för 22,5 mkr i syfte att iordningställa industriområde. 

Mark och infrastruktur färdigställs 2016/2017. Marken är attraktiv och försäljningen 

beräknas genomföras under år 2017 och 2018. Resultatet av projektet i form av 

överskott ser ut att bli cirka 10 mkr sämre än budgeterat. Resultatet är osäkert och 

kommer att justeras efter den utredning som nu är inledd med anledning av ökade 

kostnader i projektet. 

Svarta Lutans Väg  

Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Senare 

Inkomster 3 331 3 331 0 0 0 0 

Utgifter -2 750 -2 750 0 0 0 0 

Summa nettoexploatering 581 581 0 0 0 0 

Byggnation av ny väg till tre nya tomter i Eneby. Iordningställande av mark och 

infrastruktur närmar sig färdigställande. Försäljning av tomterna beräknas genomföras 

år 2016. Projektet bedöms följa budget i sin helhet. 

Viby Äng etapp E2 

Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Senare 

Inkomster 0 0 0 0 0 0 

Utgifter 0 0 0 0 0 0 

Summa nettoexploatering 0 0 0 0 0 0 

Exploateringsavtalet med Bålsta Småstadsutveckling gällande Viby Äng etapp E:2 

godkändes av kommunstyrelsen i maj 2015. Området omfattar cirka 35 bostäder i 

småhus/parhus/radhus. Arbeten med att genomföra detaljplanen har startat och beräknas 

färdigställas till 2017. Ingen budget har upprättats på grund av kostnadernas ringa 

omfattning. 

Väppeby Äng 

Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Senare 

Inkomster 43 149 43 149 12 180 11 976 6 221 4 373 

Utgifter -31 046 -31 046 -8 344 -8 320 -4 771 -5 954 

Summa nettoexploatering 12 103 12 103 3 836 3 656 1 450 -1 581 

Exploateringsbudget antogs i april och projektet ska totalt ge ett netto på 12, 1 mkr. 

Projektet är fördröjt på grund av högkonjunktur i konsultbranschen. Ny anbudsförfrågan 

har gått till ramavtalade byggentreprenadsföretag. Preliminär projekteringsstart oktober 

2016. Risk för högre markbearbetningskostnader på grund av dåliga markförhållanden. 

Omfattning utreds och redovisas i kommande prognos. Försäljning bör kunna starta år 

2016. 
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Mellanby 

Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Senare 

Inkomster 1 450 1 450 1 326 0 0 0 

Utgifter -1 367 -1 367 -1 326 0 0 0 

Summa nettoexploatering 83 83 0 0 0 0 

Mellanby angränsar till Frösundavik. Exploatören utför lokalgata och VA-anläggningar 

i Mellanby och överlämnar dessa till kommunen utan kostnad. Budget antogs i februari 

2016 och väntas följas. 
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11 Budgetstyrprinciper 

Syftet med budgetstyrprinciper 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. 

Godkänner nämndernas nämndsplan. 

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 bl.a. 

innebär att: 

Ta ställning till vilka åtgärder som utöver nämndernas åtgärder skall vidtas om 

resultatutvecklingen avviker från den planerade. Kommunstyrelsen skall även göra 

nödvändiga framställningar till kommunfullmäktige. 

Det är kommunstyrelsen, som genom sin ledande och samordnande roll, har ett 

övergripande ansvar för att styrmodellen nedan fungerar som det är tänkt. 

Kommunstyrelsen måste också i sin roll ha entydiga krav på att 

nämnderna/verksamheterna respekterar styrmodellen. 

Göra noggranna genomgångar av dotterbolagens resultat och verksamhet, (Håbohus 

AB, Håbo marknadsbolag AB), i samband med delårs- och helårsbokslut. 

Nämndernas ansvar 

Nämnderna ansvarar inför fullmäktige - inom respektive ansvarsområde - att 

fullmäktiges intentioner efterlevs. 

Det är nämndens ansvar att formulera nämndmål utifrån de övergripande målen i 

fullmäktige. 

Nämnden fastställer en internbudget utifrån de givna ekonomiska ramarna. 

När obalans råder mellan ekonomi respektive verksamhet i form av kvalité 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. 
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Åtgärderna får således inte innebära att problemet överförs på annan nämnd eller 

kommunstyrelsen. 

Det förhållandet att vissa poster i budgeten på kort sikt är "opåverkbara" för nämnden 

fritar den inte från ansvaret att hålla totalbudgeten. Nämnden skall 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 skall präglas av 

helhetssyn och syftar till att samordna och effektivisera kommunens verksamheter. 

Förvaltningarnas ansvar 

Förvaltningen har ansvar att formulera verksamhetsplaner utifrån nämndsplan och inom 

ramen för den budget Kommunfullmäktige fastställt. Verksamhetsplanen skall innehålla 

målformuleringar, nyckeltal samt planer för uppföljning. 

Förvaltningen arbetar fram den internbudget som skall godkännas av nämnden. 

Förvaltningen prövar och utvecklar kontinuerligt sina målformuleringar och sitt 

arbetssätt i syfte att uppnå högre effektivitet och större värde för medborgaren. 

Förvaltningen bistår sin nämnd med underlag för att underlätta för nämnden att fatta 

beslut 

Förvaltningschefen och linjechefers ansvar 

Kommunens samtliga chefer med budgetansvar har ansvar för sina 

verksamhetskostnader och intäkter. Ansvaret innebär att verksamheten måste anpassas 

efter fastställda ekonomiska ramar samt politiska beslut. Ansvaret innebär också att om 

de ekonomiska förutsättningarna ändras under verksamhetsåret ska verksamheten 

anpassas efter de reviderade ekonomiska ramarna samt politiska beslut. 

Regelverk 

Taxor och avgifter 

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande principer och regler som rör taxor och 

avgifter för kommunal verksamhet liksom taxors och avgifters storlek. 

Driftbudget 

Anslagsbindningsnivå för driftbudget är nämnd. Inom ram kan nämnden fatta beslut om 

omdisponering så länge detta är förenligt med mål och direktiv beslutade av 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Väsentliga omdisponeringar ska alltid 

föreläggas kommunfullmäktige för omprövning. 

Tilläggsanslag 

Ska tillämpas med stor restriktivitet. Omständigheter som medför att det vid 
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budgettillfället råder stor osäkerhet avseende anslagstilldelning, kan medföra att 

fullmäktige och/eller kommunstyrelsen innehåller budgetutrymme för att senare fördela 

via tilläggsanslag. Alternativt kan kommunen budgetera ett resultat inom vilket de 

svårprognostiserade kostnaderna ryms. 

Resultatreglering mellan åren 

Övergripande princip för under- överskottshantering 

1. Den övergripande principen för hantering av under- respektive överskott är att 

kommunens totala ekonomi inte får äventyras. Detta förutsätter att ett 

ekonomiskt utrymme för över- och underskottshantering budgeteras under 

kommunstyrelsen i nästkommande års budget. Den politiska målsättningen om 

resultatkrav för kommunen totalt respektive år är överordnad resultatöverföring 

mellan åren för nämnderna. 

2. Förutsättningar för reglering av överskott är att nämndens bokslut måste uppvisa 

ett positivt resultat. 

3. Underskott skall i princip överföras till nästkommande år, om kommunstyrelsen 

(KS)/kommunfullmäktige (KF) inte beslutar annat. 

4. Förutsatt att KS/KF beslutar om reglering av under- och överskott på 

nämndnivån, skall reglering ske genom en kompletteringsbudget nästkommande 

kalender år från anslaget avsatt för ändamålet under kommunstyrelsen. 

5. Hantering av under- och överskott skall ej påverka resultat i bokslut, utan 

kommunens resultat påverkas i budgeten nästkommande år. 

Överföring av över- respektive underskott mellan åren 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om balanseringar per nämnd i 

samband med bokslutet. 

2. Nämnderna skall till bokslutet upprätta en särskilt handling till kommunstyrelsen 

med förklaring till det uppkomna överskottet, exempelvis hur nämnden har 

effektiviserat verksamheten förutsatt att nämnden har uppfyllt målen för 

verksamheten och inte försämrat kvalitén samt uppfyllt beräknade volymer för 

verksamheten. 

3. Nämnden skall dessutom redogöra för hur nämnden tänker disponera 

överskottet. 

4. Vid negativa avvikelser skall nämnden lämna en förklaring till det uppkomna 

underskottet och upprätta en åtgärdsplan där det framgår hur nämnden kommer 

att reglera det uppkomna underskottet. 

Disponering av överskott 

Om KF beslutar att en nämnd får disponera sitt överskott är det viktigt att överskottet 

används till insatser som främjar verksamheten. Det får inte användas till bestående 

kostnadshöjande insatser. Överskottet får endast användas till; 

 täcka underskott 

 utvecklingsinsatser för verksamheten (ej investeringar) 

 kompetenshöjande insatser för personalen 

 uppmuntra personalsociala aktiviteter 

 tillfälliga satsningar i verksamheten 

Restriktioner för resultatreglering av överskott 

Budgetöverskott beroende på följande faktorer för ej föras med till nästa år utan lämnas 

som ett överskott i bokslutet. 

 Budgettekniskt fel eller extraordinär händelse, som inte kunde beaktas i förväg. 

 Budgeterad, men ej verkställd eller för sent igångsatt verksamhet inom 
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driftbudgeten. 

 Budgeterat anslag av engångskaraktär. 

 Ej budgeterade intäkterna 

 Verksamheten bedrivs med en annan inriktning än den var budgeterad för. 

 Nämnden har överskattat volymerna i budgeten och utfallet blev lägre i utfallet. 

Reglering av underskottet 

 Underskott i bokslutet skall återhämtas så snabbt som möjligt, detta ska i 

normalfallet ske genom att överskott budgeteras i nästa års budget på 

nämndnivån. 

 Kommunstyrelsen kan bevilja nämnden en viss tidsperiod att återhämta 

underskottet på. I de fall kommunstyrelsen ger längre respit skall nämnden 

upprätta en åtgärdsplan på hur nämnden tänker återhämta underskottet. 

Nämndens hantering av resultatreglering 

Varje nämnd beslutar om resultatreglering inom sina verksamhetsområden. Nämnden 

beslutar om hur mycket av det totala resultatet ska återföras till verksamheten och hur 

mycket nämnden vill avsätta för framtida användning. 

Förvaltningschefens ansvar  

Efter nämndens beslut om resultatreglering fördelar förvaltningschefen över-/underskott 

i förvaltningens linjeorganisation. Det är viktigt att balanseringen sker så långt ut i 

organisationen som möjligt. 

Avdelningschef/enhetschef 

Avdelningschef/enhetschef beslutar i sin tur om balanseringar på sin avdelning/enhet. 

Investering 

Definition av investering 

En investering är en anskaffning av en varaktig tillgång med ett betydande ekonomiskt 

värde och en livslängd längre än 3 år. Tillgång är mark, byggnad, teknisk anläggning, 

maskiner eller inventarier. Med inventarier menas annan icke fast utrustning än 

maskiner. Begagnade inventarier räknas inte som investering. 

Gränsen för vad som anses som betydande värde, det vill säga inköpsvärdet, är ett halvt 

prisbasbelopp. År 2017 är gränsen 22 400 kr. 

Anslagsbindningsnivå för investeringsbudgeten är projekt. Samtliga investeringar i 

inventarier inom en nämnd räknas som ett projekt. 

För investeringsprojekt som omfattar över 10 mkr ska igångsättningsbeslut fattas av 

ansvarig nämnd/styrelse innan projektet får starta. När sådana projekt avslutas ska 

slutrapportering om projektet redovisas till ansvarig nämnd/styrelse. 

Ombyggnationer som initieras av kommunal hyresgäst, så kallade 

verksamhetsanpassningar, utförs av fastighetsenheten, men räknas inte som investering 

för hyresgästen. Sådana ombyggnationer ska dock initieras av hyresgästen i 

verksamhetsanalysen i form av begäran av investeringsbudget om beloppet överstiger 

100 tkr. Investeringsbudgeten överförs till fastighetsenheten och hyresgästen debiteras 

kapitalkostnaden med en avskrivningstid på fem år. Om beloppet är upp till 100 tkr 

räknas det som en driftkostnad och hyresgästen debiteras direkt. 

Förändringar i projekten får beslutas av nämnden. 

Investeringsbudgeten får inte omvandlas till driftbudget eller tvärtom. 

Överskjutande budgeten för pågående investering kan föras över till nästkommande år 
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efter begäran från nämnd. 

En tioårsplan för investeringar i fastigheter och anläggningar ska tas fram årligen. Den 

ska ligga till grund för de investeringar som begärs i den årliga budgetprocessen. 

Kapitalkostnader 

Investeringens värde ska skrivas av (fördelas) under livslängden och 

avskrivningskostnader uppstår under den tiden. Det uppstår också en kostnad i form av 

ränta på uppbundet (investerat) kapital, så kallad internränta. Sveriges kommuner och 

landsting rekommenderar årligen en internräntenivå. 

Dessa kapitalkostnader (avskrivning och internränta) belastar driftbudgeten för den 

verksamhet som investerar. Det ger en mer rättvisande totalkostnad för verksamheterna. 

Driftbudgetramen förändras inte utifrån kapitalkostnadernas förändring. Syftet är istället 

att verksamheterna ska prioritera mellan att investera eller ha andra driftkostnader. 

Undantaget är kapitalkostnader av väsentligt värde som kommer att kompenseras till 

verksamheterna, exempelvis vid nybyggnationer eller större investeringarna i den årliga 

budgetprocessen. 

Exempel på livslängd för inventarier 

Inventariernas livslängd avgör hur många år de ska skrivas av på. 

10 år: Kommunikationsutrustning i byggnader t ex televäxel, kontorsmöbler och 

inredningsartiklar t ex stora, bord, hyllor, diskar, kassaskåp, mätapparater, 

mätinstrument, musikinstrument. 

5 år: Skolmöbler, skolutrustning, idrottsredskap, porslin, glas, köks- o 

serveringsredskap (större uppsättningar), övrig kontorsutrustning. medicinska 

instrument, vårdutrustning, dyrare verktyg och liknande. 

3 år: IT-utrustning. Kommunikationsutrustning. 

Exploatering 

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 senast i samband med 

igångsättningsbeslutet. Aktuella projekts budget samt en sammanställd 

exploateringsbudget redovisas i kommunens budget. 

När väsentlig avvikelse från projektets fastställda budget prognostiseras, ska 

projektbudgeten tas upp till kommunstyrelsen för ny behandling. 

Räntekostnader som uppstår under projekttiden debiteras tillgångarna i projektet. 

Exploateringsbudget som inte förbrukas under året överförs till nästa budgetår efter 

begäran av kommunstyrelsen. 

Uppföljning 

Uppföljning och prognos av ekonomi och verksamhet lämnas till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige vid tre tillfällen under året. Det är delårsrapport per 31 mars, 

delårsbokslut per 31 augusti samt årsredovisning. Vid dessa tillfällen görs uppföljning 

och prognos för driftbudgeten, investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten. 

Vid väsentliga avvikelser i nämndens uppföljning skall nämnden skyndsamt rapportera 

uppföljningen till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder som nämnden beslutat 

eller kommer att besluta. 
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12 Kommunstyrelsen 

12.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har 

uppsiktsplikt över nämnderna. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och 

uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare har kommunstyrelsen 

uppsikt över verksamhet som bedrivs av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen 

bereder samtliga ärenden som ska tas upp i fullmäktige. 

I verksamheten återfinns kommunens centrala funktioner för sekretariat, kvalitets-

samordning, upphandling, kommunikation, ekonomi, löneadministration, personal- och 

arbetsgivarfrågor, IT samt ett kontaktcenter. 

Plan- och utvecklingsavdelningen ansvarar för samhällsplanering, detaljplanering samt 

mark och exploatering. Organisatoriskt finns avdelningen inom bygg- och 

miljöförvaltningen. 

Kultur och livsmiljö ska bidrar till en god livsmiljö för alla i Håbo kommun, varje dag, 

hela året och arbeta med utvecklingen av ett socialt hållbart samhälle i tillväxt. Kultur 

och livsmiljö arbetar för att skapa en attraktiv kommun med ekonomisk och social 

hållbarhet som bas och med medborgar- och besökarfokus som ledstjärna. 

Tekniska avdelningen ansvarar för att tillhandahålla allt från vatten och sophämtning till 

belysning på allmänna platser. Till avdelningens ansvarsområden hör också skötsel av 

parker, skogar samt kommunala fastigheter, gator, gång- och cykelvägar. Avdelningen 

utför dessutom lokalvården i kommunens lokaler. Tekniska avdelningen bygger lokaler 

för kommunens verksamheter, gator, vägar och parker samt de gemensamma VA-

anläggningar som krävs. 

12.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje 

nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 

mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommun-

fullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 

nyckelindikatorer. 

12.2.1 Attraktiva Håbo 

God planberedskap för nya företagsetableringar och bostäder. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
August
i 2016 

Måltal 
2017 

Kommunen ska ha planlagd mark för 
näringslivsetableringar 

 - - - 100% 

Antagna detaljplaner för bostäder ska minst täcka 
behovet enligt bostadsförsörjningsprogrammet. 

  100% 170% 100% 
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Alla i Håbo skall ges goda förutsättningar att må bra och utvecklas. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
August
i 2016 

Måltal 
2017 

Antalet nya riktade insatser påverkar 
förutsättningarna för en meningsfull fritid för 
unga. 

  8 35 8 

Förbättrad ranking i Årets 
Ungdomskommun, KFUM. 

 169 100 - 80 

NRI - Medborgarnas syn på fritidsmöjligheter 
ska förbättras 

  60 55 55 

NRI - Medborgarnas syn på möjlighet till bra 
boende, utbud av boendeformer och trivsam 
bebyggelse ska förbättras. 

56 52 58 50 58 

NMI - Medborgarnas syn på idrotts- och 
motionsanläggningar 

60 59 62 58 58 

NMI - Medborgarnas syn på 
kulturverksamheten 

55 57 60 57 57 

12.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

Håbo kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Nyckeltalsinstitutets Attraktiv arbetsgivarindex 
AVI ska öka. 

102  105 98 105 

Korttidsfrånvaro 4%  2% 3,8% 3,5% 

Hållbart medarbetarengagemang 84,3  85 - 85 

Öka effektiviteten och kvaliteten inom samtliga kommunstyrelsens verksamheter 

genom ständiga förbättringar. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Andel enheter som under året genomfört 
effektiviserings- och/eller 
kvalitetsförbättringsinsatser. 

  100% 50% 100% 

Öka användningen av e-tjänster, antal 
transaktioner 

 915 700 1 480 2 300 

Öka användningen av e-tjänster, antal e-tjänster  43 60 46 75 

E-handeln ska öka med 20 %, värde i tkr. 15 682  18 819 9 789  

Måltal för "E-handel ska öka med 20%" baseras på utfallet för 2016 och kommer kompletteras med ett värde i tkr efter årsskiftet. 
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12.2.3 Hållbara Håbo 

Öka energieffektiviseringen i kommunens fastigheter och verksamheter. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Elförbrukning/kvm ska minska med 1% årligen   12 647 11 253  

Fjärrvärmeförbrukning/kvm ska minska med 1% 
årligen 

  8 448 4 809  

Måltal 2017 baseras på utfallet för helår 2016 och kompletteras efter årsskiftet. 

Värden för 2016 avser total förbrukning i MWh, ej per kvm. 

12.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

Exploateringsprojekt skall totalt sett ge ett ekonomiskt överskott. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
August
i 2016 

Måltal 
2017 

Försäljning av kommunens mark ska ske till 
som minst marknadspris. 

  100% 100% 100% 

Exploateringsprojekt på kommunens egen mark 
ska ge ett ekonomiskt överskott vid försäljning 
på som minst 15 procent. 

  100% 100% 100% 

Vid exploateringsprojekt på privatägd mark ska 
kommunens utbyggnad av allmän infrastruktur 
ha full kostnadstäckning 

    100% 

12.3 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 

angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 

ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 

in i tre kategorier; 

 Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 

 Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 

 Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 

12.3.1 Resurser 

Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 101 13  50 420 

Gatubelysning, kr/inv 301 274  319 312 

Vinterväghållning, kr per inv/år 237 446  305 350 

Avhjälpande underhåll, fastigheter -
 fakturerad kostnad kr/kvm 

47 73 1 70 70 

Planerat underhåll, fastigheter -
 fakturerad kostnad kr/kvm 

48 118 1 74 75 



Budget och mål år 2017, plan år 2018-2019 43(82) 

12.3.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Producerad mängd dricksvatten, tusen 
m3/år 

1 555 1 511 1 053 1 400 1 500 

Renad mängd avloppsvatten, tusen 
m3/år 

2 348 2 100 1 428 2 100 2 100 

Antal VA-abonnenter, stycken 5 904 5 932 5 947 6 000 6 000 

Antal besök på biblioteket 116 247  78 856 120 000 120 000 

Ökad leverantörstrohet, MSEK - - - - 40 

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm 
BRA 

16 790 12 502 12 534 13 336 13 400 

Area kommunägda verksamhetslokaler, 
kvm BRA 

91 166 95 074 95 390 96 085 96 000 

Antal besök vid återvinningscentralen 92 627 100 223 70 725 100 000 105 000 

Hushållsavfall, kg/inv 222 212 140 210 210 

Grovavfall, kg/inv 290 324 235 350 340 

Förpackningar, kg/inv 79,25 63 43 73 73 

12.3.3 Verksamhetsresultat 

Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Nyttjandegrad, ishall   38 75 75 

Nyttjandegrad, inomhusanläggningar 
exkl sim- och ishall 

  66 75 75 

Nyttjandegrad, utomhusanläggningar   46 75 75 

Andel besvarade externa samtal i 
kontaktcenter inom 60 sek 

 64 82 70 80 

Andel ärenden som kan hanteras och 
avslutas av kontaktcenter 

 58 31 50 55 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, 
kvinnor 

70  70 73 73 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, män 73  73 76 76 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, 
flickor 

 74,4 - 80 80 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, 
pojkar 

 94,7 - 95 95 

Upplevd otrygghet, kvinnor 37  37 20 20 

Upplevd otrygghet, män 9  9 5 5 

Upplevd trygghet, flickor  29,3 - 50 50 

Upplevd trygghet, pojkar  54,4 - 75 75 

ANDT - antalet insjuknande i hjärtinfarkt 
per 100 000 invånare. 

266  266 260 260 

ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, 
flickor 

 87,2 - 90 90 

ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, 
pojkar 

 87,4 - 90 90 

Nöjdhet med kommunens insatser inom   4,7 3 3 
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Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Finskt förvaltningsområde 

NMI - gång och cykelvägar 55 53 53 54 55 

NMI - gator och vägar 56 55 54 55 55 

NMI - vatten och avlopp 74 75 72 77 75 

INSTA 800 resultat för lokalvården   80  100 

NII -  Medborgarnas nöjdhet med 
kommunens information 

53 55 51 55 55 

Kommunens webbinformation till 
medborgarna 

81 83 - 85 85 

NMI - Biblioteksverksamheten 7,9 7,7 7,7 7,9 7,9 

NMI - Sophämtning 7,4 7,1 7 7,2 7,2 

NMI - tillgängligheten till 
återvinningscentralen 

8,2 8,3 8 8,3 8,3 

12.4 Budgetförändringar till år 2017 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar och övergripande mål 

budgetår 2017, plan 2018-2019"  där förändringar för år 2017 ingår. Nedan beskrivs i 

korthet beslutade förändringar från år 2016, samt eventuella senare ändringar från 

förvaltning. 

12.4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen inkl övergripande verksamheter har till år 2017 fått ökat anslag om 

cirka 7,5 mkr. I jämförelse med budget 2016 är det en kostnadsökning om 4,5 procent. 

Nedan redovisas kostnadsförändringarna till år 2017. 

 Räddningstjänsten -825 tkr 

 Licenser och supportavtal IT -220 tkr 

 IT/Kommunikation utökning av 0,5 tjänst kommunikatörtjänst och 0,5 tjänst IT-

verksamhetsutvecklare -420 tkr 

 Helårseffekt kommunvägledare kontaktcenter -170 tkr 

 Tekniska utredningar - 600 tkr 

 Lokalvård helger nattomsorg -100 tkr 

 Fritidsledare 1 tjänst -450 tkr 

 Bibliotekarie för integration, äldre och IT, 1 tjänst - 550 tkr 

 Gatu- och parkskötsel för nya områden Frösundavik, Sofielund, Väppeby Äng 

och Svarta Lutans Väg -420 tkr 

 Tillsyn, skötsel och reparationer lokaler -1 000 tkr 

 Lokalvård för utökad elevtal och ny förskola -234 tkr 

 Hyreskostnader musik- och fritidsverksamheter -350 tkr 

 Inhyrning externa lokaler för föreningslivet - 1 800 tkr 

 Kontaktcenters budget anpassas 50 tkr 

 Kultur och livsmiljö, Håbo festdag och JF-priset 550 tkr 

 Investering LEDgatubelysning sänker driftkostnad 252 tkr 

 Minskade kapitalkostnader 2 418 tkr 

 Effektivisering 700 tkr 

 Internhyresjustering - 2 843 tkr 

 Lönesatsning hela kommunen -819 tkr 
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 Gemensamma projekt hela kommunen -1 250 tkr 

 Resultatreglering hela kommunen -1 000 tkr 

12.4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Budget har överförts från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige, 233 tkr, med 

anledning av nya arvodesregler från 1 juli 2016. 

Internhyra har räknats om till ny självkostnad utifrån ny kapitalkostnadsberäkning, 

vilket ger förändringar i ramar mellan nämnderna. Förändringarna ingår i beskrivningen 

ovan. 

Driftbudgetramen för kostverksamheten som övergår från kommunstyrelsen till barn- 

och utbildningsnämnden från årsskiftet, beslutades vid KF i juni till 32 452 tkr. Den har 

korrigerats till 31 973 tkr, eftersom ett riktat statsbidrag ska dras av. 

Med anledning av arbetsmiljöproblemen i Futurumskolan behöver investeringsåtgärder 

i form av sanering och ombyggnationer tidigareläggas. Budgetbeslutet i juni innebar att 

totalt 56,4 mkr avsattes under år 2016-2018 för Futurum. Ärendet om sanering och 

ombyggnation av skolan behandlas av kommunstyrelsen samtidigt som budgeten, varför 

en tidigareläggning av de 25 mkr som avsattes för år 2018 ingår i denna budget förutsatt 

kommunstyrelsens beslut. 

12.5 Drift- och investeringsbudget 

12.5.1 Driftbudget 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Kommunfullmäktige -988 -1 436 -1 436 -1 441 5 1 

Valnämnd 0 -7 -7 -7 0  

Kommunstyrelse -3 085 -3 197 -3 197 -2 960 -237 1 

Socialnämnd (handikapp- och 
pensionärsråd) 

-200 -181 -181 -181 0  

Stöd politiska partier -924 -1 000 -1 000 -1 000 0  

Revision -698 -1 118 -1 118 -1 139 21  

KD-Stab -4 262 -5 115 -5 005 -4 882 -123 2 

Tillstånd lotterier 20 20 20 20 0  

Medlemsavgifter -2 667 -2 700 -2 700 -2 700 0  

Vänortsverksamhet -112 -100 -100 -100 0  

Nämndsadministration -676 -373 -701 -1 255 554 3 

Kommungemensamt    -3 070 3 070 4 

Gator och vägar -20 921 -20 637 -21 938 -20 236 -1 702 5 

Gatu/park drift och underhåll -6 810 -6 505 -6 191 -9 326 3 135 6 

Parker -6 080 -4 941 -3 761 -3 361 -400 7 

Miljö, hälsa, hållbar utveckling -848 -869 -869 -881 12  

Räddningstjänst -18 050 -19 075 -19 075 -19 900 825 8 

Säkerhet -167 -201 -231 -255 24  

Allmän fritidsverksamhet -1 939 -1 782 -1 991 -1 574 -417 9 

Föreningsbidrag -1 904 -2 416 -1 967 -2 439 472 10 
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Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Stöd till studieorganisationer -360 -356 -360 -360 0  

Allmän kulturverksamhet -3 278 -3 450 -3 468 -2 423 -1 045 11 

Bibliotek -6 869 -7 228 -7 103 -7 601 498 12 

Utomhusanläggningar -5 241 -5 565 -5 181 -4 337 -844 13 

Ishall -4 519 -3 997 -4 055 -5 525 1 470 14 

Simhall -4 473 -4 424 -4 753 -4 311 -442 15 

Föreningslokaler -10 413 -8 660 -8 513 -8 724 211 16 

Fritidsgårdar -1 946 -2 550 -2 454 -3 829 1 375 17 

Kultur- och livsmiljöadm -1 616 -1 732 -1 792 -2 168 376 18 

Buss, bil, spårbund trafik -708 -317 -510 -500 -10  

Tekniska avdelningen gem (inkl 
fastighet och lokalvård) 

-16 184 -14 113 -13 851 -16 166 2 315 19 

Ekonomiavdelning -6 132 -7 036 -7 036 -7 212 176 20 

Personalavdelning -6 836 -7 400 -7 400 -7 535 135  

Upphandling -2 994 -4 377 -4 377 -4 863 486 21 

IT-enheten -10 715 -11 861 -11 861 -13 069 1 208 22 

Kommunens försäkringar -1 093 -1 099 -1 200 -1 200 0  

Kommunikation, kontaktcenter, 
vaktmästeri 

-7 705 -7 936 -8 100 -8 078 -22  

Kvalitetsarbete -1 014 -1 452 -1 552 -974 -578 23 

Summa -162 407 -165 186 -165 014 -175 562 10 548  

1. Kommunfullmäktiges budget minskas från 2016 med 240 tkr efter genomfört 

inköp av läsplattor. Motsvarande budgetökning görs till följd av ändrade 

arvodesregler 1 juli 2016, budgeten överförs från kommunstyrelsen. 

2. KD-stabens budget ökar till följd av kapitalkostnader för 

ärendehanteringssystem cirka 200 tkr samt minskar när en tjänst som 

kvalitetssamordnare överförs till ekonomiavdelningen. 

3. Omfördelning av resurser från KD-stab till nämnds- och styrelsearbete. 

4. Kommungemensamt är gemensamma projektmedel, lönesatsning samt 

resultatregleringsmedel. 

5. Mellan verksamheterna Gator/vägar, Gator/park samt Park har lönekostnader 

omfördelats för att få tydligare budgetuppföljning. Utökad budget har erhållits 

för gräsklippning av större ytor, mer arbete i skog samt ökade driftkostnader för 

gator och vägar. 

6. -"- 

7. -"- 

8. Driftbidraget till räddningstjänsten ökar med 825 tkr, enligt protokoll från 

samrådsmöte. 

9. Chefen för fritid och anläggning arbetar halvtid som fastighetschef under året, 

varför budgeten minskas. 

10. Ökade hyresintäkter ska gå tillbaka till föreningarna i form av ökat 

föreningsbidrag och mer budget måste avsättas för föreningsbidrag. 

11. Ansvaret för större del av Fridegårdslokalerna övergår till barn- och 

utbildningsnämnden, varför lokalkostnaderna minskar. 

12. Ny bibliotekarie med ansvar för integrationsfrågor, biblioteksservice för äldre 
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och IT-frågor. 

13. Personal är överförd från utomhusanläggningar till ishallen. 

14. Investeringar och ökade drift- och underhållskostnader i ishallen ökar 

lokalkostnaderna. 

15. Simhallens personal minskas under året. 

16. Föreningslokalerna har utökats med nya lokaler på Fabriksvägen. 

17. Fritidsgårdarna förstärker med en tjänst för att möta utmaningarna verksamheten 

ställs inför. Nya lokaler tillkommer när de befintliga tas bort främst till följd av 

exploatering i centrum. 

18. Projektledning för offentliga arrangemang och sommarjobbsadministration har 

tillkommit. 

19. Tekniska avdelningen, fastighetsenhetens budget ökar med cirka 1 mkr, 

lokalvården får tillskott med 680 tkr samt 600 tkr till utredningar för tekniska 

avdelningen. 

20. Arbete med e-handel överförs från ekonomiavdelningen till 

upphandlingsenheten. 

21. Arbete med e-tjänster överförs från kommunikation till it-enheten och 

kapitalkostnaderna ökar till följd av IT-investeringar. 

22. Arbete med e-tjänster överförs från kommunikation till it-enheten, och en ny 

tjänst tillkommer som kommunikatör/systemutvecklare. Kontaktcenters budget 

ökas för helårseffekt av tjänst som utökades under sommaren 2016. 

23. En tjänst som kvalitetssamordnare överförs till ekonomiavdelningen. 

12.5.2 Investeringsbudget 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 
Not 

Fastighetsenheten      

Slottsbackens förskola -1 132 0 0   

Verks. förändr Skolnämnd -355 0 0   

Brand och inbrottslarm -1 723 -71 0   

Takåtgärder Skolor -7 570 0 0   

Dörrautomatik fullmäktige -14 -356 -336   

Upprustning Kvarnkojan -15 -122 -122   

Ny förskola Gröna Dalen -36 054 -150 0   

Verksamhetsanp Futurumskolan -2 015 0 0   

Västerängsskolan dagvatten -809 -2 732 -3 600   

Tak Fridegård -5 385 -2 115 -3 115   

Västerängsskolan kök -157 -9 842 -27 642   

Vibyskolans kök -235 -265 -265   

Viby skola passage o larm 0 0 -150   

Rungården fsk vent o larm 0 -2 600 -2 700   

Lundby klubbhus 0 -200 -3 500   

Allaktivitetshus 0 -1 000 -1 000   

Ishall, energiåtgärd.och entré 0 -4 000 -4 500   

Annehill förskola,värme, golv 0 -2 200 -2 200   

GD skola brandlarm 0 -1 300 -500   

Utemiljö särskola GD 0 -2 200 -2 200   
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Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 
Not 

Dragrännan 8, flyktingbos -694 -6 302 0   

Mjödvägen 1, flyktingbos -314 -3 222 0   

Planerat underhåll på fastigheter -9 026 -7 000 -7 000 -10 000 1 

Utbyte köksutrustning skola och förskola -166   -600 2 

Frösundaviks förskola -174 -7 000 -19 826 -30 000 3 

Futurum övre och underhåll 0 -7 000 -7 000 -25 000 4 

Nytt kök och matsal samt anpassning förskole- 
och skollokaler Viby 

   -35 500 5 

Annehills förskola  nya golv och värmesystem    -2 000 6 

Säkerhetåtgärder  flera objekt    -2 800 7 

Energiåtgärder ventilation    -4 300 8 

Taksäkerhet    -1 500 9 

Renovering simhallen -141 0 -5 560   

Simhall  ombyggnad, renovering av ytskikt m m  -1 000 -1 000 -6 000 10 

Skogbrynets förskola  tillbyggnad    -2 000 11 

Ny kokgryta och kombiugnar Futurum    -700 12 

Tunneldiskmaskiner Gransäter och Gröna 
Dalenskolan 

   -360 13 

Steamers och grovdiskmaskin Fridegård    -575 14 

Räddningsväg Krägga 0 -1 200 -1 200   

Cykelparkering vid stationen -65 0 0   

Utegym Vibyspåret -241 0 0   

Utemiljö Futurum -274 0 0   

Utemiljö Nybygget 0 -300 -300   

Hälsans stig -136 0 0   

Elljusspår Skokloster 0 0 -100   

Skatepark Skokloster -83 0 0   

Utemiljö, skolor, förskolor -725 -1 275 -1 275   

Rehabbassäng tillgänglighet -151 0 0   

Ny fotbollsanläggning Futurum 0 -500 -500   

Ersättningsplan Björkvallen 0 -1 000 -1 000   

Kraftleden trafiksäkerhet 0 -1 000 -2 000  15 

Dalvägen gång o cykelväg 0 -194 -2 500   

Kalmarleden gång o cykelväg 0 -1 000 -1 000   

Belysning byte till LED 0 -3 250 -3 250   

Åtgärd enl hastighetsplan 0 -200 -200   

Upprustning off utemiljö Skokloster 0 -50 -300   

Handikappanpassad toalett vid Vibyspåret    -30 16 

Utbyte ytskikt på befintlig konstgräsplan    -3 200 17 

Gatu/Parkenheten      

Planerat underhåll gatubeläggningar -8 427 -11 400 -11 400 -8 400 18 

Planerat uh gatubelysning -986 0 0   
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Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 
Not 

Utbyte rostiga belysningsstolpar    -3 000 19 

Utbyte kvicksilverarmaturer mot LED    -3 250 20 

Säkra skolvägar  -1 000 -1 000 -1 000 21 

Gång - och cykelväg Kalmarleden Frösundavik    -900 22 

Utbyggnad gatubelysning Kalmarleden    -2 500 23 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt plan -577 -1 000 -1 000 -1 000 24 

Konstbyggnader (brokonstruktioner)    -300 25 

Byte vägtrummor    -600 26 

Planlager för hantering av material    -210 27 

Upprustning lekplatser enligt plan    -400 28 

Inventarier      

Voteringsutrustning 0 0 -150   

Ärendehanteringssystem -1 225 -713 -1 321   

E-arkiv 0 0 -500   

Monter 0 -100 -100   

IT-investeringar -1 197 -1 969 -1 969 -1 400 29 

KS övergr gem möbler 0 -100 -100   

Meröppet bibliotek    -300 30 

Skyltprogram BCJF -42 -10 -63   

Bibliotekswebb 0 -300 -300   

Belysning biblioteket 0 -155 -125   

Fridegårdsscenen 0 -473 -950   

Gräsklippare Gata 0 0 -60   

Lokalvårdsenheten, skurmaskiner och 
tvättmaskiner 

 -362 -362 -235 31 

Summa -80108 -88 228 -125 241 -148 060  

Fastighetsenheten 

1. Kommunens fastigheter (byggnader) har ett stort underhållsbehov. För att komma till 

rätta med detta måste den årliga budgeten för dessa åtgärder utökas, med 3 000 tkr för 

2017 och därefter årligen med ytterligare 2 000 tkr. Denna utökning påverkar årlig 

investeringsbudget. Total investering blir därför 10 mkr år 2017, 12 mkr år 2018 och 

14 mkr år 2019. 

2. Köksutrustning i kommunens skolor och förskolor är sliten och mer omfattande 

utbyte kommer behövas under de närmaste åren. Investeringsbudgeten är 600 tkr 

årligen. 

3. Frösundaviks förskola, 8 avdelningar. Total kostnad cirka 50 000 tkr. Arbete 

startades under 2015 och förskolan kommer stå klar till årsskiftet 2017/18. Behov av 

medel under 2017 minst 30 000 tkr. 

4. Futurum övre, ombyggnad och renovering. Stort behov av renoveringsåtgärder på 

övre Futurum. Dessutom ska verksamheten Lila Resurs införlivas i Futurum och 

därmed kan en hyrd paviljong avetableras. Övre Futurum har inte byggts om sedan 

2000 och med ett stort elevantal är slitaget högt. Dessutom har nya krav på lokaler 
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uppkommit under åren. I nuvarande lokaler finns det anmärkningar från AMV och från 

kommunens miljöenhet i och med ombyggnation löses de nuvarande problemen. 

Kostnaden bedöms till totalt 56 400 tkr. Den del av investeringen, 25 mkr, som 

planerades till år 2018, tidigareläggs, detta förutsatt beslut i kommunstyrelsen samtidigt 

som denna budget behandlas. 

5. Nytt kök och matsal samt förskolelokaler Viby förskola/skola. Projektet bör 

tidigareläggas med byggstart under 2017 eftersom det finns krav på arbetsmiljön i köket 

som inte kan uppfyllas idag. Total kostnad uppgår till 55 440 tkr. 

6. Annehills förskola – nytt värmesystem och därmed nya golv. Projektet startar 2016 

och eventuellt kan det pågå en bit in på 2017. Planering görs i samarbete med förskolan. 

Projektet innebär att nuvarande direktverkande eluppvärmning byts ut mot bergvärme 

och vattenburen golvvärme. Nuvarande golvkonstruktion är en riskkonstruktion. Total 

kostnad bedöms till 4 200 tkr. 

7. Säkerhetsåtgärder i våra fastigheter såsom nya brand- och inbrottslarm samt 

förbättrade skalskydd. Total kostnad bedöms till 5 000 tkr. Berör flertalet objekt. Det 

stora antal falsklarmer som förekommer beror på undermåliga anläggningar. Genom att 

åtgärdad dessa kommer antal falsklarmer att minska. Föreslagna åtgärder ligger i linje 

med det SBA-arbete som bedrivs sedan ett år tillbaka inom kommunen. 

8. Energieffektiviseringsåtgärder m m rörande ventilation. Sammanhållen åtgärd som 

berör flera objekt. Ventilationsaggregaten är gamla. Genom att verksamheterna (främst 

skola) placerar fler elever i samma rum krävs ett större luftflöde. Genom att byta ut 

fläktarna i gamla ventilationsaggregat till nya direktverkande erhålls både en bättre 

styrning men också en förbättrad energieffektivitet genom att tilluften kan temperatur-

regleras mot utetemperatur. Total kostnad 9 600 tkr. Energivinster kan påräknas. 

9. Taksäkerhet. Kommunens fastigheter saknar i stor omfattning erforderlig taksäkerhet. 

För att följa arbetsmiljökraven avseende takarbeten (snöskottning m m) måste detta 

utföras. Total kostnad bedöms till 3 000 tkr. 

10. Simhall. Simhallen har nått sin tekniska livslängd och kommer att behöva ersättas 

om ca 5 år enligt en kommande konsultrapport. Ambitionen blir då att de närmsta åren 

att hålla liv i anläggningen snarare än renovera den. Medel om 6 mkr ska användas för 

att åtgärda akuta fel. 

11. Tillbyggnad Skogsbrynets förskola. För att möta det ökade behovet av 

förskoleplatser måste befintlig förskola Skogsbrynet byggas till. Förskolans placering är 

mycket bra och ett detaljplanearbete har påbörjats som ska medge utökad byggrätt. 

Kostnaden för tillbyggnad med 5 avdelningar samt ett tillagningskök bedöms uppgå till 

35 000 tkr. 

12. Ny kokgryta Futurum, kostnad bedöms till 200 tkr. Kombiugnar 3 st Futurum. 

Kostnad bedöms till 500 tkr. 

13. Tunneldiskmaskin Gransäter. Kostnad bedöms till 180 tkr. Tunneldiskmaskin Gröna 

Dalenskolan. Kostnad bedöms till 180 tkr. 

14. Steamers, 2st, Fridegård. Nuvarande börjar bli för gamla och slitna. Kostnad 

bedöms till 400 tkr. 86. Grovdiskmaskin (Granul) Fridegård. Nuvarande börjar bli för 

gammal och sliten. Kostnad bedöms till 175 tkr. 

Gatu/Parkenheten 

15. Kraftleden, ombyggnation för ökad trafiksäkerhet. Åtgärder enligt av miljö- och 

tekniknämnden beställd utredning i syfte att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten 

längs Kraftleden. Satsningen ska även bidra till en mer stadsliknande karaktär. Till 
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grund för kostnadsberäkning ligger kalkyl från Ramböll, daterad 2012-08-30 samt 

förslag på åtgärder daterad 2012-06-30. Under 2016 har medel erhållits för projektering. 

Samtidigt med projekteringen kommer en kalkyl för olika delsträckor att tas fram. För 

att hinna med planering och upphandling äskas dock inte pengar för genomförande före 

2018. Äskandena är endast en kostnadsbedömning baserad på de två första alternativen 

som redovisas nedan. Enheten ser som mest angeläget att i första hand åtgärda de 

sträckor som idag har störst problem med trafiksäkerheten. Den ena sträckan är längs 

med Västerskogs industriområde, sträckan Björnängsvägen-Skörbyleden. Den andra 

sträckan är från korsningen Kraftleden-Kalmarleden till punkten där Kraftleden går över 

i Kalmarvägen. Båda dessa sträckor saknar gång- och cykelbanor och det finns inga 

sådana i intilliggande områden. Sträckorna trafikeras dessutom flitigt av gång- och 

cykeltrafikanter. Här uppstår ofta farliga trafiksituationer. Korsningen Kalmarleden-

Kraftleden och Centrumleden-Kraftleden är också en punkt som bör åtgärdas inom en 

snar framtid. 

16. Handikappanpassad toalett Vibyspåret. Kan utgöras en torrtoalett liknande den vid 

Granåsen. 

17. Ytskikt konstgräsplan. Planerat återkommande utbyte av ytskikt på befintlig 

konstgräsplan. 

18. Planerat underhåll gatubeläggningar. Gatu- och parkenheten har i 

investeringsbudget erhållit 8,4 mkr/år för att under fem år komma till rätta med det 

eftersatta underhåll som byggts upp under en lång tid. Det första året för denna satsning 

var 2015 och medel har även erhållits för 2016. För att fullfölja satsningen behövs 

denna investering även för perioden 2017 – 2019. Till grund för beräkningen ligger 

inventering av asfaltbeläggningarnas status, reviderad 2014 av ÅF. Målbilden är att 

80 % av de eftersatta ytorna ska vara åtgärdade inom fem år. 

19. Utbyte av rostiga belysningsstolpar. En inventering av belysningsstolparnas status 

visar att cirka 1 000 belysningsstolpar är i så dåligt skick att de måste bytas ut 

omgående, de utgör en stor säkerhetsrisk genom att de kan falla omkull och genom att 

de kan bli strömförande. De flesta av dessa är belägna utmed gång- och cykelvägar. 

Total kostnad för att byta alla uppgår till 8,2 mkr. Utbytet är tänkt att fördelas över en 

treårsperiod. 

20. Utbyggnad av gatubelysning Kalmarleden. Det nya bostadsområdet i Frösundavik 

skapar ett större flöde av olika trafikanter på och längs med Kalmarleden. För att öka 

trafiksäkerheten och tryggheten för medborgarna bör gatubelysning sättas upp på i 

första hand sträckan Aronsborgsrondellen till infart Frösundavik. I andra hand bör 

belysningen utökas från Frösundavik mot Viby- och Futurumskolan. Det är troligt att 

många barn kommer att ha detta som skolväg. Sträcka 1 är ca 1850 m lång, ca 100 

belysningspunkter krävs. Kostnad per belysningspunkt är ca 50 tkr. Sträcka 1 beräknas 

kosta ca 5 mkr. Sträcka 2 beräknas kosta 5,1 mkr. Investering under 2017 avser 

belysning endast för gång- och cykelvägen. 

21. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt plan. Det framkommer ständigt behov av och 

önskemål om trafiksäkerhetshöjande åtgärder från allmänheten och enheten arbetar 

också med att identifiera risker i trafikmiljön. En åtgärdslista över prioriterade objekt 

har tagits fram för investeringsmedel under den kommande planeringsperioden. 

22. Konstbyggnader (brokonstruktioner). Inventering av samtliga konstbyggnader som 

kommunen ansvarar för. Inventeringen ska ligga till grund för planering av underhåll 

och reinvesteringar. Utredningen dokumenteras i en så kallad broliggare som ska finnas 

i varje kommun. Investeringsäskandena ligger för konsultkostnader för inventering 

2017 och för åtgärder 2018. Det saknas kalkyl för åtgärder, en sådan kan göras först när 
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aktuell status på broarna är känt och vilka åtgärder som krävs. 

23. Utbyte av kvicksilverarmaturer mot LED. Genom att byta ut de kvicksilverarma-

turer som finns kvar i kommunen (ca 900 st) minskas energiförbrukningen med ca 510 

tkr/år. Kostnaden för att byta ut dem är 6,5 mkr. Kostnaden för inköp är intjänad på 

ca 12 år. Enligt EU-direktiv skulle alla kvicksilverarmaturer ha varit utbytta 2015. LED-

armaturer har en längre livslängd, förbrukar mycket mindre energi och kräver inte lika 

mycket service under sin livstid (cirka 20-25 år). Utbyte är däremot dyrare när arma-

turens livslängd är till ända (för närvarande, den tekniska utvecklingen kan möjligen 

pressa priserna). 

24. Säkra skolvägar. I samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen kommer 

enheten att fortsätta att inventera, förbättra och tydliggöra skolvägar för att få fler barn 

att gå eller cykla till och från skolan. Projektet ger många vinster, kostnaden för 

skolskjutsar sänks, trafiksäkerheten runt skolorna förbättras, det finns möjliga 

miljövinster genom minskad bilkörning och barns fysiska hälsa främjas vilket kan 

påverka inlärningen. Syftet med investeringen är att genomföra de åtgärder som 

framkommit i inventeringar och utredningar. Kalkyl saknas eftersom utredningarna 

genomförs löpande, de har påbörjats 2015 och ska fortgå som ett levande projekt under 

ett antal år. Skolvägarna förändras genom förändringar i befolkningsstrukturen, skolans 

organisation mm. 

25. Gång- och cykelväg Kalmarleden Frösundavik. För att gående och cyklister på ett 

tryggt och säkert sätt ska kunna ta sig till och från det nya bostadsområdet Frösundavik 

måste Kalmarleden kompletteras med en gång- och cykelväg på Kalmarledens södra 

sida, från infarten till bostadsområdet till den före detta betongfabriken. För år 2016 har 

medel erhållits för projektering, för 2017 söks medel för anläggning. Anläggningskost-

naden är svår att bedöma innan projektering gjorts då platsens förutsättningar är svåra. 

26. Byte av vägtrummor. Vägtrummorna under Centrumleden och Kalmarleden 

(Futurum, Gyproc) är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut. 

27. Planlager för hantering av material. För att förbättra och effektivisera hanteringen av 

olika typer av massor (jord, sand, bark mm) behöver avdelningen köpa in så kallade 

planlager i betong. 

28. Upprustning lekplatser enlig framtagen plan. Kommunens lekplatser är med två 

undantag i ett mycket dåligt skick. Enheten ser ett stort behov av att genomföra en 

inventering och upprätta en plan för hur dessa ska utvecklas eller eventuellt avvecklas. 

Tanken är att skapa cirka fem större stadsdelslekplatser och cirka femton mindre 

närlekplatser. Första året avser kostnader för utredning och framtagande av plan, 

påföljande år avser upprustning/nybyggnation. Kostnaden för utveckling/avveckling är 

en grov kostnadsbedömning som behöver revideras då utredningen är färdig. 

29. IT-investeringar. Förbättra prestandan i serverklustret genom att öka kapaciteten i 

Hyper-V miljön genom att utöka med 2 servrar, 350 tkr. Det finns cirka 300 

accesspunkter i nätet i dagsläget. För att klara den ökade mängden enheter som ska 

anslutas mot nätet krävs en ökning av antalet accesspunkter samt att nya accesspunkter 

med nyare teknik installeras. För detta krävs nya management controllers, 500 tkr. 

Utöka lagringslösningen med ytterligare ett chassi och diskar, 250 tkr. Ersätta gamla 

100Mb switchar mot 1Gb switchar, 300 tkr. 

30. Meröppet bibliotek. Ger invånarna tillgång till biblioteket även efter stängningsdags, 

som en lokal för att utföra sina biblioteksärenden, arrangemang och möten. Medför 

investering i teknik och möjlighet att avgränsa bibliotekslokalen. 

31. Nya skurmaskiner och mopptvättmaskin. 
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13 VA-enheten 

13.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Va-enheten har i uppdrag att leverera ett gott och nyttigt dricksvatten, samt att rena 

avloppsvatten på ett effektivt och miljömässigt sätt. Verksamheten ska drivas med ett 

långsiktigt, miljömässigt och effektivt perspektiv. 

13.2 Budgetförändringar till år 2017 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar och övergripande mål 

budgetår 2017, plan 2018-2019"  där förändringar för år 2017 ingår. Nedan beskrivs i 

korthet beslutade förändringar från år 2016, samt eventuella senare ändringar från 

förvaltning. 

13.2.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

13.3 Drift- och investeringsbudget 

13.3.1 Driftbudget 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

 2 297 0 0 0 0  

13.3.2 Investeringsbudget 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 
Not 

Omläggning ledningar, 1213 -2 693 -2 256 -11 072 -10 000 1 

Tankstationer -143 0 -143   

Vatten och reningsverken, 1249 -3 471 0 -1 529   

Projektering Biskops-Arnö, 1250 -279 -14 220 -14 220   

Projektering Katrinedal, 1251 0 -200 -1 000  2 

Omb Skokl råvattenintag, 1252 0 -2 000 -2 000  3 

Bålsta reningsverk 2016, 1253 0 -5 000 -15 000  4 

Bålsta vattenverk 2016, 1254 0 -3 000 -3 000   

Skokloster reningsverk, 1255 0 -1 500 -3 000  5 

Skoklost. vattenverk 2016, 1256 0 -4 000 -7 500   

Modell vatten o spill, 1257 0 -1 000 -1 000   

Underhåll pumpstationer, 1258 0 -1 000 -2 000   

Maskiner o verk. VA 2016, 5159  -300 -4 000 -3 000 6 

Biskops Arnö införlivas i Verksamhetsområdet    -12 500 7 

Utredning framtida VA-försörjning    -1 000 8 

Nya delen av reningsverket (ombyggnad)    -15 000 9 

Upprustning vattenverket Bålsta    -3 000 10 

Upprustning reningsverket Skokloster    -2 000 11 

Upprustning av pumpstationer    -1 000 12 
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Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 
Not 

Vattenverket i Skokloster    -1 000 13 

Kapacitetshöjande åtgärder Bålsta     14 

Katrinedal införlivas i Verksamhetsområdet     15 

Dimensionsökning dagvatten till Dragets 
dagvattendamm 

   -1 000 16 

Ombyggnad av Dragets dagvattendamm    -2 000 17 

Summa -6 586 -34 476 -65 464 -51 500  

1. Omläggning ledningar. VA-enheten har beslutat att inte göra stora investeringar i 

ledningsnäten under 2016. Vatten modellen har i sina första körningar visat på trånga 

sektioner, som kommer att kräva uppdimensionering. För att göra investeringarna så 

effektiva som möjligt, görs motsvarande modell på spillvattnet. Modellerna på vatten, 

finns både i Bålsta och Skokloster. Utbytesprogrammet fortsätter 

2. Projektering Katrinedal. Projektet ska påbörjas när arbetet med Biskops-Arnö är 

slutfört. 

3. Ombyggnad Skokloster råvattenintag. Anbudsförfrågan på nybyggnad av 

råvattenstationen är ute hos en upphandlad entreprenör. Ombyggnaden har blivit en 

nybyggnad, eftersom byggnaden var i så dåligt skick. Vattenföreningens tryckstation 

ska inte vara placerad i stationen. 

4. Bålsta reningsverk. Ombyggnaden av inloppstationen blev billigare än beräknat. Det 

saknas en hel del arbete för att optimera driften t ex. flytta styrenheterna ovan mark och 

göra en inloppsbrädd. Arbetet beräknas påbörjas sent 2016 eller i början av 2017. 

5. Skoklosters vattenverk. Offert och plan på ombyggnad finns. Osäker byggstart. 

6. Maskiner och verktyg. Ambitionen är att göra jobb i egen regi. Medlen var till för att 

anskaffa en lastmaskin, filmbuss och bättre arbetsfordon. Projektet ligger på is.VA-

enheten saknar möjlighet att göra arbeten i egen regi. Det finns olika ambitions-nivåer 

att rikta in sig på. Det förväntade kravet på att minska inläckage kräver att man kan 

lokalisera skadan genom filmning. Även reperationer kan man utföra utan att gräva. 

7. Under 2015 påbörjades arbetet med att införliva Biskops-Arnö i verksamhetsområdet 

efter VA-nämndens beslut. Projekteringen planeras att var klar i mitten av 2016 och 

rördragningen i september/oktober. Någon tidsplan för färdigställande finns inte i 

dagsläget. 

8. Underlaget från VA-modellerna, ska Håbo kommun välja en inriktning för VA-

försörjningen, som är långsiktig. Det kommer krävas en stor utredning för att se över 

alla tänkbara alternativ. Ett felbeslut kommer vara ödesdigert i framtiden och 

kostnaderna omöjliga att beräkna. Underlaget kommer ligga till grund till beslutet. 

9. Inloppsdelen är felkonstruerad och behöver byggas om. Även en bräddledning eller 

pumpstation kan behövas. 

10. Vattenverket i Bålsta får successivt en bättre säkerhet och standard. Många delar i 

verket behöver antingen byttas ut eller renoveras. 

11. I reningsverket i Skokloster måste slamhanteringen ses över. 

12. Under ett år, byter man manöverskåp, pumpar och styr och regler för den här 

summan. 

13. Under 2016 planeras för vidare förbättringar i verket. Åtgärdena kommer fortsätta 
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under 2017. 

14. Den VA-modell som ska tas fram, kommer sannolikt att visa på kapacitetsbrist i 

vissa områden. För att kunna exploatera kommer det att krävas att dimensioner justeras. 

15. Va-nämnden beslutade att Katrinedahl ska införlivas i VA-enhetens 

verksamhetsområde. Projektering pågår parallellt med Biskops-Arnö. 

16. Mellan Dragets industriområde och dagvattendammen måste dagvattenledningens 

dimension justeras. 

17. Dagvattendammen vid Draget är inte tät, det betyder att det läcker ner i grusåsen. 

Även in-och utloppen är felkonstruerade. 
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14 Avfallsenheten 

14.1 Uppdrag och ansvarsområde 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar och övergripande mål 

budgetår 2017, plan 2018-2019"  där förändringar för år 2017 ingår. Nedan beskrivs i 

korthet beslutade förändringar från år 2016, samt eventuella senare ändringar från 

förvaltning. 

14.1.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

14.2 Drift- och investeringsbudget 

14.2.1 Driftbudget 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

 -658 -500 0 0 0  

14.2.2 Investeringsbudget 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 
Not 

Effektivisering ÅVC 0 -1 000 -1 000   

Markköp inför utbyggnad a 0 -1 142 -1 142   

Ombyggnad ny ÅVC -105 -230 -230   

Om- och utbyggnad av Västerskog (ÅVC)    -1 500 1 

Samlaren - butiksnära insamling av farligt avfall    -70 2 

Ny luftvärmepump till ÅVC Västerskog     3 

Summa -105 -2 372 -2 372 -1 570  

1. Om- och utbyggnad av Återvinningscentralen i Västerskog (ÅVC) 

2. Samlaren – butiksnära insamling av farligt avfall. Samlaren är en miljöstation i 

miniformat som kan stå i köpcentrum eller liknande, för att underlätta insamling av 

farligt avfall från hushåll. 

3. Enligt Återvinningscentralens underhållsplan ska luftvärmepumpen bytas ut. Under 

åren har utbyte av delar och påfyllning av köldmedium skett. 
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15 Överförmyndarnämnden 

15.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som har ett tydligt 

myndighetsansvar. I sitt ansvar om myndighetsutövning utgår nämnden alltid från ett 

medborgarperspektiv och den politiska styrning som sker inom berörda lagars utrymme. 

Överförmyndarnämnden ansvarar för handläggning av överförmyndarärenden i Håbo 

kommun. Det innebär i huvudsak att tillsätta gode män och förvaltare samt granska det 

arbete som dessa utför gentemot sina huvudmän. 

15.2 Budgetförändringar till år 2017 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar och övergripande mål 

budgetår 2017, plan 2018-2019" där förändringar för år 2017 ingår. Nedan beskrivs i 

korthet beslutade förändringar från år 2016, samt eventuella senare ändringar från 

förvaltning. 

15.2.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Överförmyndarnämnden får ökat anslag med 200 tkr till år 2017, en ökning med 12,3 

procent från år 2016. Följande förändringar ingår: 

 Anslutning till gemensam nämnd -200 tkr.  

Budgetramen för år 2017 är 1 828 tkr. 

15.3 Drift- och investeringsbudget 

15.3.1 Driftbudget 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Överförmyndare -1 366 -1 628 -1 628 -1 828 200  

Överförmyndarnämndens verksamhet kommer från och med 2017 att anslutas till den 

gemensamma nämnden i Uppsala. Anledningarna till detta är att höja kvaliteten och få 

en mer rättsäker verksamhet. Överförmyndarnämnden är, oförändrat mot tidigare, kvar i 

Håbo kommun. Budgeterad kostnadsökning för anslutning till gemensam nämnd är 

200 tkr. 
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16 Bygg- och miljönämnden 

16.1 Uppdrag och ansvarsområde 

  

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 

bygg- och miljöområdet, för de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen samt för 

bostadsanpassningsbidrag. 

Inom byggnadsväsendet ansvarar nämnden för bygglov, förhandsbesked, anmälan och 

strandskydd enligt gällande lagstiftning inom plan- och bygglagen, miljöbalken och 

angränsande lagstiftning. 

Nämndens uppdrag inom miljöområdet omfattar prövning och tillsyn enligt en mängd 

olika lagar, till exempel miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen och 

smittskyddslagen. I miljöbalken ingår miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska 

produkter, förorenad mark, områdesskydd, avfall och producentansvar med mera. 

Inom bygg- och miljöförvaltningen hanteras även kommunens uppdrag kring fysisk 

planering. Det avser såväl översiktlig planering som detaljplaneringen med tillhörande 

exploaterings- och genomförandefrågor. Bygg- och miljönämnden har ansvar för plan- 

och utvecklingsavdelningens personal och driftsbudget, medan kommunstyrelsen har 

ansvaret för verksamheten med planerings- och exploateringsfrågor liksom avtal, 

genomförandefrågor och ekonomi kopplat till exploatering. 

Tillsyn och kontroll är en stor del av nämndens uppgifter. Inom nämndens ansvar ligger 

även medverkan i kommunens fysiska planering, allmän intressebevakning inom 

verksamhetsområdena samt information och rådgivning till invånare, byggherrar, 

företag och verksamheter. 

  

16.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje 

nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 

mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 

kommunfullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 

nyckelindikatorer. 

16.2.1 Attraktiva Håbo 

Bidra till en god bebyggd miljö som värnar om och uppmärksammar kulturvärden. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Kontrollera genom stickprov att 
besluten om bygglov, förhandsbesked 
samt remissvar eftersträvar goda 
estetiska och arkitektoniska miljöer 
samt beaktar kulturvärden. 

  100 % 100 % 100 % 

Antal genomförda aktiviteter utifrån 
kulturmiljöprogrammet. 

  3 2 2 
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16.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

Trivsam och effektiv arbetsplats där medarbetarna arbetar i god dialog tillsammans 

och gentemot invånare och företagare. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Medarbetarna trivs och kan 
rekommendera andra att arbeta i 
verksamheten. (Mätning görs genom 
medarbetarenkät). 

  100% 0 100% 

Andel inkomna ansökningar via e-
tjänsten Mitt Bygge. 

10 % 25 % 30 % 33 % 50 % 

Analysera processer inom bygglov i 
syfte att effektivisera. 

 0,9 4 1 2 

Nöjda nyttjare av bygg- och miljöförvaltningens verksamhet. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Nöjd-Kund-index (NKI-enkät 
genomförs, avser genomsnittlig NKI för 
bygglov och miljö). 

58 61 67 66 70 

Rättssäkerhet, procentandel 
överklagade beslut som står sig. 

  100 % - 85 % 

Öppet hus på Bygglov. 5 2 4 3 4 

Utveckla kontaktcenters stöd inom 
förvaltningens ansvarsområden genom 
att höja kunskapen. (Antal 
utbildningstillfällen). 

2 1 4 0 4 

16.2.3 Hållbara Håbo 

Stödja en effektiv och balanserad förvaltning av natur- och vattenresurser i 

kommunen. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Ökad kompetens inom natur- och 
vattenvårdsfrågor. (Fem st deltar i 
utbildningstillfällen). 

5 3 5 3 5 

Andel genomförda aktiviteter gällande 
förvaltningens del i handlingsplanen för 
kommunens miljöstrategi. 

  100 % 50 % 100 % 

Antal nya godkända enskilda 
avloppsanläggningar. 

24 48 50 22 35 

Främja en bättre inomhusmiljö inom förskole- och skollokaler. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Stötta verksamheter och 
fastighetsägare med att upprätta plan 

  5 0 28 
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Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

för egenkontroll enligt miljöbalken. 

Anordna workshop om giftfria miljöer.     1 

Öka kunskapen om radonhalten i inomhusmiljön. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Antal hushåll som antar erbjudandet om 
att mäta radonhalten till rabatterat pris 
där dokumentationen delges 
förvaltningen, vilket ger ökad kunskap. 

  20 19 20 

16.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

Bygg- och miljönämnden sätter inget mål inom målområdet mot bakgrund av att 

kommunfullmäktiges mål främst handlar om övergripande ekonomi. För nämnden är 

det redan självklart att bidra med att tillse att lagd budget kan innehållas. För personalen 

är det också självklart att vara ekonomiskt medveten. Inom ramen för nämndmålen 

inom kvalitativa och effektiva Håbo ryms även ekonomiska aspekter. 

  

16.3 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 

angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 

ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 

in i tre kategorier; 

 Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 

 Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 

 Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 

16.3.1 Resurser 

Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Bostadsanpassning, kr/invånare 111 105 55 115 114 

16.3.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Antal ärenden per handläggare, miljö 163 132 69 150 150 

Antal livsmedelsinspektioner per 
handläggare 

81 92 52 100 90 

Antal miljöbalksinspektioner per 
handläggare 

59 54 24 60 60 

Antal beslut, byggavdelningen, st 342 395  500 450 

Nämndbeslut, bygglovavdelningen, 35 18 19 40 50 
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Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

antal 

16.3.3 Verksamhetsresultat 

Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Kundnöjdhet, bostadsanpassning   100 100 100 

Tillgänglighet - andel bygglovsfrågor 
från kund där kontaktcenter tar emot 
och kan ge svar på frågan 

  52 65 68 

Handläggningstid för 
inspektionsrapporter 

6 10  14 14 

Nöjd-Kund-Index - Miljöavdelningen 69 64 68 70 71 

Rättssäkerhet, andel överklagade 
miljöbeslut som står sig, % 

 0  100 85 

Handläggningstid byggärenden, från 
komplett ärende till beslut, medelvärde i 
veckor 

3,8 3,6  3 3 

Nöjd-Kund-Index -
 Bygglovsavdelningen 

61 0 64 65 70 

Rättssäkerhet,  andel överklagade 
byggbeslut som står sig, % 

 50  90 85 

Handläggningstid nybyggnadskarta, 
enstaka småhus, veckor 

3,5 4,2 5 4 4 

Andel bygglovsärenden som är klara 
inom 10 veckor från komplettförklaring 

72 91 93 100 100 

Antal veckor från inkommen ansökan 
om bygganmälan/bygglov till första 
återkoppling av handläggare. 

    2,5 

16.4 Budgetförändringar till år 2017 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar och övergripande mål 

budgetår 2017, plan 2018-2019" där förändringar för år 2017 ingår. Nedan beskrivs i 

korthet beslutade förändringar från år 2016, samt eventuella senare ändringar från 

förvaltning. 

16.4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Bygg- och miljönämnden får ökat anslag med 2 298 tkr till år 2017 vilket är en ökning 

med 12 procent jämfört med år 2016. Följande förändringar ingår för respektive 

verksamhet: 

 Bygglov: Utökning med en handläggartjänst, -609 tkr 

 Bygglov: Digital bygglovprocess, -100 tkr 

 Miljöavdelningen: Ny tjänst miljö- och hälsoskyddsinspektör, -600 tkr 

 Plan- och utvecklingsavdelningen: Kommunekolog, - 300 tkr 

 Plan- och utvecklingsavdelningen: Ny översiktsplan, -250 tkr 

 Plan- och utvecklingsavdelningen: Tidiga utredningar, -350 tkr 

 Plan- och utvecklingsavdelningen: Naturvård, -100 tkr 

 Plan- och utvecklingsavdelningen: Smarta detaljplaner, -600 tkr 

 Ökade avgiftsintäkter bygglov, 639 tkr 
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 Ökade avgiftsintäkter kart och mät, 120 tkr 

 Ökade avgiftsintäkter miljöavdelningen, 150 tkr 

 Budgetjustering, -328 tkr 

 Internhyresjustering, 30 tkr 

16.4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Det är inga väsentliga förändringar som har gjorts i detaljbudgeten jämfört med 

kommunfullmäktiges beslut i juni. 

16.5 Drift- och investeringsbudget 

16.5.1 Driftbudget 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Bygg- och miljönämnd -240 -220 -209 -221 12  

Nämndadministration -43 -90 -90 -282 192  

Summa politisk verksamhet -283 -310 -299 -503 204  

Fysisk och teknisk planering och  
bostadsförbättring (Mät, kart och 
GIS) 

-1 756 -6 913 -9 335 -10 933 1 598  

BMF-stab -1 668 -2 297 -2 298 -2 089 -209  

Bostadsanpassning -2 762 -2 837 -2 977 -2 974 -3  

Bygglovavdelningen 603 -1 704 -1 704 -1 894 190  

Miljöavdelningen -2 150 -2 761 -2 796 -3 314 518  

Summa Bygg- och miljönämnden -8 016 -16 822 -19 409 -21 707 2 298  

Jämfört med den budgetram som kommunfullmäktige tog i juni är det egentligen bara 

en marginell justering i ramen som rör internhyra för lokalerna. 

Intäkter och kostnader 

Tkr 

Budget 
2016, 
Intäkte
r 

Budget 
2016, 
Kostna
der 

Budget 
2016, 
Netto 

Budget 
2017, 
Intäkte
r 

Budget 
2017, 
Kostna
der 

Budget 
2017, 
Netto 

Bygg- och miljönämnd 0 209 209 0 221 221 

Nämndadministration 0 90 90 0 282 282 

Fysisk och teknisk planering och 
bostadsförbättring (Mät, kart och GIS) 

3300 12635 9335 4400 15333 10933 

BMF-stab 0 2298 2298 0 2089 2089 

Bostadsanpassning 1 2978 2977 1 2975 2974 

Bygglovavdelningen 3561 5265 1704 4200 6094 1894 

Miljöavdelningen 1696 4492 2796 1673 4987 3314 

Summa Bygg- och miljönämnden 8558 27967 19409 10274 31981 21707 

Tabellen ovan ger en bruttoredovisning för kostnader respektive intäkter för 

verksamheterna samt nettot för respektive verksamhet samt nämndens totala budget. 
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17 Barn- och utbildningsnämnd 

17.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och den kommunala 

musikskolan. 

I kommunal regi finns förskola, omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola, fritids-

hem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

vuxenutbildning och musikskola. Dessutom finns det i Håbo kommun även fem fristå-

ende förskolor, tre fristående dagbarnvårdare och tre friskolor, varav två har fritidshem. 

Även förberedelseklasser och särskilda undervisningsgrupper ingår i skolområdet och 

rektorsområdena. Inom rektorsområdet Gröna Dalen finns grundsärskolan med eget 

fritidshem. 

Barn- och elevhälsoenhetens verksamhet spänner över det specialpedagogiska, 

medicinska, sociala, psykologiska och omvårdande arbetet. Enheten har ett nära 

samarbete med alla kommunala förskolor och grundskolor samt gymnasieskolan. 

Barn- och utbildningsförvaltningen administrerar placeringar, vårdnadsbidrag, 

skolpliktsbevakning, skolskjutsar, tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrågor, fakturering, 

kravverksamhet med mera. Kontoret har även enheter för utveckling. 

Förvaltningens totala kostnader finansieras framför allt genom anslag från kommun-

fullmäktige men även genom övriga intäkter, främst reglerade föräldraavgifter och 

statsbidrag. 

17.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje 

nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 

mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 

kommunfullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 

nyckelindikatorer. 

17.2.1 Attraktiva Håbo 

Håbos kommunala förskolor och skolor ska nå höga resultat. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskola 5,6  5,3  5,3 

Inskrivna elever per årsarbetare i 
fritidshem 

22,5  21,8  22 

Andelen elever som har godkänt på alla 
delprov i årskurs 3 i de nationella 
proven är för Ma år 2017 75% 

70  75  75 

Andelen elever som har godkänt på alla 
delprov i årskurs 3 i de nationella 
proven är för Sv 75%. 

69  75  75 

Andelen elever som har godkänt på alla 
delprov i årskurs 6 i de nationella 
proven är för Ma år 2017 95%. 

89  95  95 

Andelen elever som har godkänt på alla 92  95  95 
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Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

delprov i årskurs 6 i de nationella 
proven är för Sv 95%. 

Andelen elever som har godkänt på alla 
delprov i årskurs 6 i de nationella 
proven är för Eng 95% . 

92  95  95 

Meritvärden för elever som slutar 
årskurs 9 ska nå 223 meritpoäng år 
2017. 

209  214 213 223 

Meritvärden för elever som slutar 
gymnasiet 14,3 betygspoäng. 

13,7  14 14,07 14,3 

Andel behöriga elever till något 
nationellt program på gymnasiet är för 
2017 92%. 

93 92 95  92 

Andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning inom förskolan ska 
2016 vara 35% (2014: 33%) 

33  35 29 35 

Andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning inom fritidshem ska 
2017 vara 35%. 

33  35 28 35 

Andel behöriga lärare inom grundskola 
ska 2017 vara 80%. 

82  84 78 80 

Andel behöriga lärare inom 
gymnasieskolan ska 2017 vara 85% 

81  84 81 85 

17.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

Alla barn och elever i Håbos kommunala förskolor och skolor ska minst nå målen. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Andelen elever i årskurs 9 som når 
godkänt i samtliga ämnen ska för 2017 
minst vara 75%. 

72,6  75  75 

Digital uppföljning ska finnas för 
samtliga elever i alla årskurser och alla 
ämnen, och när de anges i årliga 
uppföljningar ska detta år 2017 
uppfyllas till 100% 

  100  100 

Andelen elever som fullföljer något av 
de nationella programmen i 
gymnasieutbildningen inom 4 år i 
kommunen ska 2017 vara minst  80% 

72,5  74  80 

17.2.3 Hållbara Håbo 

Håbos kommunala förskolor och skolor ska vara trygga och främja en livslång lust 

att lära. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Den andel av de som erbjudits plats 
inom förskoleverksamheten har fått 
plats på önskat placeringsdatum ska för 

100  100 100 100 
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Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

2017 vara 100% 

Föräldrars syn på förskola angående 
trygghet år 2017 ska vara minst 95%. 

95  97 95,7 95 

Föräldrars syn på fritidshem angående 
trygghet år 2017 ska för fritidshem 
minst vara 90%. 

91,4  93 86,8 90 

Elevers syn på skolan och 
undervisningen ur ett 
trygghetsperspektiv ska öka 2017. 

82,3  83 83,9 85 

Föräldrars syn på skola angående 
trygghet år 2017 ska minst vara 85%. 

85,8  88 80,6 85 

'Håbo kommun värnar om och inspirerar till god matkultur med näringsriktiga och 

lustfyllda måltider i en lugn och rofylld miljö.' 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Andelen ekologiska råvaror i procent.     35 

Andelen elever som äter i 
grundskolornas skolresauranger skall 
vara 90% 

    90 

Minska matsvinnet. Mäts i procent.     15 

17.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

Håbos kommunala förskolor och skolor ska kännetecknas av en resurseffektiv 

verksamhet. 

17.3 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 

angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 

ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 

in i tre kategorier; 

 Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 

 Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 

 Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 

17.3.1 Resurser 

Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Kostnad kr per inskrivet barn i 
förskolan, egen regi 

  59 830 89 972 89 166 

Kostnad kr per inskrivet barn i 
fritidshem, egen regi 

  12 903 20 294 19 512 

Kostnad kr per inskriven elev i 
förskoleklass, egen regi 

  27 134 41 416 40 174 
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Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Kostnad kr per inskriven elev i 
grundskola,egen regi 

  52 404 79 696 77 795 

Kostnad kr per inskriven elev i 
gymnasieskola, egen regi 

  36 045 60 757 63 293 

Avser enbart Barn- och utbildningsnämndens kostnader för förskole- och skolverksamhet. För att få jämförelse mellan åren är 

kostnaden exkl kostenheten då de övergår till Barn- och utbildningsnämnden från och med 2017. 

Sedan verksamhetsanalysen inför 2017 och budgetbeslutet i juni har prognoserna för 

barn- och elevvolymer ökat i hög grad. Ökningen beror främst på den ökade 

exploateringen inom kommunen men även övriga inflyttningar. Ingen ytterligare ökning 

av budgetram har gjorts med hänsyn till de ökade volymerna vilket påverkar kostnaden 

per barn/elev inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola nedåt jämfört 

med 2016. Inom gymnasieverksamheten blir inte påverkan lika stor på kostnaden per 

elev då Håbo kommun ingår i ett samarbete med KSL (Kommunalförbund i Stockholms 

län) som reglerar eleversättningen per gymnasieprogram. 

17.3.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Antal barn i förskola, egen regi 942 856 916 954 989 

Antal barn i förskola, annan huvudman 164 169 173 164 187 

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan 
huvudman 

13 15 17 14 20 

Antal barn i fritidshem, egen regi   1 118 1 106 1 136 

Antal barn i fritidshem, annan 
huvudman 

149 162 151 152 154 

Antal barn i förskoleklass, egen regi   232 234 241,5 

Antal barn i förskoleklass, annan 
huvudman 

32 41 43 38 36,5 

Antal barn i grundskola, egen regi   2 230 2 189 2 274 

Antal barn i grundskola, annan 
huvudman 

480 518 522 522 524,5 

Antal barn i grundsärskola, egen regi 19 19 19 16 14 

Antal elever i gymnasieskola, egen regi 420 467 531 515 533 

Antal elever i gymnasieskola, annan 
huvudman 

485 454 465 448 470 

Antal elever i gymnasiesärskola, egen 
regi 

19 16 15 17 15 

Antal elever i gymnasiesärskola, annan 
huvudman 

4 2 1 2 2 

17.4 Budgetförändringar till år 2017 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar och övergripande mål 

budgetår 2017, plan 2018-2019"  där förändringar för år 2017 ingår. Nedan beskrivs i 

korthet beslutade förändringar från år 2016, samt eventuella senare ändringar från 

förvaltning. 
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17.4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

I juni beslutade Kommunfullmäktige att tilldela Barn- och utbildningsnämnden ett ökat 

anslag med 17 506 tkr till år 2017, en ökning med 3,3 procent från år 2016. Följande 

förändringar ingår: 

 Fler barn i förskola -1 911 tkr 

 Färre barn i förskoleklass +710 tkr 

 Fler elever i grundskola -1 851 tkr 

 Färre externa elever i grundsärskola - 700 tkr 

 Fler elever i gymnasieskola - 1 860 tkr 

 Fler elever i vuxenutbildning inklusive Svenska för invandrare SFI -500 tkr 

 Fler elever i särskild utbildning för vuxna (särvux) -600 tkr 

 Ökade volymer i "Kultur i skolan" - 76 tkr 

 Ökade kostnader för skolskjuts på grund av nybyggnation -600 tkr 

 Leasing iPads förskola -150 tkr 

 Utekläder/Skyddskläder förskola och fritidshem -100 tkr 

 IKT-pedagog grundskola -600 tkr 

 Leasing iPads grundskola -350 tkr 

 Utökning tjänster kosten -1 005 tkr 

 Ökade kostnader råvaror kosten -350 tkr 

 Kostnad upphandling kost -120 tkr 

 Ökade kostnader för SL/UL-kort, gymnasieskola -2 500 tkr 

 Sänkning av ram pga ökade statsbidrag migrationsverket +500 tkr 

 Budgetjusteringar mellan BoU och KS -166 tkr 

 Löneökning -8 077 tkr 

 Effektiviseringskrav +2 800 tkr 

17.4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Sedan Kommunfullmäktiges beslut i juni föreslås förändringar motsvarande en 

ramökning till Barn- och utbildningsnämnden på 2 429 tkr. 

4.2.1 Vuxenutbildning 

Enligt regeringens budgetproposition för 2017 ska det under 2017 införas 

behörighetsgivande utbildningar inom Komvux. Den består av en rättighet för elever 

som saknar grundläggande behörighet för högskolestudier att läsa in den inom 

vuxenutbildning. Hittills har en sådan rättighet varit förbehållet elever som efter den 

senaste gymnasiereformen fullföljt ett yrkesprogram i gymnasieskolan utan att uppnå 

sådan behörighet. Den behörighetsgivande rättigheten består också i en rätt att läsa in 

särskild behörighet för högskola och särskilda förkunskapskrav för yrkeshögskola inom 

vuxenutbildningen. En sådan förändring kommer att innebära ett ökat antal elever inom 

vuxenutbildningen jämfört med idag och då även ökade kostnader. 

För detta kompenserar staten landets kommuner genom det generella statsbidraget med 

54 kr per invånare år 2017 vilket för Håbo kommuns del innebär en ökning av det 

generella statsbidraget på 1,1 mkr. Ska Håbo vuxenutbildning klara av denna förändring 

behöver därför detta tillskott från staten föras till Håbo vuxenutbildning genom en 

ramökning på 1,1 mkr. 

4.2.2 Paviljonger Futurum 

På Kommunstyrelsens möte den 12 juli 2016 beslutades det att hyra in paviljonger till 

Futurumskolan. Paviljongerna ska fungera som tillfälliga klassrum under den 

kommande ombyggnation/renovering eller nybyggnation av befintlig Futurumskolans 
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övre del. Kostnaden för dessa paviljonger år 2017 består av en hyresdel och en driftsdel.  

För att kompensera för dessa kostnader behöver barn- och utbildningsnämnden ett 

ramtillskott på totalt 2,5 mkr. 

4.2.3 Hyresjusteringar 

Under 2017 kommer lokalkostnaderna för Barn- och utbildningsnämndens att sjunka. 

Det beror på att internräntan sänks jämfört med år 2016. Samtidigt har en omfördelning 

gjorts lokalhyran för Fridegårdshuset mellan Barn- och utbildningsnämnden och 

Kommunstyrelsen. Det har inneburit att en större andel av Fridegårdshuset har omför-

delats till Barn- och utbildningsnämnden vilket ger högre lokalkostnader  jämfört med 

tidigare år. Totalt innebär hyresjusteringarna en sänkning av kostnaderna på 1 171 tkr. 

4.2.4 Volymförändringar 

Sedan verksamhetsanalysen inför 2017 och budgetbeslutet i juni har prognoserna för 

barn- och elevvolymer ökat i hög grad. Ökningen beror främst på den ökade exploa-

teringen inom kommunen men även övriga inflyttningar. I den nya prognosen förväntas 

volymökningen inom verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass och grund-

skola att bli 279 barn/elever högre jämfört med prognosen vid verksamhetsanalysen. 

Utan tillskott av ytterligare budgetram till följd av ökade volymer innebär det att 

ersättningen per barn/elev sänks för år 2017 jämfört med år 2016. Barn- och utbild-

ningsnämnden kommer därför i ett separat ärende, där situationen beskrivs och en 

konsekvensanalys redogörs, hemställa Kommunstyrelsen att skjuta till ytterligare medel 

till Barn- och utbildningsnämnden för volymökningarna. 

17.5 Drift- och investeringsbudget 

17.5.1 Driftbudget 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Barn och utbildningsnämnd -425 -500 -500 -500 0  

Nämndsadministration -343 -614 -357 -366 9  

Allmän 
  kulturverksamhet 

-567 -557 -557 -641 84  

Musikskola -5 136 -5 567 -5 567 -5 786 219  

Öppen förskola -1 706 -1 938 -1 938 -1 920 -18  

Omsorg på obekväm tid -2 578 -3 565 -3 587 -3 814 227  

Förskola -102 597 -116 303 -113 389 -119 073 5 684  

Vårdnadsbidrag -480 -353 -400 -60 -340  

Pedagogisk omsorg -1 055 -1 229 -1 103 -1 591 488  

Fritidshem -24 283 -26 625 -26 126 -26 132 6  

Förskoleklass -11 258 -11 906 -11 944 -11 588 -356  

Grundskola -229 361 -235 473 -235 367 -239 053 3 686  

Grundsärskola -9 141 -8 303 -8 293 -8 733 440  

Gymnasieskola -82 303 -82 599 -84 683 -89 213 4 530  

Gymnasiesärskola -6 476 -7 182 -7 618 -7 840 222  

Grundl vuxenutbildning -571 -1 110 -859 -800 -59  

Gymnasial vuxenutbildning -2 733 -2 321 -2 663 -3 200 537  

Särvux -1 011 -1 053 -973 -1 581 608  
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Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Aktivitetsansvar -314 -562 -569 -575 6  

Svenska för invandrare -1 795 -2 104 -2 199 -1 000 -1 199  

Förvaltningsövergripande 
verksamhet 

-16 245 -17 860 -18 464 -23 627 5 163  

SUMMA -500 378 -527 724 -527 156 -547 091 19 935  

Budget och prognos för år 2016 har rensats från statsbidragsintäkter som delades ut med anledning av flyktingssituationen år 2016 

och därmed sammanhängande kostnader, för att möjliggöra jämförelse mellan åren. I budget 2017 ingår en utökning av Komvux 

med 1,1 mkr, 2,5 mkr för ökade kostnader rörande paviljonger Futurum samt justering på grund av ny lokalkostnad. 

Nämndens ökade kostnader är i huvudsak relaterade till löneökningar och 

befolkningsförändringar, totalt 15 465 tkr. 

Kostenheten har fått ett tillskott på 1 475 tkr för utökning av personal till nya kök och 

ökade kostnader för råvaror inom förskola, grundskola och gymnasieskola. En utökning 

av budgetramen har gjorts för IT-satsning inom förskola, förskoleklass och grundskola 

på 1,1 mkr. En utökning av budgetramen på 100 tkr till förskola och fritidshem för 

arbetskläder. Budgetramen för gymnasieskoleverksamhet har ökat till följd av högre 

reseersättningskostnader, 2,5 mkr. En utökning av gymnasial vuxenutbildning har gjorts 

med 1,1 mkr till följd av förändrad rättighet att läsa för behörighet till högskola. 

En utökning av budgetram med 2,5 tkr har gjorts gällande paviljongerna vid 

Futurumskolan. Fridegårdshuset har gjort en omfördelning av hyreskostnaden från 

Kommunstyrelsen vilket justerats i budgetramen, 1 843 tkr. Samtidigt sjunker 

kostnaderna på befintliga lokaler beroende på en lägre internränta. Totalt har kostnader 

för lokaler ökat med 1 329 tkr. 

Ett effektiviseringskrav på 0,5% har inneburit en minskad budgetram för Barn- och 

utbildningsnämnden med 2,8 mkr. 

Inom ram har omprioriteringar gjorts. Vårdnadsbidrag upphör under året och 

pedagogisk omsorg i annan regi har utökats med en utövare varför en omfördelning 

gjorts mellan verksamheterna. Vuxenutbildning i egen regi har avvecklats och 

kostnaden för personal och lokaler är därför flyttad till gymnasieverksamhet. Justeringar 

har gjorts mellan verksamheterna gymnasieskola och grundsärskola till förskola för att i 

den utsträckning det gått inom budgetram kompensera för de ökade volymerna. 

17.5.2 Investeringsbudget 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 
Not 

Inventarier -3 684 -2 855 -3 000 -2 695  

Verksamhetsanpassningar 0 0 0 -3 550  

Summa -3684 -2 855 -3 000 -6 245  

Till den nybyggda förskolan i Frösundavik kommer det krävas investering av nya 

möbler. Även andra förskolor har behov av att byta ut förskolemöbler på grund av 

slitage. 

På flertalet skolor finns stora behov att byta ut klassrumsmöbler på grund av slitage. Det 

finns även behov av matsalsmöbler och hemkunskapsinredning på Västerängsskolan 

samt behov av activeboards och slöjdutrustning på vissa skolor. Även det pedagogiska 

centret på Gröna Dalens övervåning har behov av möbler till verksamheten. 

Kostenheten har behov av nya serveringslinjer inom grundskolan samt ny utrustning till 
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de nya tillagningsköken på Frösundaviks förskola, Vibyskolan och Västerängsskolan 

Verksamhetsanpassningar/ombyggnationer som planeras under 2017 är: 

 Slottsskolan, utemiljö, löparbanor och hoppgrop 

 Slottsskolan, förråd till träslöjd 

 Gransäterskolan, klassrum för högre antal elever 

 Västerängsskolan, anpassningar för att förbättra bl a bildsal 

 Pedagogiskt centrum, ombyggnation av Gröna Dalenskolans övervåning 

 Ellensborg, tak mm för utegrupper 

 Skogsbrynet, solskydd 
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18 Socialnämnd 

18.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet. Vård och behandling ska så långt som möjligt 

genomföras i frivilliga former. Utgångspunkten för allt arbete ska vara den enskildes 

behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Socialnämnden bedriver sitt arbete 

i nära samverkan med brukarna och i enlighet med socialtjänstlagen ska tvångsinsatser 

så långt som möjligt undvikas. 

Socialnämnden består av tre ledamöter och två ersättare. Nämnden ansvarar för 

kommunens uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden, som rätt till 

bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger om barn och ungdom samt serveringstillstånd 

och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. För att kunna fatta akuta beslut måste 

någon ledamot i nämnden alltid finns tillgänglig. Det är löst genom att de ordinarie 

ledamöterna har en jourvecka var tredje vecka. 

Inom nämndens administration finns delar av socialchefens kansli, avdelningen för stöd 

till barn och unga och delar av avdelningen för stöd till vuxna. 

18.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje 

nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 

mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 

kommunfullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 

nyckelindikatorer. 

18.2.1 Attraktiva Håbo 

Genom aktiv samverkan med andra aktörer ska det förebyggande arbetet kring 

barn och unga utvecklas. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Antal aktiviteter/ möten som främjar 
samarbetet med BUP 

    10 

Antal aktiviteter/ möten som främjar 
samarbetet med polisen, till exempel 
medlingsärenden. 

    15 

Skapa förutsättningar för att utveckla arbetet kring våld i nära relationer. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Myndighetsutövande personal inom 
avdelningen för stöd till vuxna är 
utbildade inom FREDA. 

    85% 

Myndighetsutövande personal för alla 
åldrar är utbildade inom våld i nära 
relationer. 

    85% 
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Vid utredningar om insatser för vuxna ska barnperspektivet ha beaktats. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Andel utredningar av vuxna där 
barnperspektiv har beaktats 

 100% 90%  100% 

18.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

Genom tidiga insatser, samverkan och aktiviteter på hemmaplan ska behovet av 

externa insatser inom missbruksvården minska. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Ett nytt samverkansforum skapas kring 
barn och unga och vuxna. 

    1 

Antalet placeringar institutionsvård 
vuxna 

30 26 23 18 18 

Antalet placerade personer 
institutionsvård vuxna 

24 21 21 17 18 

Antal vårddygn institutionsvård vuxna 2 934 2 645 2 070 2 193 2 000 

Andel personer som placerats för första 
gången på extern institution för 
missbruk 

  50% 47% 61% 

Andelen hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Andel hushåll med långvarigt 
ekonomiskt bistånd. 

   25% 21% 

18.2.3 Hållbara Håbo 

18.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

18.3 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 

angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 

ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 

in i tre kategorier; 

 Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 

 Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 

 Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 
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18.3.1 Produktion 

Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Antal med försörjningsstöd som är 
arbetslösa 

222 173 106 160 140 

Antal hushåll med försörjningsstöd 285 241 166 250 225 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd 1 543 1 244 748 1 300 1 100 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn 
placerade i Håbo kommun. 

 25 30 25 35 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn 
placerade i  annan kommun 

 41 87 50 50 

18.3.2 Verksamhetsresultat 

Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

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

  100 50 66,67 

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

  77 100 100 

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

  78  90 

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

  119 130 130 

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

  137 150 150 

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

  42 50 50 

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

  40 100 100 

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

  85 100 100 

Antal upprättade samordnade 
indviduella planer (SIP) under året 
rörande barn och unga 

 25 25 35 40 

18.4 Budgetförändringar till år 2017 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar och övergripande mål 

budgetår 2017, plan 2018-2019"  där förändringar för år 2017 ingår. Nedan beskrivs i 

korthet beslutade förändringar från år 2016, samt eventuella senare ändringar från 

förvaltning. 

18.4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Socialnämnden får ökat anslag med 589 tkr, en ökning med 1,0 % från år 2016. 

Följande ändringar ingår: 
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 Löneökning 

 Effektivisering 

Beslutad ram för 2017 är 59 128 tkr. 

En internhyresjustering innebär en ändrad ram 59 151 tkr. 

Lönekostnaderna för socialsekreterare ökar mer än för andra grupper. För att kunna 

konkurrera om arbetskraften är bedömningen att extra lönemedel till denna grupp 

behövs under 2017-2019. Det är ännu inte beslutat vilka personalgrupper som kommer 

prioriteras med högre löneökning 2017 varför dessa medel fortfarande finns centralt på 

KS. 

18.4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Justeringar mellan vård- och omsorgsnämnd och socialnämnd 

Vid utvärdering av uppdelningen av socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd 

identifierades att ytterligare mindre justeringar av verksamheter behöver göras mellan 

nämnderna. 

Justeringen innebär att allt inom LSS samt psykiatri från och med år 2017 är samlat 

inom vård- och omsorgsnämnden. Totalt förs 3 534 tkr över. 

 Institutionsvård psykiatri -1900 tkr. Institutionsvård vuxna i socialnämnden 

innehåller årligen en eller flera placeringar som inte avser missbruk utan 

psykiatri. För år 2016 beräknas 1 900 tkr av utfallet utgöras av 

psykiatriplaceringar och antagandet för 2017 utgör motsvarande belopp. 

 Handläggning socialpsykiatri -350 tkr. Personalförstärkning behövs till 

handläggning psykiatri då ett genomgripande arbete behöver påbörjas under år 

2017 inför kommande psykiatriboende. Även höjda krav på utredning och beslut 

som kom i och med Socialstyrelsens förnyade föreskrifter 2014 innebär att 

personalförstärkning behövs. 

 Kontaktfamilj LSS barn -340 tkr. Verksamheten tillhör vård- och 

omsorgsnämnden. 

 Kontaktpersoner LSS barn -104 tkr. Verksamheten tillhör vård- och 

omsorgsnämnden 

 Köp av LSS-boende -566 tkr. Verksamheten i egen regi i socialnämnden 

avslutades 2016. Budget för köp av platser LSS flyttas därför till vård- och 

omsorgsnämnden. 

 Omfördelning löneökning -274 tkr. Efter översyn av löneökning på socialnämnd 

framgår att delar avser personal som tillhör vård- och omsorgsnämnd. 

Efter ovanstående justeringar är budgetram år 2017 för socialnämnden 55 617 tkr 

inklusive internhyresjustering. 

Omprioritering inom socialnämnden 

Internt inom socialnämnden har även vissa omprioriteringar gjorts sedan 

verksamhetsanalysen, delvis till följd av ovanstående ramjustering till vård- och 

omsorgnämnden. 

 Nämndadministration kommer vara en utökad kostnad med 124 tkr. 

 Förvaltningsövergripande, en verksamhetsutvecklare anställs under 2017 som 

kommer arbeta med både socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens 

verksamheter. 

 Kostnaderna för verksamheten missbrukarvård för vuxna beräknas öka under 

2017 då satsning görs på att öka alternativa lösningar hemmavid samtidigt som 
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placeringar kommer avvecklas i den takt det är möjligt. Utökad budget med 1 

831tkr 

 Justeringar för att utöka vuxen missbruksvård har gjorts inom verksamheterna 

barn och ungdomsvård samt ekonomiskt bistånd. 

 En medveten satsning på arbetsmarknadsåtgärder genomförs. 

Samordningsförbundet bidrar till viss del. 

Ändrat regelverk för ersättningar från Migrationsverket till ensamkommande barn från 1 

juli 2017 innebär att nämnden behöver anpassa denna verksamhet. Under 2017 beräknas 

överskottet från första halvårets ersättningsnivåer täcka underskottet under det andra 

halvåret. 

18.5 Drift- och investeringsbudget 

18.5.1 Driftbudget 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Socialnämnd -306 -392 -387 -397 10  

Nämndadministration -182 -133 -100 -224 124  

Konsument- och energirådgivning -100 -100 -110 -110 0  

Tillstånd -71 -34 -40 -39 -1  

Förvaltningsövergripande 
verksamhet 

-5 024 -5 206 -5 896 -6 317 421  

Anhörigstöd -178 -183 -183 -182 -1  

Missbrukarvård för vuxna -10 205 -8 644 -7 392 -9 223 1 831  

Barn- och ungdomsvård -24 838 -23 065 -25 570 -24 631 -939  

Familjerätt och familjebehandling -1 642 -1 639 -1 675 -1 704 29  

Övriga insatser till vuxna -178 -350 -400 -400 0  

Ekonomiskt bistånd -12 660 -12 582 -13 545 -12 397 -1 148  

Flyktingmottagande 4 063 3 744 293 257 36  

Arbetsmarknadsåtgärder 0 -46 0 -250 250  

Totalt -51 321 -48 630 -55 005 -55 617 612  

Budget och prognos för år 2016 har rensats från verksamhetsförändringen till vård och omsorgsnämnden samt statsbidragsintäkter 

som delades ut med anledning av flyktingssituationen år 2016 och därmed sammanhängande kostnader, för att möjliggöra 
jämförelse mellan åren. Utrymmet för budgetökning till nämnderna år 2018 och år 2010 är nedjusterat så att det överensstämmer 

med beslutat resultat för kommunen i KF i juni. 

 
Bokslut 2015, prognos och budget 2016 är exklusive både det generella statsbidraget som är en engångsersättning från Riksdagen 

samt verksamhetsförändringen mot vård och omsorgsnämnden. 

Internt inom socialnämnden har vissa omprioriteringar gjorts sedan 

verksamhetsanalysen, delvis till följd av ovanstående ramjustering till vård- och 

omsorgsnämnden. 

I budget för 2017 finns ökade administrationskostnader både för nämnd och 

förvaltningsövergripande. 

Kostnaderna för verksamheten missbrukarvård för vuxna beräknas öka under 2017 då 

satsning görs på att öka alternativa lösningar hemmavid samtidigt som placeringar 

kommer avvecklas i den takt det är möjligt. Justeringar för att utöka vuxen 

missbruksvård har gjorts inom verksamheterna barn och ungdomsvård samt ekonomiskt 

bistånd. 
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En medveten satsning på arbetsmarknadsåtgärder genomförs. Samordningsförbundet 

bidrar till viss del genom ett driftprojekt. 

Lönekostnaderna för socialsekreterare ökar mer än för andra grupper. För att kunna 

konkurrera om arbetskraften är bedömningen att extra lönemedel till denna grupp 

behövs under 2017-2019. Det är ännu inte beslutat vilka personalgrupper som kommer 

prioriteras med högre löneökning 2017 varför dessa medel fortfarande finns centralt på 

KS. 

18.5.2 Investeringsbudget 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 
Not 

Inventarier -29 0 0 -130 2 

Summa -29 0 0 -130  

Socialnämnden behöver byta ut arkivskåp samt köpa in möbler för nya arbetsplatser. 
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19 Vård- och omsorgsnämnd 

19.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Vård- och omsorgsnämnden är en ny nämnd från och med 2015. Nämndens 

verksamheter bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. 

Nämnden bedriver sin verksamhet i nära samverkan med brukarna och säkerställer 

dialogen med brukarna, bland annat genom medverkan i det kommunala handikapprådet 

och det kommunala pensionärsrådet. 

Inom socialförvaltningen finns socialchefens kansli, avdelningen för stöd till barn och 

unga, avdelningen för stöd till vuxna samt avdelningen för stöd till äldre och 

funktionsnedsatta. 

Vård- och omsorgsnämnden består av sju ledamöter och fem ersättare. Nämnden 

ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden, som rätt 

till bistånd, omsorg om äldre människor med bland annat särskilt boende, hemtjänst och 

dagverksamhet samt stöd till människor med funktionsnedsättning genom bland annat 

personlig assistans, gruppbostäder och korttidsboende. Viss omsorg och omvårdnad av 

äldre utförs av privata utförare då LOV (lag om valfrihet) gäller för hemtjänsten. Ett av 

Pomonas hus har upphandlats enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). 

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar socialchefens kansli för administration, 

kvalitets- och utvecklingsarbete, äldre- och handikappombudsman, närvårdskoordinator, 

anhörigkonsulent samt MAS-funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och MAR-

funktion (medicinskt ansvarig för rehabilitering). 

19.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje 

nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 

mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 

kommunfullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 

nyckelindikatorer. 

19.2.1 Attraktiva Håbo 

Öka det individuella förhållningssättet genom att arbeta förebyggande, 

rehabiliterande och habiliterande. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Andel brukare som bedöms ha 
godkänd social dokumentation 

    90% 

Personal som utreder vuxna är 
utbildade inom våld i nära relationer 
och i metoden FREDA 

    85% 

Andel utredningar i december 2017 
som genomförts enligt IBIC (Individens 
Behov I Centrum) 

    100% 

Andel genomförandeplaner som 
synliggör individuella aktiviteter som 
leder till ett ökat välbefinnande 

    70% 

Andel brukare med individuell plan 
inom en månad från beslut om insats 

    90% 
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Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

(Kundval, Pomona hus 2) 

19.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

Öka vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet genom att tillvarata ny teknik 

och kompetensutveckla medarbetarna. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Antal nya tekniska lösningar för att 
individen ska upprätthålla sin 
självständighet och få ökad trygghet 

    5 

En dator tillgänglig hos alla brukare 
med personlig assistans för ökad 
kvalitet och delaktighet 

    100% 

Medarbetare ska genomgå en 
utbildning inom området dokumentation 
för att säkra kvaliteten i genomförandet 

    90% 

19.2.3 Hållbara Håbo 

Öka vår attraktivitet som arbetsgivare för att trygga personalförsörjningen på kort 

och lång sikt. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Personalomsättning på utförarsidan 
inom vård och omsorg ska vara högst 
15 % 

    15% 

Sjukfrånvaron bland personal på 
utförarsidan inom vård och omsorg ska 
vara högst 8 % 

    8% 

Andel personaltimmar som används till 
fortbildning 

    2% 

Antal aktiviteter som syftar till att främja 
en hållbar arbetsmiljö 

    3 

19.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

19.3 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 

angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 

ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 

in i tre kategorier; 

 Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 

 Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 

 Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 
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19.3.1 Produktion 

Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall Aug 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10   7,5 8,5 8,5 

Antal patienter hemsjukvård, rehab och 
demensteam 

  1 810 1 500 1 975 

Antal behandlingar av fotvård   1 153 2 800 1 600 

Antal brukare i kommunens hemtjänst, 
egen regi 

  230 200 260 

Antal brukare sysselsättning   23  30 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt   432 250 490 

Antal brukare som har trygghetslarm   267 280 300 

Antal brukare som har natt-tillsyn   28 50 35 

Antal brukare i Dalängens 
dagverksamhet 

  16 18 20 

19.3.2 Verksamhetsresultat 

Mått 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Andelen nöjda brukare inom 
äldreomsorgen 

  - 85 85 

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

  - 15 15 

Andelen nöjda brukare inom LSS   - 80 80 

19.4 Budgetförändringar till år 2017 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar och övergripande mål 

budgetår 2017, plan 2018-2019" där förändringar för år 2017 ingår. Nedan beskrivs i 

korthet beslutade förändringar från år 2016, samt eventuella senare ändringar från 

förvaltning. 

19.4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Vård- och omsorgsnämnden får ökat anslag med 19 642 tkr (inkl justering internhyra) 

till år 2017, en ökning med 9,0 procent från år 2016. Följande förändringar ingår: 

 Trygghetsanställning som upphör -375 tkr. 

 Treservamodul för ÄBIC -140tkr.  

 Ökade kostnader för äldreboende i extern drift enligt LOU -710 tkr.  

 Personal daglig verksamhet LSS, dagverksamhet demens, boendestöd -1 650 tkr. 

 Biståndsbedömning äldreomsorg - 275 tkr. 

 Köp av hemtjänst -1 698 tkr. 

 Köp av korttidsvård -150 tkr. 

 Köp av platser externt äldreboende (omprioritering) +650 tkr. 

 Nytt tillfälligt äldreboende 20 platser from 1 feb 2017 -11 200 tkr.  

 Ny gruppbostad LSS from 1 okt -2 100 tkr.  

 Köp av LSS-boende externa platser -260 tkr. 

 Hemsjukvård/rehab (sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut) -1 175 tkr. 
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 Sticksäkra kanyler -300 tkr.  

 Ung omsorg -300 tkr.  

 Löneökning -2 869 tkr. 

 Budgetjustering mellan nämnder (sommarjobbare) +45 tkr. 

 Beslutad effektivisering +1 200 tkr. 

 Justering internhyra +1 665 tkr. 

19.4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Justeringar mellan vård- och omsorgsnämnd och socialnämnd 

Vid utvärdering av uppdelningen av socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd 

identifierades att ytterligare mindre justeringar av verksamheter behöver göras mellan 

nämnderna. 

Justeringen innebär att allt inom LSS samt psykiatri från och med år 2017 är samlat 

inom vård- och omsorgsnämnden. 

 Institutionsvård psykiatri -1 900 tkr. Institutionsvård vuxna i socialnämnden 

innehåller årligen en eller flera placeringar som inte avser missbruk utan 

psykiatri. För år 2016 beräknas 1 900 tkr av utfallet utgöras av 

psykiatriplaceringar och antagandet för 2017 utgör motsvarande belopp.    

 Handläggning socialpsykiatri -350 tkr. Personalförstärkning behövs till 

handläggning psykiatri då ett genomgripande arbete behöver påbörjas under år 

2017 inför kommande psykiatriboende. Även höjda krav på utredning och beslut 

som kom i och med Socialstyrelsens förnyade föreskrifter 2014 innebär att 

personalförstärkning behövs.    

 Kontaktfamilj LSS barn -340 tkr. Verksamheten tillhör vård- och 

omsorgsnämnden.   

 Kontaktpersoner LSS barn -104 tkr. Verksamheten tillhör vård- och 

omsorgsnämnden.    

 Köp av LSS-boende -566 tkr. Verksamhet i egen regi avslutades under år 2016. 

Budget för köp av platser flyttas därför till vård- och omsorgsnämnden.     

 Omfördelning löneökning -274 tkr. Efter översyn av löneökning på socialnämnd 

framgår att delar avser personal som tillhör vård- och omsorgsnämnd.  

Efter ovanstående justeringar om totalt 3 534 tkr, är budgetram för år 2017 för vård- och 

omsorgsnämnden 237 481 tkr. 

  

Justeringar inom vård- och omsorgsnämnden 

Inom förvaltningen har en del omprioriteringar gjorts utifrån beslutad budget. De stora 

förändringarna presenteras nedan i punktform. 

 Kommunfullmäktige beslutade om ett tillskott i ram med 11,2 mkr för ett nytt 

tillfälligt äldreboende. Då det tillfälliga boendet inte hinner färdigställas under 

2017 har budgettillskottet fördelats om. Cirka 7,1 mkr har flyttats till köp av 

hemtjänst. Detta dels till följd av ett ökat hemtjänstbehov då personer med 

behov av särskilt boende i större utsträckning kommer att bo kvar hemma och 

dels utifrån att tidigare verksamhetsanalys beräknade en allt för låg 

volymökning inom målgruppen. Kostnaden för köpta platser på korttids och 

äldreboenden bedöms öka. Kostnadsökningen bedöms bli cirka 2,3 mkr för 

korttidsplatser samt cirka 1,0 mkr för köpt äldreboende. En fördelning har också 

gjorts till färdtjänst (cirka 500 tkr) och riksfärdtjänst (cirka 50 tkr), personlig 

assistans (cirka 200 tkr) och handläggning socialpsykiatri (cirka 50 tkr).    
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 Kommunfullmäktige beslutade om ett tillskott i ram med 2,1 mkr för ett nytt 

LSS-boende. Då boendet inte kommer att vara färdigställt under 2016 flyttas 

motsvarande budget till externt köpta platser.    

 I beslutad budget finns utrymme för verksamhetsköp på Westerlunds rehab hos 

landstinget. Under 2017 kommer samarbetsformerna för detta att förändras 

vilket medför en lägre kostnad om uppskattningsvis cirka 800 tkr. 

Kostnadsminskningen för Westerlunds rehab har framförallt prioriterats till 

högre färdtjänstkostnader samt högre förvaltningscentrala kostnader.    

 Inom förvaltningen har en omprioritering gjorts inom hemsjukvård då utökning 

inte behövs inte den utsträckning som planerats till följd av att de nya boendena 

(särskilt boende och LSS) inte öppnar under 2017. En viss besparing görs också 

på köpta LSS-platser. Dessa besparingar genomförs främst för att nå det 

effektiviseringskrav som beslutades av kommunfullmäktige, men ger också ett 

ökat utrymme för kostnadsökningar inom personlig assistans, kostnader för 

medboende inom särskilt boende samt kompetensutveckling.     

 Inom förvaltningen har några justeringar av administrativa tjänster gjorts. Bland 

annat har tjänst som avgiftshandläggare centraliserats och en tjänster som 

rekryterare inom vård och omsorg skapats. En verksamhetsutvecklare anställs 

under 2017 som kommer arbeta med både socialnämndens och vård- och 

omsorgsnämndens verksamheter. Dessa förändringar innebär små 

kostnadsjusteringar i budget 2017.  

19.5 Drift- och investeringsbudget 

19.5.1 Driftbudget 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Vård- och omsorgsnämnd -330 -250 -317 -264 -53  

Nämndadministration -188 -211 -188 -192 4  

Förvaltningsövergripande och 
handläggning/biståndsbedömning 

-14 102 -19 381 -20 115 -21 463 1 348 1 

Hemtjänst i ordinärt boende -37 362 -43 805 -37 127 -46 094 8 967 2 

Boendestöd i ordinärt boende -5 934 -6 725 -6 904 -7 378 474 3 

Korttidsboende/korttidsvård -5 057 -5 222 -5 589 -7 278 1 689 4 

Särskilt boende/annat boende -63 529 -67 219 -67 147 -68 501 1 354 5 

Dagverksamhet och öppen 
verksamhet 

-3 966 -4 185 -4 630 -5 477 847 6 

Boende enligt LSS -19 038 -19 191 -21 041 -22 348 1 307 7 

Personlig assistans enligt LSS/SFB -13 350 -13 041 -12 741 -13 873 1 132 8 

Daglig verksamhet enligt LSS -7 753 -7 829 -7 879 -8 123 244 9 

Övriga insatser enligt LSS -7 615 -7 728 -8 377 -8 797 420 10 

Hemsjukvård och rehab -19 246 -18 966 -20 249 -21 058 809 11 

Färdtjänst/riksfärdtjänst -5 476 -6 620 -5 535 -6 635 1 100 12 

Bostadsverksamhet -448 -276 0 0 0  

Summa -203 394 -220 649 -217 839 -237 481 19 642  

Bokslut 2015 samt budget och prognos för 2016 har justerats utifrån de verksamhetsförändringar som görs mellan vård- och 

omsorgsnämnd och socialnämnd år 2017. 

1. Förvaltningsövergripande har tjänster som rekryterare inom vård och omsorg 
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samt verksamhetsutvecklare skapats. Satsningen på ung omsorg ryms också här. 

Handläggningen för äldre, LSS samt socialpsykiatri har utökats.  

2. Den stora förändringen mellan åren beror på utökad kostnad för köpt hemtjänst. 

Behovet av köpt hemtjänst ökar till följd av en ökad andel äldre samt att det nya 

äldreboendet inte färdigställs under år 2017.  

3. Boendestöd psykiatri förstärks med personal.  

4. Kostnaden för köpt korttidsvård ökar då det nya äldreboendet inte färdigställs 

under år 2017. 

5. Ökad budget till år 2017 för särskilt boende för att nå den avtalade 

kostnadsnivån på köpta platser enligt LOU. (post med minskad internhyra finns 

här) 

6. En ökad budget till följd av personalförstärkning inom dagverksamhet demens.  

7. Ökad kostnad för LSS-boende då behovet av platser ökar.  

8. Behovet av personlig assistans ökar.  

9. Utökning av personal inom daglig verksamhet för att tillgodose ett ökat behov. 

(post med minskad internhyra finns här) 

10. Inga stora verksamhetsförändringar. (post med ökad internhyra finns här) 

11. Ökade kostnader för sjuksköterskor och hjälpmedel.  

12. Ökat behov av färdtjänst och riksfärdtjänst.  

19.5.2 Investeringsbudget 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Budget 

2017 
Not 

Inventarier -184 -250 -350 -1 129  

Summa -184 -250 -350 -1 129  

Kommunfullmäktige beslutade för vård- och omsorgsnämnden om investeringsbudget 

till beloppet 2 529 tkr. I beslutet ingår inventarier till nytt äldreboende och nytt LSS-

boende. Boendena kommer inte att vara klara under 2017 vilket innebär att 

investeringsbudget för detta inte behövs under året, totalt ett belopp om 1,4 mkr. 

Förvaltningen har justerat investeringsbudgeten med motsvarande belopp vilket för 

vård- och omsorgsnämnden ger en total investeringsbudget om 1 129 tkr. 

Investeringar som kommer att genomföras år 2017 är; köksutrustning Restaurang 

Pomona, matsalsmöbler äldreboende Pomona hus 4, möbler socialpsykiatri/boendestöd, 

takliftar korttidsboende, utemiljö Lindegårdsvägen samt arkivskåp till socialförvaltning. 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anna-Karin Bergvall, Förvaltningschef 
0171 52825 
anna-karin.bergvall@habo.se 

 

Redovisning av plan- och prioriteringslistan av den 21 oktober 
2016 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen föreslås godkänna föreslagen projektprioriteringslista 

av program- och detaljplaneuppdrag daterad den 21 oktober 2016. 

2. Kommunstyrelsen föreslås uppdra till förvaltningen att omarbeta policyn 

för prioritering av kommunens arbete med planprogram och detaljplaner 

beslutad i kommunstyrelsen den 5 mars 2015 § 33.     

 

Sammanfattning 

Utifrån Vision Håbo 2030, bostadsförsörjningsprogrammet och ett av de 

politiska målen att prioritera detaljplaner som främjar bostadsbyggandet och 

näringsliv i kommunen, redovisar bygg- och miljöförvaltningen plan- och 

prioriteringslistan för detaljplaner för kommunstyrelsen.  

Detaljplaner prioriteras efter geografiskt läge, betydelse för kommunens och 

tätortens utveckling samt enligt det antal bostäder/arbetsplatser de medför. 

Allteftersom nya exploatörer visar intresse för bostadsbyggande och vill 

etablera sig i Håbo kommun samt att pågående detaljplaner vinner laga 

kraft, justeras prioriteringslistan utifrån ovan nämnda kriterier.  

Det finns en upprättad policy för prioritering av kommunens arbete med 

planprogram och detaljplaner beslutad i kommunstyrelsen den 5 mars 2015 

§ 33. Förvaltningen konstaterar att den visar på en stelbent hantering och 

fungerar inte så ändamålsenligt för att utgöra ett gott underlag för den 

prioritering som förvaltningen behöver göra kontinuerligt då förändringar i 

statusläge för ett planarbete kan växla fort från en dag till en annan. Därför 

föreslås den samtidigt omarbetas.      

 
Ärendet 

Bygg- och miljöförvaltningens senaste uppdaterade plan- och 

prioriteringslista är daterad den 21 oktober 2016. I syfte att säkerställa att 

listan följer den av kommunstyrelsen beslutade policyn från 2012 har 

förvaltningen upprättat ett nytt förslag till plan- och prioriteringslista med 

policyn som utgångspunkt. Listan finns bifogad och är daterad den 19 

oktober 2016.  

Av policyn framgår följande: 

-Aktiva planer är de planer som avdelningen hinner arbeta med för 

närvarande.  
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-Planer som är på utställning eller senare i planskedet (gröna) har högsta 

prioritet. Efter att en plan antagits styr PBL att planen måste prioriteras. 

Dessa planer går inte att flytta ner i prioritering. 

-Planer som prioriteras med hänvisning till budget (gula) har andra prioritet. 

Planavdelningen föreslår dessa. Antalet baseras på planeras omfattning, 

tidsåtgång och tidplan. 

-Stora planer och program (röda). Max 5 stycken kan prioriteras samtidigt. 

(inbördes prioritering behövs inte, eftersom varje handläggare har en sådan 

plan. Dessa planer prioriteras framför planer av mindre storlek. 

-Mellanstora planer och program (orange). Antalet planer som kan 

prioriteras beror på övrig arbetsmängd. Max 4 planer eftersträvas.  

-Väntande planer är de planer som flyttas upp på den aktiva listan när en 

plats blir ledig. Vilken plan som flyttas upp beror på storleken på den plan 

som blev klar och storlek på övriga planer. Ingen inbördes prioritering.  

-Vilande planer är de planer som av olika anledningar inte kan bli aktiva för 

närvarande. Antingen saknas planavtal eller ska exploatören komma in med 

komplettering av utredningar eller skisser för att arbetet ska kunna påbörjas.  

-Planer under utredning är de planfrågor som har inkommit nyligen, som 

eventuellt kan bli uppdrag. Det är också planer som utreds för avvaktande 

eller avslut utan att plan antas. 

Förvaltningen konstaterar att vid prioritering med beslutet från 2012 som 

grund försvinner två av dagens prioriterade detaljplaner/program med hög 

prioritet. Vidare får tre detaljplaner medelhög prioritet vid prioritering enligt 

modellen från 2012 medan fyra hade högsta prioritet vid förvaltningens 

prioritering. Slutligen får två detaljplaner låg prioritet enligt policyn medan 

fyra hade låg prioritet vid förvaltningens prioritering. Sammantaget skulle 

därmed tillämpning av beslutet från 2012 innebära att färre detaljplaner blev 

prioriterade. 

Mot den bakgrunden konstaterar förvaltningen dels att det är olämpligt att 

utgå från policyn från 2012 dels att den inte anger att särskild 

projektprioriteringslista ska beslutas om i kommunstyrelsen. Förvaltningen 

menar förvisso att det ger en större flexibilitet och snabbare anpassning till 

de förändringar som kontinuerligt sker i ett planarbetes status att fortfarande 

ha denna prioritering som information i kommunstyrelsen där förvaltningen 

summerar och hanterar de ändringar som framförs vid redovisningen.  

Då kommunstyrelsen den 17 oktober 2016 beslutat om att plan- och 

prioriteringslistan ska tas upp för prövning vid varje 

kommunstyrelsesammanträde i enlighet med gällande policy föreslår nu 

förvaltningen dels att föreslagen projektprioriteringslista av program- och 
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detaljplaneuppdrag daterad den 21 oktober 2016 godkännes samt att den 

policy som hänvisas till omarbetas.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Föreliggande beslut orsakar inga ekonomiska konsekvenser.  

Uppföljning 

Föreliggande beslut behöver inte följas upp. 

Beslutsunderlag 

Projektprioriteringslista av program- och detaljplaneuppdrag daterad den 

21 oktober 2016 för bostäder, arbetsplatser, allmänt och övrigt.      

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen  

  

 



Teckenförklaring Hög prioritet Pågående/Förhandlande Samråd, Granskning, Antagande

Medelhög prioritet Avvaktande/Vilande Ö L Överprövning/Laga Kraft

Låg prioritet Å Återtagaet eller upphävt

2016-10-21

PRIO STATUS NAMN ÄNDAMÅL EXPLOATÖR BESKRIVNING SKEDE APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT

Pågående Bålsta C, DPL Etapp 

1 - Resecentrum

Bostäder Magnolia, 

COOP, Håbohus

Resecentrum, ca 700 

bostäder

Samrådsredogörelse

G A

Pågående Gillmarken 1:1 m.fl. 

(Kyrkcentrum)

Bostäder … Särskilt boende för 

äldre om cirka 60 

lägenheter

Planförslag tas fram
S

Pågående Gröna Dalen (PRG) Bostäder Håbo kommun ca 500 bostäder, 

stadspark

Utredning

Pågående Väppeby 7:18 mfl 

(Tvåhus)

Bostäder Exploateringssa

mverkan

ca 500 bostäder Granskningshandling
G A A

Pågående Bålsta 2:69 mfl 

(Björkvallen BoKlok)

Bostäder BoKlok, Solfältet 

Fastighets AB

ca 110 bostäder, 

förskola

Samrådsredogörelse

G G A A

Pågående Kalmarsand Bostäder KPAB, FABK 250 - 400 bostäder, 

förskola, ev särskilt 

boende 

Planförslag tas fram

Förhandling Nordform/St Eriks 

(PRG)

Bostäder Bista Mälarstad 

AB

Utredning av 

förutsättningar för 

bostadsutbyggnad

Avtalslöst, avtal tas 

fram

Förhandling Väppeby 7:12 mfl 

(Bålsta centrum 

etapp 3)

Bostäder Privatpersoner Cirka 440 bostäder 

samt 

verksamheter/handel i 

bottenplan

Avtalslöst, avtal tas 

fram

Pågående Ekilla 1:1 Bostäder Privatpersoner ca 8-9  villor Utredning

Pågående Katrinedal 3:70 (3:39) Bostäder Privatperson ca 8 villor Samråd
S G A

Pågående Bålsta 1:124 (Gästis) Bostäder Håbo kommun Omvandling av Gästis 

till bostäder samt 

eventuell ny byggnad, 

Planförslag tas fram
S S G G A

Pågående Hjalmars väg Bostäder Privatperson ca 4-11 villor Planförslag tas fram

Pågående Bålsta 1:614 mfl 

(Norra Ullevi)

Bostäder Håbo kommun Anpassning till 

verkliga förhållanden 

samt viss förtätning i 

linje med gällande 

plan

Planförslag tas fram

Projektprioriteringslista

av program- och detaljplaneuppdrag

Bostäder TIDPLAN (SAMRÅD, GRANSKNING, ANTAGANDE)

Plan- och utvecklingsavdelning

S/G/A

2016 2017



Teckenförklaring Hög prioritet Pågående/Förhandlande Samråd, Granskning, Antagande

Medelhög prioritet Avvaktande/Vilande Ö L Överprövning/Laga Kraft

Låg prioritet Å Återtagaet eller upphävt

2016-10-21

PRIO STATUS NAMN ÄNDAMÅL EXPLOATÖR BESKRIVNING SKEDE APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT

Bostäder TIDPLAN (SAMRÅD, GRANSKNING, ANTAGANDE)

Plan- och utvecklingsavdelning

S/G/A

2016 2017

Pågående Frösunda 3:50 mfl 

(Furuhäll)

Bostäder BRF Furuhäll Justering av 

prickmark 

Avtalslöst, avtal tas 

fram
S A

Utredning Torresta Talltorp 

(PRG)

Bostäder Gillöga ca 100 - 200 bostäder Avtalslöst

Avvaktar Bålsta C, DPL Etapp 

2 - Stockholmsvägen

Bostäder Magnolia, 

Håbohus

Centrum, ca 500 

bostäder

Utbyggnad av Bålsta 

Centrum etapp I

Avvaktar Båtsbacken (PRG) Bostäder Håbo kommun Perifertläge, 5-10 

småhustomter 

Huvudmannaskapsut

redning

Avvaktar Gamla Bålsta Bostäder Håbo kommun Småstaden, Gamla-

Nya Bålsta

Resurser (tid)

Avvaktar K5 Västra Myrskären   

(Modernisering)

Bostäder Håbo kommun Modernisering Huvudmannaskapsut

redning

Avvaktar Skokloster Udde 1 Bostäder Imprestor 

Fastighets AB

ca 295 bostäder, 

113§, avvaktar LIS, 

Avtalslöst, avtal tas 

fram

Avvaktar Dalvägen Bostäder Håbo kommun Äldreboende, 

permanent (40 lgh), 

förskola

Avvaktar annan plan

Återtagande Blåklintsvägen, 

tillägg

Bostäder Skanska GC-väg & 

gestaltningsbestämm

elser

Inväntar besked från 

exploatör

Återtagande Y2 Bålsta 

Stationssamhälle 

(Modernisering)

Bostäder Håbo kommun Initialt modernisering, 

men visade sig kräva 

ny detaljplan

Beslut om 

återtagande

Vilande Bålstaåsen (PRG) Bostäder … Vägdragning centrum-

Åsleden, 

naturreservat

inväntar ny 

översiktsplan

Vilande Skokloster Udde 2 Bostäder … Utveckling av 

Skokloster

Avvaktar annan plan

Vilande Slottskogen norra S3 Bostäder Håbo kommun Modernisering, 113§ Huvudmannaskapsut

redning

Vilande Viby äng kvarter I+K Bostäder Skanska Bostäder Inväntar besked från 

exploatör

Vilande Viksjö 7:1 (PRG) Bostäder Privatpersoner Utanför tätorten, ca 

35 villor

Inväntar ny 

översiktsplan

Laga kraft Bålsta 1:35 & 1:36 

(Lyckebo)

Bostäder 746 Entreprenad 

Bygg & El AB

ca 35 st små 

lägenheter 

(ungdomar)

Laga kraft

A L

Laga kraft Bålsta 50:2 Bostäder Bålsta 

Fastighets AB

ca 5-10 bostäder Laga kraft
A L



Teckenförklaring Hög prioritet Pågående/Förhandlande Samråd, Granskning, Antagande

Medelhög prioritet Avvaktande/Vilande Ö L Överprövning/Laga Kraft

Låg prioritet Å Återtagaet eller upphävt

2016-10-21

PRIO STATUS NAMN ÄNDAMÅL EXPLOATÖR BESKRIVNING SKEDE APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT

Bostäder TIDPLAN (SAMRÅD, GRANSKNING, ANTAGANDE)

Plan- och utvecklingsavdelning

S/G/A

2016 2017

Laga kraft K11 Getberget 

(Modernisering)

Bostäder Håbo kommun Modernisering Laga kraft
A L

Laga kraft K8T Torresta 

(Modernisering)

Bostäder Håbo kommun bef bebyggelse ges 

större byggrätt

Laga kraft
A L

Laga kraft Väppeby 6:1 

(Håbohus)

Bostäder Håbo 

kommun/Håboh

us

LSS och ca 100 

hyresbostäder, 

Håbohus

Laga kraft

A L

Laga kraft Väppeby 6:1, 7:218 

(Väppebyäng 

BoKlok)

Bostäder BoKlok ca 180 bostäder, 

förskola

Laga kraft

A L



PRIO NOV DEC

2017



PRIO NOV DEC

2017



PRIO NOV DEC

2017



Teckenförklaring Hög prioritet Pågående/Förhandlande Samråd, Granskning, Antagande

Medelhög prioritet Avvaktande/Vilande Ö L Överprövning/Laga Kraft

Låg prioritet Å Återtagaet eller upphävt

2016-10-21

PRIO STATUS NAMN ÄNDAMÅL EXPLOATÖR BESKRIVNING SKEDE APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT

Pågående Frösunda 3:1 (Viby 

skola)

Allmänt Håbo kommun Utökad byggrätt, 

planstridiga 

paviljonger bort

Granskningshandling

S G A

Förhandling Dragelund (PRG) Arbetspla

tser

Håbo 

marknadsbolag

Verksamhet Avtalslöst, avtal tas 

fram

Pågående Logistik Bålsta, Kv 4 Arbetspla

tser

Benders Sverige 

AB

ca 100-150 

arbetstillfällen

Planförslag tas fram

Förhandling Skogsbrynets 

förskola

Allmänt Håbo kommun från 3 till 8 

avdelningar i 

permanenta lokaler 

samt utvidning av 

utegård

Avtalslöst, avtal tas 

fram

S G A

Förhandling Bista 15:7 Arbetspla

tser

Bålsta Business 

Park AB 

(tidigare 

Chemetall)

Omvandling av 

industri till kontor och 

sällanköpshandel

Avtalslöst, avtal tas 

fram

Överklagad Logistik Bålsta, Kv 3 Arbetspla

tser

Kylenkrysset AB ca 500 arbetstillfällen Överklagad
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Avvaktar Bista 4:5, 4:10 Arbetspla

tser

Håbo kommun, 

HMAB

ca 50 arbetstillfällen, 

infart

Planprogram för 

Dragelund

Avvaktar Bålsta 1:614 

(Täppans förskola)

Allmänt Täppans 

Förskola AB

Utveckling av befintlig 

verksamhet på Bålsta 

1:112

Avvaktar annan plan

Avvaktar Båtuppläggning Övrigt Håbo kommun Omtag förstudie 

båtuppläggning

Inväntar program för 

Gröna dalen

Vilande Väppeby 7:52 

(Draget)

Arbetspla

tser

Skanska Utvidgning av Dragets 

verksamhetsområde

Inväntar besked från 

exploatör

Återtagen Väppeby 7:12 Arbetspla

tser

Viktorialund 

Invest AB

Kontor, handel, hotell Planuppdrag för 

Bålsta centrum etapp 

III
Å

Projektprioriteringslista

av program- och detaljplaneuppdrag

Arbetsplatser, allmänt och övrigt TIDPLAN (SAMRÅD, GRANSKNING, ANTAGANDE)

Plan- och utvecklingsavdelning

S/G/A

2016 2017



Teckenförklaring Hög prioritet Pågående/Förhandlande Samråd, Granskning, Antagande

Medelhög prioritet Avvaktande/Vilande Ö L Överprövning/Laga Kraft

Låg prioritet Å Återtagaet eller upphävt

2016-10-19

PRIO STATUS NAMN ÄNDAMÅL EXPLOATÖR BESKRIVNING SKEDE JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL

Pågående Bålsta C, DPL Etapp 

1 - Resecentrum

Bostäder Magnolia, 

COOP, Håbohus

Resecentrum, ca 700 

bostäder

Samrådsredogörelse

G A

Pågående Gillmarken 1:1 m.fl. 

(Kyrkcentrum)

Bostäder … Särskilt boende för 

äldre om cirka 60 

lägenheter

Planförslag tas fram
S

Väntande Gröna Dalen (PRG) Bostäder Håbo kommun ca 500 bostäder, 

stadspark

Utredning

Pågående Frösunda 3:1 (Viby 

skola)

Allmänt Håbo kommun Utökad byggrätt, 

planstridiga 

paviljonger bort

Granskningshandlin

g S G G A

Pågående Väppeby 7:18 mfl 

(Tvåhus)

Bostäder Exploateringssa

mverkan

ca 500 bostäder Granskningshandlin

g
G A A

Pågående Bålsta 2:69 mfl 

(Björkvallen BoKlok)

Bostäder BoKlok, Solfältet 

Fastighets AB

ca 110 bostäder, 

förskola

Samrådsredogörelse

G

Väntande Kalmarsand Bostäder KPAB, FABK 250 - 400 bostäder, 

förskola, ev särskilt 

boende 

Planförslag tas fram

S G

Vilande Dragelund (PRG) Arbetspla

tser

Håbo 

marknadsbolag

verksamhet Avtalslöst, avtal tas 

fram

Pågående Logistik Bålsta, Kv 4 Arbetspla

tser

Benders Sverige 

AB

ca 100-150 

arbetstillfällen

Planförslag tas fram

Vilande Nordform/St Eriks 

(PRG)

Bostäder Bista Mälarstad 

AB

Utredning av 

förutsättningar för 

bostadsutbyggnad

Avtalslöst, avtal tas 

fram

Väntande Ekilla 1:1 Bostäder Christer Frohm ca 8-9  villor Utredning

Pågående Katrinedal 3:70 (3:39) Bostäder Cristoffer Bonde ca 8 villor Planförslag tas fram
S G A

Väntande Bålsta 1:124 (Gästis) Bostäder Håbo kommun Omvandling av Gästis 

till bostäder samt 

eventuell ny byggnad, 

även den för 

bostäder.

Planförslag tas fram

S S G G

Väntande Hjalmars väg Bostäder Per Olov 

Petterson

ca 4-11 villor Planförslag tas fram

Projektprioriteringslista

av program- och detaljplaneuppdrag

Arbetsplatser, allmänt och övrigt TIDPLAN (SAMRÅD, GRANSKNING, ANTAGANDE)

20172016Plan- och utvecklingsavdelning

S/G/A



Teckenförklaring Hög prioritet Pågående/Förhandlande Samråd, Granskning, Antagande

Medelhög prioritet Avvaktande/Vilande Ö L Överprövning/Laga Kraft

Låg prioritet Å Återtagaet eller upphävt

2016-10-19

PRIO STATUS NAMN ÄNDAMÅL EXPLOATÖR BESKRIVNING SKEDE JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL

Arbetsplatser, allmänt och övrigt TIDPLAN (SAMRÅD, GRANSKNING, ANTAGANDE)

20172016Plan- och utvecklingsavdelning

S/G/A

Pågående Bålsta 1:614 mfl 

(Norra Ullevi)

Bostäder Håbo kommun Anpassning till 

verkliga förhållanden 

samt viss förtätning i 

linje med gällande 

Planförslag tas fram

Vilande Skogsbrynets 

förskola

Allmänt Håbo kommun från 3 till 8 

avdelningar i 

permanenta lokaler 

samt utvidning av 

utegård

Avtalslöst, avtal tas 

fram

S G

Vilande Frösunda 3:50 mfl 

(Furuhäll)

Bostäder BRF Furuhäll Justering av 

prickmark 

Avtalslöst, avtal tas 

fram
S A

Vilande Torresta Talltorp 

(PRG)

Bostäder Gillöga ca 100 - 200 bostäder Avtalslöst

Vilande Bista 15:7 Arbetspla

tser

Bålsta Business 

Park AB 

(tidigare 

Chemetall)

Omvandling av 

industri till kontor och 

sällanköpshandel

Avtalslöst, avtal tas 

fram

Överklagad Logistik Bålsta, Kv 3 Arbetspla

tser

Kylenkrysset AB ca 500 arbetstillfällen Överklagad
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Vilande Bålsta C, DPL Etapp 

2 - Stockholmsvägen

Bostäder Magnolia, 

Håbohus

Centrum, ca 500 

bostäder

Utbyggnad av Bålsta 

Centrum etapp I

Vilande Båtsbacken (PRG) Bostäder Håbo kommun Perifertläge, 5-10 

småhustomter 

Huvudmannaskapsu

tredning

Vilande Gamla Bålsta Bostäder Håbo kommun Småstaden, Gamla-

Nya Bålsta

Resurser (tid)

Vilande K5 Västra Myrskären   

(Modernisering)

Bostäder Håbo kommun Modernisering Huvudmannaskapsu

tredning

Vilande Skokloster Udde 1 Bostäder Imprestor 

Fastighets AB

ca 295 bostäder, 

113§, avvaktar LIS, 

omtag

Avtalslöst, avtal tas 

fram

Vilande Dalvägen Bostäder Håbo kommun Äldreboende, 

permanent (40 lgh), 

förskola

Avvaktar annan plan

Vilande Bista 4:5, 4:10 Arbetspla

tser

Håbo kommun, 

HMAB

ca 50 arbetstillfällen, 

infart

Planprogram för 

Dragelund

Vilande Bålsta 1:614 

(Täppans förskola)

Allmänt Täppans 

Förskola AB

Utveckling av befintlig 

verksamhet på Bålsta 

1:112

Avvaktar annan plan

Vilande Båtuppläggning Övrigt Håbo kommun Omtag förstudie 

båtuppläggning

Inväntar program för 

Gröna dalen



Teckenförklaring Hög prioritet Pågående/Förhandlande Samråd, Granskning, Antagande

Medelhög prioritet Avvaktande/Vilande Ö L Överprövning/Laga Kraft

Låg prioritet Å Återtagaet eller upphävt

2016-10-19

PRIO STATUS NAMN ÄNDAMÅL EXPLOATÖR BESKRIVNING SKEDE JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL

Arbetsplatser, allmänt och övrigt TIDPLAN (SAMRÅD, GRANSKNING, ANTAGANDE)

20172016Plan- och utvecklingsavdelning

S/G/A

Återtagande Blåklintsvägen, 

tillägg

Bostäder Skanska GC-väg & 

gestaltningsbestämm

elser

Inväntar besked från 

exploatör

Återtagande Y2 Bålsta 

Stationssamhälle 

(Modernisering)

Bostäder Håbo kommun Initialt modernisering, 

men visade sig kräva 

ny detaljplan

Beslut om 

återtagande

Återtagande Väppeby 7:12 Arbetspla

tser

Viktorialund 

Invest AB

Kontor, handel, hotell Planuppdrag för 

Bålsta centrum 

etapp III

Vilande Bålstaåsen (PRG) Bostäder … Vägdragning centrum-

Åsleden, 

naturreservat

inväntar ny 

översiktsplan

Vilande Skokloster Udde 2 Bostäder … Utveckling av 

Skokloster

Avvaktar annan plan

Vilande Slottskogen norra S3 Bostäder Håbo kommun Modernisering, 113§ Huvudmannaskapsu

tredning

Vilande Viby äng kvarter I+K Bostäder Skanska Bostäder Inväntar besked från 

exploatör

Vilande Viksjö 7:1 (PRG) Bostäder Privat personer Utanför tätorten, ca 

35 villor

Inväntar ny 

översiktsplan

Vilande Väppeby 7:52 

(Draget)

Arbetspla

tser

Skanska Utvidgning av Dragets 

verksamhetsområde

Inväntar besked från 

exploatör
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Bygg- & miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulina Cifuentes-Vargas, Planarkitekt 
Sara Veidemann, Mark- & exploateringsingenjör 
 

 

Detaljplaneprogram för Torresta-Talltorp, Torresta 2:9, Viby 1:3 
samt Viby 3:1 m fl 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslutet om programuppdrag för 

Torresta-Talltorp, KS 2010/79 § 146.  

2. Kommunstyrelsen avslår begäran om planuppdrag för Torresta 2:9, dia-

rienr 2016/00339 

3. Kommunstyrelsen beslutar avskriva tidigare nedlagda kostnader om 

250 000 kronor kopplat till planprogramarbetet.  

. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade om programuppdrag för Torresta-Talltorp år 

2010. Hösten 2015 inkom en begäran om planuppdrag för en del av området 

från en privat aktör som önskar exploatera Torresta 2:9. Denne hänvisades 

då till att det fanns ett programuppdrag. Den privata aktören tänker sig 

uppemot 200 nya bostäder. I det arbete med detaljplaneprogrammet som 

skett sedan hösten 2015 har det konstaterats ett flertal nackdelar med en 

kraftigt utökad exploatering i Torresta-Talltorp. 

En stor del av den tänkta tillkommande bebyggelsen ligger inom ett område 

med utökat strandsskydd. En exploatering av området kommer att kräva en 

utbyggnad av anslutningsvägar för minst 35 000 000 kronor som förvalt-

ningen bedömer som svåra att få kostnadstäckning för i ett exploaterings-

projekt. Områdets lokalisering innebär också högre genomsnittliga drift-

kostnader, för såväl gatuunderhåll som avfallshantering, än vad en mer cent-

raliserad exploatering skulle innebära. En exploatering här förutsätter också 

utbyggnad av kommunalt VA till såväl nytt område som till befintliga fri-

tidshusområdet Talltorp. Möjligheten att få lokaltrafikförsörjning till områ-

det bedöms som liten. Detta innebär ett ökat bilberoende i strid med kom-

munens vision om det ”Hållbara Håbo”. Vidare leder det till kraftigt ökade 

kostnader för skolskjuts på uppskattade dryga 3 000 000 kronor årligen samt 

kostnader för byggande av ny förskola och skola. 

Förvaltningen rekommenderar därför kommunstyrelsen att upphäva det tidi-

gare lämnade programuppdraget samt avslå begäran om planuppdrag, främst 

med anledning av de höga kommunala kostnaderna som förväntas.   

Ärendet 
Ärendets bakgrund 
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Kommunstyrelsen avslog 2007 § 142 ansökan om detaljplaneläggning av 

Torresta 2:9 då det bedömdes att detaljplaneprogram krävdes och att det då 

inte var möjligt att avsätta kommunala resurser för programplanering. År 

2010 uppdrog kommunstyrelsen till förvaltningen att upprätta ett detaljpla-

neprogram för Torresta-Talltorp sedan flera andra stora programområden 

blivit klara. Visst arbete med detaljplaneprogram påbörjades då på förvalt-

ningen men inget som har lett fram till något underlag.  

När ärendet aktualiserades under hösten 2015 med anledning av att en privat 

aktör begärde planuppdrag, ärende 2016/00339, återupptog förvaltningen ut-

redning av områdets framtida utveckling. 

Programområdet 

Det tänkta området innehåller i huvudsak de befintliga bostadsområdena 

Torresta och Talltorp, delar av Viby 3:1 bland annat Viby motionsspår samt 

lantbruksfastigheterna Torresta 1:5, 2:7 och 2:9. Den främst drivande parten 

har varit den privata aktören bakom den privatägda fastigheten Torresta 2:9. 

Torresta är ett gammalt fritidshusområde som genom åren i stor utsträck-

ning har blivit permanentboenden och kommunalt vatten och avlopp finns i 

området. Talltorp är även det ett gammalt fritidshusområde men som inte 

har omvandlats till permanentboende i samma utsträckning, sannolikt på 

grund av att det saknas kommunalt vatten och avlopp. Områdena ligger na-

turnära och med god kontakt med Mälaren även om bebyggelsen oftast inte 

sträcker sig hela vägen ner till vattnet. 

Aktören bakom Torresta 2:9 har en avsikt att bygga 100-200 nya bostäder i 

form av villor, parhus och radhus. Torresta 2:9 har ett utökat strandskydd på 

300 meter vilket upptar ungefär en tredjedel av fastigheten inom vilken en 

stor del av den tänkta bebyggelsen är placerad. Stora delar av fastigheten 

ligger också under ett än så länge gällande ytvattensskyddsområde som 

täcker ytterligare ungefär en tredjedel av fastigheten.  

Ställningstaganden 

Den nu gällande fördjupade översiktsplanen från 2010 pekar ut hela Torr-

resta-Talltorpsområdet som ett omvandlingsområde. Med omvandlingsom-

råde menas vanligtvis områden som tidigare varit fritidshusboenden i allt 

större utsträckning blir områden med permanentboenden. Området pekas 

alltså inte i den fördjupade översiktsplanen ut som ett utbyggnadsområde. 

Vidare konstateras det att det för en utbyggnad av området först måste ske 

en utbyggnad av VA för hela området samt att en ny infartsväg anläggas. 

Kommunen har i dagsläget en mycket hög kostnad för drift av våra kommu-

nala vägar i förhållande till invånarantalet. Detta beror på kommunens 

mycket utspridda bebyggelse i form av satelitområden med långa transport-

leder mellan områdena. Detta fördyrar även avfallshanteringen då sopbilar-

na har långa sträckor att förflytta sig mellan områdena. Med anledning av 

bland annat detta är det lämpligt att fokusera utvecklingen till de mer cen-
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trala delarna av Bålsta tätort och bygga samman orten genom förtätning för 

att på så vis på sikt få lägre driftskostnader per invånare.  

Det finns ett vägreservat från Kalmarleden till Råbyleden där det är möjligt 

att bygga en ny väg som kan försörja ett nytt bostadsområde men även de 

boende i Torresta och Talltorp. En sådan väg skulle vid en mycket översikt-

lig beräkning kunna kosta cirka 35 000 000 kronor att bygga. En sådan 

kostnad ska i händelse av utbyggnad bäras av såväl de blivande fastigheter-

na inom Torresta 2:9 som av befintliga boende i områdena Torresta och 

Talltorp. De befintliga boendena i Torresta respektive Talltorp kan i så fall 

komma att få bekosta en ny väg med ett par hundra tusen kronor per fastig-

het och då endast för nybyggnation av väg mellan Kalmarleden bort till 

Råbyleden. Utöver detta kommer eventuella kostnader för att förbättra kva-

litén på lokalgatorna inne i områdena för att kunna ta över dessa för kom-

munal drift. Detta förutsätter att politiken i framtiden fattar beslut om gatu-

kostnadsavgifter vilket såvitt förvaltningen känner till inte skett tidigare, i 

alla fall inte på många år. Att kommunen själv står för dessa kostnader ser 

förvaltningen inte som ett alternativ då alla exploateringsprojekt enligt 

kommunfullmäktiges mål ska ha kostnadstäckning. Nya fastigheter inom 

Torresta 2:9 uppskattas grovt få gatukostnader för ny väg inklusive lokalga-

tor inne i områdena på upp till en halv miljon kronor beroende på hur många 

nya fastigheter som kan bildas. Detta är att betrakta som relativt höga kost-

nader. 

Vid upprepade och löpande diskussioner med Uppsalas Länstrafik framgår 

tydligt att kommunen inte kan förvänta sig en utökning av busstrafik till om-

rådet även om utbyggnad av vägnätet sker. Detta i sin tur leder till att kom-

munen vid en exploatering i detta område skapar ytterligare ett bilberoende 

område. Detta är i strid med kommunens vision om ”Hållbara Håbo” där vi 

ska minska behovet av bilresor. Det bedöms av förvaltningen som olämpligt 

att vid denna tidpunkt prioritera och bygga i ett område där våra invånare 

tvingas nyttja bil för alla dagens resor.  

En viktig fråga för skolans verksamhet och ekonomi är skolskjutsfrågan ef-

tersom man inte kan räkna med att inte få dit kollektivtrafik. Nya bostads-

områden med den här tänkta karaktären lockar ofta barnfamiljer och skol-

förvaltningen räknar med ett genomsnitt på 1,9 barn per hushåll. Brist på 

möjlig skolskjuts med buss innebär taxiresor. Kostnaderna för detta upp-

skattas till drygt 3 000 000 kronor årligen för skolförvaltningen. Detta är 

ingen situation som förvaltningen kan rekommendera kommunen att försätta 

sig i. Till detta kommer de ökade behoven av barnomsorg med byggnation 

av såväl förskola som skola vilket leder till ytterligare kostnader. 

Vad gäller VA så skulle en utdragning av kommunalt VA till Talltorp inne-

bära en miljönytta. Då Talltorp än så länge i huvudsak är ett fritidshusom-

råde förmodas en utdragning av kommunalt VA tas emot med blandade 

känslor. Anslutning till kommunalt VA innebär en stor investering för en-

skilda fastighetsägare och kan innebära att fritidshusägare tvingas flytta från 
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området. Intresse för anslutning till kommunalt VA har dock signalerats från 

Talltorps tomtägarförenings ordförande men det är osäkert om det finns stöd 

i övriga föreningen. 

Vad gäller ett nytt bostadsområde på Torresta 2:9 måste dessa anslutas till 

kommunalt VA. Kostnaderna för detta skulle i så fall givetvis bäras av ex-

ploatören i enlighet med gällande VA-taxa utöver de redan höga kostnader-

na för utbyggnad av vägar.  

Sammantaget innebär det ovan anförda att förvaltningen rekommenderar 

kommunstyrelsen att upphäva det tidigare beslutade programuppdraget samt 

avslå begäran om planuppdrag, främst med anledning av de höga kommu-

nala kostnaderna som förväntas.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ett återkallat uppdrag innebär att upparbetade programkostnader på cirka 

250 000 kronor måste betraktas som förluster. Inga övriga ekonomiska kon-

sekvenser förväntas. 

Ett uppdrag om att fortsätta programuppdraget och i förlängningen även ta 

fram detaljplaner innebär stora kommunala investeringar. Siffrorna är vid 

denna tidpunkt grova uppskattningar men fungerar som en indikation. 

Själva framtagandet av ett detaljplaneprogram för detta område kan upp-

skattas till cirka 1 500 000 kronor.  

Byggnation av en förlängning av Råbyleden till Kalmarleden uppskattas gå 

på cirka 35 000 000 kronor vilka i så fall ska bäras av såväl befintliga fas-

tigheter inom programområdet som nytillkomna. Utöver detta tillkommer 

lokalgator i ett nytt område på cirka 15 000 000 kronor vilka ska bäras av en 

exploatör. Även upprustning av befintliga lokalgator inom Torresta-Talltorp 

kan komma att behövas om de ska övertas för kommunal drift vilket leder 

till ökade driftkostnader såväl som anläggningskostnader. 

Anslutning av nytt bostadsområde samt anslutning av Talltorp till kommu-

nalt VA ska täckas av gällande VA-taxa. Detta har verksamheten vid uppre-

pade tillfällen konstaterats vara svårt då det ofta är dyrare att bygga än vad 

gällande VA-taxa kan ta ut av slutkunden. Några närmare uppskattningar för 

just detta område har inte kunnat tas fram med anledning av den rådande 

bemanningen på VA-enheten. 

Driftkostnader för en förlängning av Råbyleden till Kalmarleden uppskattas 

gå på cirka 2 500 000 kronor per år. Driftkostnader för ett övertagande av 

lokalgator inom området är inte beräknade men tillkommer. 

Ekonomiska konsekvenser för skolförvaltningen i form av skolskjuts upp-

skattas uppgå till drygt 3 000 000 kronor årligen för ett nytt område av 

denna storlek. Utöver detta tillkommer kostnader för utökad barnomsorg i 

form av nya förskolor och skolor. 
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Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs. 

 

Beslutsunderlag 

– Beslut om programuppdrag KS 2010/79 § 146. 

– Begäran om planuppdrag, KS 2016/00339.  

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Chef Bygg- och miljöförvaltningen 

Tekniska avdelningen 

Skolförvaltningen 

 



Håbo kommun 
Att. tf plan- och utvecklingsschef Märit Olofsson Nääs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begäran om planuppdrag Torresta 2:9 
 
Bakgrund 
Utvecklingen som sker i Stockholmsregionen innebär nya förutsättningar och möjligheter för 
Håbo kommun. Håbo kommun har stor potential att växa och öka antalet invånare. I 
kommunens ”Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort” pekas området ut som möjligt 
utvecklingsområde och benämns där som Torresta/Talltorp. Fastigheten 2:9 ligger mellan två 
fritidshusområden under omvandling och vi anser att den har stor potential att utvecklas. Här 
finns det möjlighet att skapa ett levande nytt småhusområde som kan möta människors krav 
på välbefinnande, livskvalitet och upplevelser. Ett område som även skulle bidra till att öka 
befolkningsunderlaget i Håbo kommun.  
 
Ansökan 
Vi ansöker om att få uppdraget att upprätta förslag till detaljplan för området Torresta 2:9. 
Avsikten är att skapa ett nytt bostadsområde med 100 till 200 nya tomter. Under vintern och 
våren 2015 har vi formulerat en vision för Torresta 2:9. Visionen bifogas denna planansökan 
för att ge en bild av vad vi anser skulle kunna byggas där. 
 
Efter att hänsyn har tagits till kommunens riktlinjer och ambitioner, till platsens specifika 
förutsättningar samt till de stadsbyggnadsfaktorer som tillför kvalitéer och bidrar till attraktivitet 
ser vi framför oss ett nytt småhusområde där rik natur samsas med villor, radhus och parhus. 
Ett område med lite annorlunda karaktär och speciell atmosfär som har platsens befintliga 
natur och varierade topografi som utgångspunkt och där gemenskap är av stor vikt.  
 
Ambitionen med projektet är att bevara en stor, kontinuerlig del av skogen och på så sätt 
bevara och förstärka dess “sociala värden” som pekas ut i kommunens översiktsplan. 
Områdets karaktär formas av småhuskluster/kvarter i fastighetens mindre kuperade och öppna 
delar. ”Kvarteren” innehåller blandade småhustypologier med varierade arkitektoniska utryck 
och med gemensamma ytor för rekreation och gemenskap i mitten. Mångfald skapas också 
genom de olika typer av gaturum som planeras, med den mest karakteristiska, en bygata som 
binder samman hela området och blir områdets nya huvudgata. Ett sekundärt vägnät kopplar 
till omgivande områden och gör Torresta 2:9 till ett integrerat område i linje med Bålsta FÖP. 
Bostadskvarteren binds samman med ett nätverk av skogsstigar som leder de boende genom 
skogen ända ner till stranden.  
 
Gatorna ringar in bostadskvarteren och ytan innanför husen blir kvarterens självklara hjärta  
och gemensamma rum, ett tryggt område utan bilar där barnen kan leka fritt och de boende 
kan mötas. Här ligger odlingslotter, den lilla lekplatsen, fruktträdgårdar med mera. Torresta 
2:9s gemensamma kvartersytor tillför stora kvalitéer till de boende, de blir en förläggning av 
den egna bostadens trädgård och bidrar till att bygga ett socialt hållbart område. 
 
Området som är utpekat i naturvårdsplanen som beteshage berör delvis den nordvästra delen 
av marken och kommer att bevaras och inte beröras av nybyggnationen. Området omfattas i 
sin nedre del av utökat strandskydd på 300 meter. Marken inom strandskyddet är idag redan 
tagen i anspråk med två befintliga bostäder. Visionen redovisar att områdets strandnära 
karaktär förstärks genom att utveckla kopplingen till vattnet och anlägga 
gemensamhetsfunktioner. Där planeras en förskola på höjden samt en gemensamhetslokal vid 



vattnet på tomtens sydvästra del. Där kommer det att finnas kanot och jolleförvaring, grillplats 
och brygga för att tillgodose invånarnas och allmänhetens behov av rekreation, umgänge och 
aktivitet. 
 
För att kunna skapa ett nytt och spännande småhusområde är det viktigt att kommunens 
planerade väg som ska binda samman Hagviken med Kalmarleden förverkligas och därmed 
också möjligheten för en utökad busslinje och busshållplats vid områdets norra del. 
Vi ser visionen som en hållbar utvecklingsmodell och en utgångspunkt för det fortsatta 
planarbetet som vi vill delta i. 
 
 
 
Stockholm den 13 oktober 2015 
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Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sarah Olsson, Planarkitekt 
sarah.olsson@habo.se 

 

Planuppdrag för kvarter nr 5 och nr 6 i Logistik Bålsta 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna planuppdrag till förvaltningen 

gällande upprättande av förslag till detaljplan för kvarteren nr 5 och 6 i 

Logistik Bålsta. 

   

 

Sammanfattning 

Håbo Marknads AB har inkommit med en skrivelse, daterad 2016-10-06, 

med begäran om planuppdrag för kvarteren nr 5 och nr 6 inom 

planprogramområdet för Logistik Bålsta.  

Ansökan gäller fastigheten Lundby 2:1 som ägs av Håbo kommun. Syftet 

med begäran om planläggning är att öka kommunens planberedskap för att 

ha mark tillgänglig inom Logistik Bålsta för verksamhetsändamål när 

företag vill etablera sig i kommunen.  

Bygg- och miljöförvaltningen konstaterar att innan det kan vara rimligt att 

påbörja planläggningen för kvarter 5 och 6 är det lämpligt att upprättad 

detaljplan för kvarter 3 vinner laga kraft. Detaljplanen är för närvarande 

överklagad och inväntar beslut i mark- och miljödomstolen. Planarbete 

pågår för kvarter 4 där Benders kommer att utveckla del av planområdet och 

drygt 130 000 kvm kommer att bli tillgängligt som planberedskap för annan 

aktör.  

Behovet av utbyggnad av infrastruktur är omfattande inom Logistik Bålsta 

och förvaltningen vill tillse att kommunen erhåller en någorlunda rimlig 

exploateringsekonomi för de första två kvarteren innan ytterligare steg tas 

västerut. Bedömningen med hänsyn till exploateringsekonomi är att det är 

först när detaljplanen för kvarter 3 har vunnit laga kraft som det också kan 

vara säkerställt att den i programmet planerade infrastrukturen har 

förutsättningar att genomföras. Blir så inte fallet kan kvarter 5 och nr 6 inte 

bära sina kostnader för utbyggnad av erforderlig infrastruktur.  

Förvaltningen föreslår att frågan om planuppdrag för kvarter nr 5 och nr 6 

aktualiseras efter det att detaljplanen för kvarter nr 3 har vunnit laga kraft 

och att det är säkerställt att detaljplanen för kvarter nr 4 har förutsättningar 

att vinna laga kraft.       

 
Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2013 § 63 att godkänna 

detaljplaneprogrammet för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta 
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som utgångspunkt för kommande detaljplaneläggning inom 

programområdet. I detaljplaneprogrammet föreslås att området utvecklas för 

verksamheter inom logistik, industri, hantverk, kontor och lager.  

Håbo Marknads AB har nu ansökt om planläggning av kvarter nr 5 och nr 6 

för verksamhetsmark i Björnbro. Kvarteren är belägna längst västerut inom 

planprogramområdet. Syftet med begäran om planläggning är att öka 

kommunens planberedskap för att ha mark tillgänglig inom Logistik Bålsta 

för verksamhetsändamål när företag vill etablera sig i kommunen. Båda 

kvarteren har tillsammans en areal på cirka 130 000 hektar.  

Söder om kvarter nr 6 ligger bostadsområdet Skörbyskog. I detaljplane-

programmet har en zon om cirka 300 meter lämnats kvar som naturmark för 

rekreation och som störningsskydd mellan verksamhetsmark och 

bostadsbebyggelsen i Skörby. I programmet finns även en naturzon om 

cirka 200 meter mellan kvarteren nr 3-4 och kvarteren nr 5-6. I en 

kommande detaljplan föreslås denna naturmark komma att ingå för att 

säkerställas som naturmark. 

Bakgrunden till förvaltningens förslag att i nuläget inte föreslå planuppdrag 

för kvarteren nr 5 och nr 6 är kopplat till Håbo kommuns utbyggnad av 

infrastruktur och områdets exploateringsekonomi. Utbyggnaden inom 

Logistik Bålsta av infrastruktur är omfattande och med betydande 

kostnader.  

Enligt kommunens preliminära bedömning är kommunens kostnader för 

framdragande av infrastruktur till området cirka 43,5 miljoner kronor. I 

denna kostnad ingår väg, gc-väg, vatten- och avlopp, dagvatten, strövstigar 

med mera. Intäkterna för VA-kollektivet vid framtida anslutning av kvarter 

nr 5 och nr 6 enligt gällande taxa innebär ett negativt resultat med mer än 

två miljoner kronor vilket strider mot kommunfullmäktiges mål att 

utbyggnad av kommunal infrastruktur ska ha kostnadstäckning.  

VA-taxan behöver därmed först justeras för att detta mål ska kunna nås. I 

det fall tomter i blivande kvarter nr 5 och nr 6 säljs för mer än 475 kr/kvm 

exklusive anslutningsavgift för vatten och avlopp kommer området att 

genera ett positivt resultat för kommunen, dock ej för VA-kollektivet.  

Ovanstående redovisning av exploateringsekonomin förutsätter dock att 

detaljplanerna för kvarter nr 3 och nr 4 antas och vinner laga kraft och kan 

bära sin tänkta andel av finansieringen av infrastrukturen fram till aktuellt 

område för kvarteren nr 5 och nr 6. Om detaljplanerna för kvarter nr 3 och 

nr 4 inte vinner laga kraft uppgår den totala kostnaden för infrastruktur fram 

till kvarter nr 5 och nr 6 till 125,5 miljoner och därmed är det orealistiskt att 

genomföra utbyggnaden och kommunfullmäktiges mål om 

kostnadstäckning klaras överhuvudtaget inte.  

Mot den bakgrunden föreslår förvaltningen kommunstyrelsen i nuläget att 

inte lämna planuppdrag för kvarter nr 5 och nr 6 utan avvakta till dess att 
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detaljplanen för kvarter nr 3 har vunnit laga kraft och det är säkerställt att 

kvarter nr 4 synes ha goda förutsättningar att vinna laga kraft. Dessutom kan 

noteras att kvarter nr 4 ger planberedskap om drygt 130 000 kvm som kan 

komma att erbjudas när lämpligt företag visar intresse. För närvarande finns 

inte heller aktuell intressent för området eller del därav.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Föreliggande beslut ger inga ekonomiska konsekvenser.  

Uppföljning 

Beslutet kräver ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Karta från planprogrammet  

– Skrivelse från HMAB 

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Håbo Marknads AB 

 



 
Förslag till plangräns 

 
Översiktskarta 







Från: Lena Eklund-Gabrielsson 
Skickat: den 12 oktober 2016 09:37 
Till: Abrahamsson Ralph (ralphoa@gmail.com); af Jocknick Gustaf; Agneta 

Hägglund; Ahlström Sara (sara@habobuss.se); Alm Peter; Anders Åhrlin; 
Ann-Mari Sundgren; Bertil Berglund; Björkman Bengt 
(bengt@magiskpool.se); Harry Lövstav - Håbo Kommun 
(harry.balsta@colorama.se); Jenny Lindberg; Kilger Peter; 
Kommunstyrelsen; Maria Wigenfeldt; Pardo Ariel; Per Andersson 
(per.peag@telia.com); Svensson Birgit 

Ämne: Protokoll 20161006 
Bifogade filer: 2016-10-06.pdf 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej 
Här kommer protokollet från senaste mötet. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lena 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Lena Eklund-Gabrielsson 
Marknadsassistent 
 
Håbo Marknads AB 
Sköldvägen 2 
746 50 Bålsta 
Tel: 070-6577818 
Mail: lena.eklund-gabrielsson@habo.se 
www.habo.se 
 

mailto:lena.eklund-gabrielsson@habo.se
http://www.habo.se/marknad


Till  

Kommunstyrelsens förvaltning 

 

 

Undertecknade har idag 2016 10 06 fått uppdraget från en enig styrelse i Håbo marknads AB 

att tillskriva kommunstyrelse - och förvaltning om att beslut  omgående tas om planuppdrag 

för Logistic Bålsta kvarter 5 och 6, vidare att planprogrammet för Dragelund bör prioriteras. 

Håbo Marknads AB är villiga att bekosta framtagandet av planerna om resurser inte finns 

inom Håbo Kommun. 

Styrelsen anför vidare att dessa planer är mycket viktiga för att styrelsen ska kunna fullfölja 

sina åtagande.  

 

 

 

 

 

 

Bålsta den 2016 10 06 

Ralph Abrahamsson Ordförande 

Agneta Hägglund ledamot 
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Bygg- & miljöförvaltningen 
Plan- & utvecklingsavdelningen 
Sara Veidemann, Mark- & exploateringsingenjör 
0171-527 86 
sara.veidemann@habo.se 

 

Markanvisning inom planområdet Kalmarsand, del av fastighet-
en Bista 4:5, Håbohus AB 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen anvisar mark för flerbostadshus inom del av fastig-

heten Bista 4:5 till Håbohus AB. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att teckna markanvisnings-

avtal med Håbohus AB. Förvaltningen har därefter rätt att förlänga avta-

let samt godkänna eller avslå att exploatören sätter annan part i sitt 

ställe.   

 

Sammanfattning 

Förvaltningen har fått i uppdrag att upprätta och samråda detaljplan för 

Kalmarsand, dpl 414, KS beslut 2015-11-23 §203 i ärende Dnr 2015/00289. 

I samband med detta har Håbohus AB gjort en förfrågan kring att få för-

värva mark för bostadsändamål inom det blivande detaljplaneområdet.  

Markområdet är cirka 4 500 kvm stort och lokaliserat längs med den nuva-

rande Stockholmsvägen strax sydost om Kalmarrondellen. Området är i 

planprogrammet, som antogs 2010-10-18 §145, avsett för småhus och na-

turmark. Håbohus har i mycket tidiga skisser visat bland annat en god för-

ståelse för läget angränsande till villabebyggelsen. Det ökade behovet av 

bostäder i kommunen gör att förvaltningen rekommenderar att anvisa mark-

området till Håbohus för flerbostadsändamål istället för en framtida försälj-

ning av ett fåtal villatomter. Vidare ökar en markanvisning möjligheten till 

att få kostnadstäckning för infrastrukturen inom detaljplaneområdet. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 

teckna markanvisningsavtal med Håbohus AB som exploatör. Markanvis-

ningen innebär en ensamrätt för exploatören att under två års tid förhandla 

med kommunen kring genomförandeavtal med fastighetsöverlåtelse för det 

anvisade området.   

 
Ärendet 
Håbohus förfrågan 
Håbohus har informellt kontaktat förvaltningen i sitt uppdrag att söka och 

finna mark som kan bebyggas inom överskådlig tid. Tillsammans har par-

terna bland annat funnit ett markområde inom planprogramsområdet för 

Kalmarsand där en detaljplan (dpl 414) just nu håller på att tas fram i enlig-

het med kommunstyrelsens beslut 2015-11-23 §203. 

mailto:sara.veidemann@habo.se
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Det aktuella området 

Markområdet är cirka 4 500 kvm stort och är i planprogrammet avsett för i 

huvudsak bostadsändamål men även till viss del naturmark. Området är lo-

kaliserat längs med nuvarande Stockholmsvägen strax sydost om Kalmar-

rondellen. 

I planprogramet från år 2010 rekommenderades området för avstyckning av 

småhustomter. Numera finns ett utökat behov av fler bostäder i kommunen 

varför en detaljplaneläggning för enbostadshus inte kan anses vara det mest 

effektiva sättet att nyttja det aktuella markområdet.  

Planprogrammet påpekar även möjligheten att bredda de föreslagna verk-

samhetstomterna längs med tågspåren genom utfyllning i grustaget. Som del 

i tidigare detaljplanearbete togs under år 2012 en ny vägstudie fram och uti-

från den nya sträckningen är det inte längre möjligt att bredda verksamhets-

tomterna och bostadsområdet i nordväst tappar cirka 40 procent av ytan. Ut-

ifrån de förändrade förutsättningarna föreslås att bostadsområdet, istället för 

verksamheter, ges möjlighet att sträcka sig in i grustaget. Bostäderna kan 

samtidigt anpassas efter terrängen på ett sätt som aldrig hade varit möjligt 

för verksamhetsmark.   

Vidare finner förvaltningen det lämpligt att om möjligt använda marken på 

ett mer ekonomiskt fördelaktigt sätt än till ett fåtal enbostadshus. Kommu-

nen har åtagit sig del av kommunala infrastrukturkostnader i gällande intent-

ionsavtal med övriga exploatörer inom området för bland annat en ny 

Stockholmsväg (KS beslut Dnr 2015/00289 § 203). En markanvisning för 

flerbostadshus ökar möjligheten att få kostnadstäckning för den infrastruk-

turen. 

Området skulle kunna utgöra en sammanfogande länk mellan villabebyggel-

sen i Fånäs och den tätare småstadsbebyggelsen som planeras längs med 

Stockholmsvägen in mot Bålsta centrum. Håbohus har i mycket tidiga skis-

ser visat en god förståelse såväl för läget, med en respekterande småskalig-

het mot villaområdet, som för den speciella och kraftigt sluttande terrängen i 

området. Vidare har de även visat intresse för att förädla anslutande natur-

område, där exploateringen skulle kunna möjliggöra ett sammanhängande 

grönstråk, från Håtunavägen till Kalmarsand. 

Förvaltningen föreslår med anledning av det ovan anförda att kommunsty-

relsen uppdrar till förvaltningen att teckna markanvisningsavtal med Håbo-

hus AB som exploatör. Markanvisningen innebär en ensamrätt för exploatö-

ren att under två års tid förhandla med kommunen kring genomförandeavtal 

med fastighetsöverlåtelse för det anvisade området. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Eftersom markanvisningen inte innebär några ekonomiska förpliktelser han-

teras ekonomin inom det fortsatta arbetet med att ta fram en detaljplan, in-

klusive planavtal, och senare ett genomförandeavtal med fastighetsöverlå-

telse. 
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Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs utan sker inom ramen för planarbetet och genomfö-

randeavtal med fastighetsöverlåtelse. 

Beslutsunderlag 

– Utkast till markanvisningsavtal. 

– Kartbilaga markanvisningsavtal. 

– Mycket tidiga idéskisser för flerbostadshus från Håbohus AB. 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Chef för Bygg- och miljöförvaltningen 
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 Kartbilaga 

  Markanvisningsavtal  
Bygg- & miljöförvaltningen del av Bista 4:5 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
 

 
 

Datum: 2016-10-25   

 

 
Grov skiss över ungefärligt område för markanvisning. 

 

 
Översiktskarta med markering för tänkt lokalisering. 



Sida 1 av 2 

 

 

Markanvisningsavtal  

del av Bista 4:5 
 

Parter      Markägare: Håbo kommun (212000-0241) 
             746 80 Bålsta, nedan kallad Markägaren 
 
        Exploatör:  Håbohus AB (556463-1694) 
             Box 24 

 746 21 BÅLSTA, nedan kallad Exploatören 
             

 
§ 1 Bakgrund 
Det kommunala bostadsbolaget Håbohus AB har under året genom informella kontakter med 
Håbo kommun sökt efter mark som kan bebyggas inom en snar framtid. En av de lokali-
seringar man funnit är inom ett område där detaljplanearbete pågår. Till följd av detta tecknas 
nu ett markanvisningsavtal för en del av marken inom det blivande detaljplaneområdet för 
Kalmarsand. Markanvisningen är tänkt att leda till dels ett planavtal dels ett genomförandeav-
tal med fastighetsöverlåtelse berörande del av en kommunägd fastighet.  

§ 2 Område för markanvisning 

Området som markanvisningen avser är del av fastigheten Håbo Bista 4:5 som är markerad på 
bifogad karta, (Kartbilaga). Det tänkta markområdet omfattar en areal om cirka 4 500 kvm. 
Marken är tänkt att sedermera bebyggas med flerbostadshus. 

§ 3 Markanvisning 
Markägaren ger Exploatören ensamrätt att förhandla om genomförandeavtal med fastighetsö-
verlåtelse för området. 

Området ingår i ett större område för vilket detaljplan ska upprättas. 

§ 4 Avtalstid 
Avtalet gäller för en tid av två (2) år från och med kommunstyrelsens godkännande av detta 
avtal har vunnit laga kraft samt undertecknats av Markägarens företrädare. 

Avtalet kan förlängas med ett år i taget om arbete med att ta fram en detaljplan pågår. 

Detta avtal upphör att gälla när genomförandeavtal med fastighetsöverlåtelse tecknas. 

§ 5 Uppsägning av avtal 
Uppsägning kan ske från Exploatörens sida närhelst under avtalstiden.  

Uppsägning från Markägarens sida kan ske om Exploatören vid upprepade tillfällen nekat till 
förhandlingar kring planavtal eller genomförandeavtal med fastighetsöverlåtelse eller om Ex-
ploatören inte aktivt drivit arbetet framåt på ett sätt som kan förväntas. Innan uppsägning från 



Sida 2 av 2 

 

 

Markägarens sida sker ska en skriftlig varning för att detta kan komma att ske skickas till Ex-
ploatören.  

Uppsägning från Markägarens sida kan även ske om Exploatören överlåter bolaget till en part 
som inte uppfyller Markägarens markanvisningspolicy. 

Uppsägning ska alltid ske i skriftlig form från båda parters sida. 

§ 6 Ekonomi 
Exploatören står för de utrednings- och projekteringskostander som behövs för detaljplanear-
betet. Närmare villkor hanteras i ett planavtal mellan parterna.  

Exploatören har ingen rätt till ersättning för nedlagda kostander om en detaljplan inte kan 
antas eller om genomförandeavtal med fastighetsöverlåtelse inte tecknas. 

§ 7 Överlåtelse av avtal 
Detta avtal får ej överlåtas till annan utan Markägarens skriftliga medgivande. Medgivande 
kan nekas av Markägaren. 

Vid överlåtelse av Exploatörens bolag ska detta underrättas Markägaren skriftligen så snart 
uppgifterna är offentliga.  

§ 8 Övrigt 
Avtalet är ej bindande för kommunens organ vid en prövning av förslag till detaljplan. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Markägaren tar det ena och Ex-
ploatören det andra. 

 

Bålsta 2016-              Stad 2016- 

För Markägaren             För Exploatören 

 

………………………………        ………………………………   

Carina Lund  Mats Norrbrand 
Kommunalråd  VD 
 

 

………………………………          

Per Nordenstam   
Kommundirektör  
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 2016-10-21 KS 2016/00583 nr 70472 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Marie Pettersson, Samhällsplanerare 
0171-528 27 
marie.pettersson@habo.se 

 

Framtagande av handlingsplan för cykel i Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen ger bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att i 

samarbete med tekniska avdelningen ta fram en handlingsplan för cykel 

för Håbo kommun enligt förslag nedan. 

2. Finansiering av arbetet med handlingsplanen tas upp i samband med 

budgetprocessen inför 2018.  

    

 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av en tidigare lagd motion som kretsar kring cykling uppdrog 

kommunfullmäktige den 2 maj 2016 § 47 åt kommunstyrelsen att utreda 

behovet av cykelfrämjande åtgärder i kommunen.  

Plan- och utvecklingsavdelningen på bygg- och miljöförvaltningen har 

hanterat uppdraget och föreslår att en handlingsplan för cykelfrämjande 

åtgärder tas fram för att tydliggöra vilka åtgärder som behöver och ska 

genomföras, hur olika aktörer kan samverka i frågan och hur gemensamma 

resurser kan samordnas för att förbättra och öka cyklandet i Håbo kommun. 

Arbetet ske ske i samarbete med den tekniska avdelningen som ansvarar för 

kommunens gång- och cykelvägsnät, men andra aktörer avses också involveras.     

Handlingsplanen syftar till att ge underlag till åtgärder, med tillhörande 

genomförandeaspekter, som bidrar till att det blir lätt, säkert och bekvämt att 

välja cykeln som transportmedel. Handlingsplanen bör belysa nuvarande 

förutsättningar, förslag till åtgärder samt behandla genomförandeaspekter och 

finansieringsaspekter av föreslagna åtgärder.  

Handlingsplanen ska samordnas med övriga övergripande strategiska 

dokument.   
 
Ärendet 

Lisbeth Bolin (C) och Ralph Abrahamsson (M) föreslår i sin motion ”Cykla 

i Håbo – hela Håbo cyklar” bland annat att en cykelstrategi för Håbo 

kommun ska tas fram för att främja cyklandet i kommunen. Motionen 

besvarades bland annat genom att kommunfullmäktige gav 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av cykelfrämjande åtgärder i 

kommunen. Utredningen ska syfta till att besvara hur kommunen ska arbeta 

långsiktigt för att främja cyklandet. 

Cykeln är en viktig del av stadens transportsystem och har en mycket liten 

miljöpåverkan. Att främja cyklingen ligger i linje med kommunens vision Vårt 

Håbo 2030. För att utveckla Håbo kommun till ett bra cykelsamhälle där 
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cykling utgör ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen behövs ett 

sammanhängande, framkomligt och kapacitetsstarkt cykelvägnät.   

Cykeln erbjuder ett miljömässigt mer hållbart alternativ än bilen och att främja 

cyklingen är därför ett viktigt verktyg i arbetet med att minska transporters 

belastning på miljön. Särskilt vid korta transporter utgör cykeln ett 

konkurrenskraftigt alternativ till bilen.  

Ett ökat cyklande bidrar till en förbättrad folkhälsa. Förutom minskade 

kostnader för sjukdomar kopplade till inaktivitet skulle förbättrade 

cykelmöjligheter bland annat bidra till ett minskat behov av skolskjuts och 

därmed minskad lokal trafikträngsel vid skolorna.  

I Håbo kommun finns förutsättningar för att utveckla tre typer av cykling som 

var för sig skulle kunna bidra till att nå visionen Vårt Håbo 2030.  

- Pendlingscykling. Åtgärder för att underlätta arbetspendling med cykel 

inom kommunen såväl som över kommungränsen.  

- Vardagscykling. Åtgärder för att underlätta cykling till arbete, skola och 

övriga målpunkter.  

- Turism- och rekreationscykling. Åtgärder för att bland annat underlätta 

cykelturer till utflykts- och besöksmål inom kommunen. 

För att tillvarata cykelns potential som transportmedel krävs en samsyn kring 

metod, prioriteringar och beslut för genomförande av cykelfrämjande åtfärder. 

Kommunen bör därför ta fram en handlingsplan för cykel som tydliggör vilka 

cykelfrämjande åtgärder som behöver och ska genomföras. Handlingsplanen 

ska även tydliggöra hur olika aktörer kan samverka och hur gemensamma 

resurser kan samordnas för att förbättra och öka cyklandet i Håbo kommun.  

Handlingsplanen ska syfta till att ge underlag till åtgärder, med tillhörande 

genomförandeaspekter, som bidrar till att det blir lätt, säkert och bekvämt att 

välja cykeln som transportmedel.  

Nedan följer ett antal nyckelfrågor som särskilt behöver utredas och hanteras i 

föreslagen handlingsplan för cykel.  

Förutsättningar:  

- Bakgrund. Nuvarande situation och problembild. Innefattar statistik på 

bland annat cykelvanor, cykelanvändning inom olika grupper samt per 

årstid, olyckor, skadegörelse etcetera.  

- Cykelnätsanalys. Analys av befintligt cykelvägnät.  

- Framkomlighetsanalys. Hinder och problem kring cykelns framkomlighet i 

befintligt cykelvägnät.  

- Aktörsanalys. Intressenter och ansvariga samt frivilliga aktörer inom 

cykelsektorn.  

Åtgärder: 

- Trafiksäkerhetsåtgärder. Omfattar bland annat åtgärder för kritiska 

korsningar med biltrafik, förbättringsåtgärder för säkrare skolvägar samt 

samordning av gång- och cykelstråk.  
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- Information och skyltning. Kampanjer för ökad cykling samt samordning 

av skyltning. 

- Förbättrings- och framkomlighetsåtgärder. Inklusive behov av 

tillkommande cykelvägar.  

- Cykelparkering. Cykelparkering vid viktiga målpunkter, parkeringsnorm 

för cykel i nybyggnation, utformningskrav på cykelparkeringar med mera. 

- Regionala cykelvägar. Åtgärder för att utveckla ett regionalt cykelvägnät.  

Genomförande: 

- Prioritering av åtgärder. 

- Finansiering.  

- Tydliggöra kommunens ansvar och åtaganden. Tydliggöra kommunens roll 

som samhällsbyggare.  

- Tydliggöra ansvarsfördelning mellan statliga, regionala och kommunala 

organisationer samt berörda intresseorganisation. 

Handlingsplanen ska samordnas med övriga övergripande strategiska dokument 

som exempelvis översiktsplanen samt regional cykelstrategi, som båda är under 

framtagande. Eftersom arbete med översiktsplanen kommer att pågå intensivt 

under 2017 och planen även kommer att hantera aspekter viktiga för cykling 

föreslår förvaltningen att det är under 2018 som arbetet med framtagande av 

handlingsplan för cykel lämpligen startar.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Handlingsplanen bör tas fram av egna resurser i kombination med inköpt 

specialistkompetens.  

Framtagande av handlingsplan ryms inte inom förvaltningens budget. Utöver 

avsatt arbetstid internt bedöms konsultinsats krävas. De externa kostnaderna 

beräknas uppgå till knappt 200 000 kr, vilket föreslås tas upp i samband med 

budgetprocessen inför 2018.  

Uppföljning 

Beslutet föranleder ingen uppföljning.  

Beslutsunderlag 

– Svar på motion: Cykla i Håbo – hela Håbo cyklar   

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen  

Plan- och utvecklingsavdelningen  
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 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-05-02  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 47 Dnr 2014/00121  

Svar på motion: Cykla i Håbo - hela Håbo cyklar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att delvis bevilja motionen, med hänvisning 

till förvaltningens bedömning.  

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet 

av cykelfrämjande åtgärder i kommunen.  

Sammanfattning  

Lisbeth Bolin (C) och Ralph Abrahamsson (M) föreslår i sin motion ”Cykla 

i Håbo – hela Håbo cyklar” att en cykelstrategi för kommunen ska tas fram, 

att samverkan med angränsande kommuner ska utvecklas för att använda 

Ekolsunds banvall som cykelväg samt att Marknadsbolaget ska få i uppdrag 

att marknadsföra Håbo som cykelkommun. Förvaltningens bedömning är att 

cykelfrågorna i kommunen behöver prioriteras men att behovet av åtgärder 

när det gäller cykling i första hand behöver utredas vidare. Motionen bevil-

jas därför delvis genom att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda beho-

vet av cykelfrämjande åtgärder. Förslaget rörande Ekolsunds banvall har re-

dan behandlats av kommunstyrelsen i ärende 2014/00175.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2016-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 

Tjänsteskrivelse 

Motion (2014/00121) ”Cykla i Håbo – hela Håbo cyklar”.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-23 § 209 om förslag angående utveckl-

ing av Ekolsunds banvall (diarienummer 2014/00175)  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
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Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Motion: Reformerat kösystem Håbohus 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag om införande av nya 

ägardirektiv då motionens förslag om reformerat kösystem kan hanteras 

av styrelsen för Håbohus AB utan ändring av bolagets ägardirektiv.     

Sammanfattning 

Fredrik Anderstedt (S) har överlämnat en motion med förslaget att nya 

ägardirektiv införs för Håbohus AB där bolaget ges uppdraget att reformera 

kösystemet för att underlätta för svaga grupper i samhället att få en bostad.  

Motionen har från kommunstyrelsen remitterats till Håbohus AB för 

yttrande. I bolagets yttrande framgår att det redan pågår ett arbete för att ta 

fram en ny uthyrningspolicy. Frågan om ett reformerat kösystem finns med 

och kommer att belysas i denna utredning. Bolaget framhäver även att det i 

gällande affärsplan redan finns ett mål kring svaga grupper i samhället:  

”Håbohus ska underlätta för bostadssökande med svag eller osäker inkomst 

att få bostadskontrakt utan att antalet avhysningar ökar signifikant.”  

Bolaget räknar med att kunna presentera en ny uthyrningspolicy till 

sommaren 2017 och anser att ingen ändring av ägardirektiv behöver göras. 

Motionärens förslag kommer att hanteras inom ramen för framtagande av ny 

uthyrningspolicy. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till bolagets yttrande 

och föreslår därmed att motionen ska avslås. Frågan ska istället hanteras av 

styrelsen för Håbohus AB inom ramen för det redan påbörjade arbetet med 

en ny uthyrningspolicy.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 

– Motion 

– Yttrande från Håbohus AB   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionären 

Håbohus AB  
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Motion 

Reformerat kösystem Håbohus 

 
 

Håbo kommun är en mycket attraktiv kommun men en lång kö till hyresrätterna. Tyvärr så 

innebär detta att många inte får möjlighet till ett eget boende i kommunen. Speciellt vissa 

grupper misgynnas i det nuvarande kösystemet. Det kan röra sig om ungdomar som säker sitt 

första boende, äldre som flyttar från sin villa eller personer med funktionsnedsättningar. Därför 

så bör kösystemet i Håbohus reformeras så att dessa grupper kan ansöka om extra kötid.  

 

Som exempel så kan skulle ungdomar mellan  18 och 24 år utan eget hyreskontrakt få 3 års 

kötid.  Personer 70 år eller äldre boende i Håbo få 3 års kötid. Personer bosatta i Håbo som 

pågrund av nedsatt fysisk funktionsförmåga behöver byta bostad kan få upp till  6 års kötid.  

 

 

Med bakgrund av detta så föreslår vi därför att: 

 

1. nya ägardirektiv för Håbohus där ett nytt reformerat kösystem med utgångspunkt från 

ovanstående exempel införs. 

 

 

 

För socialdemokraterna i Håbo  

Fredrik Anderstedt 
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Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år 
2016 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen   

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med redovisning av ej 

verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS. Enligt 

socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 

kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten 

föreslå att kommunen tilldöms ett vite från tio tusen kronor och upp till 

maximalt en miljon kronor. 

Uppföljning 

Ej verkställda beslut följs löpande upp av socialförvaltningen och 

rapporteras till IVO. 

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämndens beslut 2016-10-04 § 63   

__________ 

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom 
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Socialförvaltningen 
Stöd till vuxna 
Katja Holmqvist, Metodstödjare 
 
katja.holmqvist@habo.se 

 

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år 
2016 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 

rapport av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.    

 

Sammanfattning 

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte 

har verkställts senast tre månader efter beslut. Därefter ska nämnden även 

rapportera in till IVO när dessa beslut har verkställts. Nämnden ska också 

på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts 

på nytt inom tre månader från avbrottet.   

Ärende 

Ej verkställda beslut i Håbo kommun 2016, kvartal 2. 

Håbo kommun har totalt sjutton ärenden som rapporteras 2016-08-11. Tio 

av dessa avser LSS och sju avser SoL.  

LSS 

Fem beslut avser beslut om kontaktperson, varav det äldsta är daterat 2015-

02-06.  

Ett beslut avser verkställighet av kontaktpersonsinsats.  

Ett beslut avser klientens återtagande av sin ansökan om kontaktperson som 

tidigare rapporterats in.  

Tre av besluten avser bostad med särskild service, varav det äldsta är daterat 

2015-06-02. Dessa klienter är fortsatt intresserade av boende endast i Bålsta 

och har valt att avvakta plats och/eller nybyggnation.  

SoL 

Två beslut avser beslut om kontaktperson, varav det äldsta är daterat 2015-

05-04.  

Två beslut avser verkställighet av kontaktpersonsinsats.  

Ett beslut avser klientens återtagande av sin ansökan om kontaktperson som 

tidigare rapporterats in.  

Ett beslut avser avbrott av tidigare beviljad kontaktpersonsinsats, med 

datum för avbrott 2015-07-31.  

Ett beslut avser permanent bostad enl 5 kap SoL med beslutsdatum 2016-

02-08, där dröjsmålet är en följd av klientens ansökan om medboende.  
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Socialförvaltningens kommentar 

Förvaltningen kan konstatera att det under perioden kvartal 2 funnits tolv 

beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader. Dessa 

beslut har rapporterats till IVO enligt gällande regelverk.   

 

Av dessa utgörs sju beslut om verkställighet av kontaktperson. 

Rekryteringsansvaret för kontaktpersoner är från senhösten 2015 flyttad till 

samma enhet som verkställer ledsagarservice och personlig assistans. 

Omfördelningen har medfört vissa svårigheter att ta över ansvarsuppgiften 

med förseningar som följd. Det har även i samband med omfördelningen 

beslutats om nya ersättningsnivåer enligt ett annat utbetalningssystem, vilket 

medfört att några uppdragstagare valt att avsluta sina uppdrag.  

    

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 från tio tusen kronor och upp till 

maximalt en miljon kronor    

Uppföljning 

Rapportering sker kvartalsvis till dels IVO, Inspektionen för vård och 

omsorg och dels till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige  

    

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2016-10-04  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

VON § 63 Dnr 2016/00006  

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år 2016 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rap-

port av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kom-

munfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.  

Sammanfattning  

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte 

har verkställts senast tre månader efter beslut. Därefter ska nämnden även 

rapportera in till IVO när dessa beslut har verkställts. Nämnden ska också på 

motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på 

nytt inom tre månader från avbrottet.   

Ärende 

Håbo kommun har totalt sjutton ärenden som rapporteras 2016-08-11. Tio 

av dessa avser LSS och sju avser SoL.  

LSS 

Fem beslut avser beslut om kontaktperson, varav det äldsta är daterat 2015-

02-06.  

Ett beslut avser verkställighet av kontaktpersonsinsats.  

Ett beslut avser klientens återtagande av sin ansökan om kontaktperson som 

tidigare rapporterats in.  

Tre av besluten avser bostad med särskild service, varav det äldsta är daterat 

2015-06-02. Dessa klienter är fortsatt intresserade av boende endast i Bålsta 

och har valt att avvakta plats och/eller nybyggnation.  

SoL 

Två beslut avser beslut om kontaktperson, varav det äldsta är daterat 2015-

05-04.  

Två beslut avser verkställighet av kontaktpersonsinsats.  

Ett beslut avser klientens återtagande av sin ansökan om kontaktperson som 

tidigare rapporterats in.  

Ett beslut avser avbrott av tidigare beviljad kontaktpersonsinsats, med datum 

för avbrott 2015-07-31.  

Ett beslut avser permanent bostad enl 5 kap SoL med beslutsdatum 2016-02-

08, där dröjsmålet är en följd av klientens ansökan om medboende.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-10-04  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 63 Dnr 2016/00006 

 

Socialförvaltningens kommentar 

Förvaltningen kan konstatera att det under perioden kvartal 2 funnits tolv 

beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader. Dessa be-

slut har rapporterats till IVO enligt gällande regelverk.   

Av dessa tolv utgörs sju beslut om verkställighet av kontaktperson. Rekryte-

ringsansvaret för kontaktpersoner är från senhösten 2015 flyttad till samma 

enhet som verkställer ledsagarservice och personlig assistans. Omfördel-

ningen har medfört vissa svårigheter att ta över ansvarsuppgiften med förse-

ningar som följd. Det har även i samband med omfördelningen beslutats om 

nya ersättningsnivåer enligt ett annat utbetalningssystem, vilket medfört att 

några uppdragstagare valt att avsluta sina uppdrag.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2016-08-11, nr 1869 
 

______________ 

Beslutet skickas till: 

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

 

Förändring av regelmenten för kommunstyrelsen samt barn- 
och utvecklingsnämnden 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen, att gälla 

från och med 2017-01-01. 

2. Kommunfullmäktige antar reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden, att gälla från och med 2017-01-01. 

3. Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglementen för 

kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden från 2017-01-01.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 66, i samband med 

fastställande av budgetramarna, dels att flytta kostenheten från 

kommunstyrelsens förvaltning till barn- och utbildningsförvaltningen från 

och med 2017-01-01, samt dels att drift- och investeringsbudget för 

kostenheten förflyttas över från kommunstyrelsen till barn- och 

utbildningsnämnden. 

För att denna verksamhetsövergång ska vara giltig så måste även de av 

fullmäktige beslutade reglementena som styr respektive nämnds 

verksamhetsområden och befogenheter ändra.  

Kommunstyrelsens förvaltning mot bakgrund av detta omarbetat nuvarande 

reglementen för respektive nämnd så att tydligt framkommer att ansvaret för 

kostverksamhet inom barnomsorgs-, skol- och gymnasieverksamheter 

åligger barn- och utbildningsnämnden.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

De ekonomiska konsekvenserna av ärendet är redan behandlade i 

fullmäktige, i och med överföringen av drifts- och investeringsbudget från 

kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. 

Uppföljning 

Ärendet föranleder inget behov av uppföljning.  

Beslutsunderlag 

– Reglemente för kommunstyrelsen 

– Reglemente för barn- och utbildningsnämnden   

__________ 

Beslut skickas till 

Kansliet – för åtgärd 

Barn- och utbildningsnämnden – för kännedom 



 

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Kanslichef 
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Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden 

Antaget av kommunfullmäktige 2016-XX-XX, § XX  

Utöver vad som är föreskrivet i det allmänna nämndreglementet, skollag, 

skolförordning, kommunallag och annan lagstiftning så gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

Övergripande uppgifter 

1 § 

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. Detta i syfte att kunna erbjuda dem 

lämpliga individuella åtgärder. 

• Kommunens godkännande av enskilda huvudmän för fristående 

förskolor och fritidshem samt tillsyn av fristående förskolor och 

fritidshem. 

• Det som i skollag (2010:800) och skolförordning (2011:185) åligger 

kommunen som offentlig huvudman för skolverksamheten, 

hemkommunen och liknande. 

• Kommunens musikskoleverksamhet. 

• Beslut om avskrivning av fordran som gäller nämndens 

förvaltningsområde med begränsning som i särskilt fall kan följa av 

lag eller beslut av kommunfullmäktige. 

• Kostverksamhet inom barnomsorgs-, skol- och 

gymnasieverksamheter. 

  



 

 

Reglemente för kommunstyrelsen 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Kanslichef 
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Reglemente för Kommunstyrelsen 

Antaget av kommunfullmäktige 2016-XX-XX, § XX 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och 

annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

Ledningsfunktionen 

1 §   

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 

har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 

kommunens ekonomi och verksamheter.  

2 § 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att bedrivs, utveckla, samordna 

och följa upp bland annat: 

 Planeringen av användningen av mark och vatten. 

 Exploateringsverksamheten. 

 Miljö-, natur- och klimatvård samt samordning av kommunens 

interna miljöarbete. 

 Arbetet med strategiska miljöfrågor och en hållbar utveckling. 

 Folkhälsoarbetet. 

 Bostadspolitiken samt att verka för att bostadsförsörjningen och 

samhällsbyggandet främjas. 

 Energiplaneringen och energihushållningen i kommunen. 

 Kommunikations- och informationsverksamheten. 

 Utveckling av informationssystem/IT. 

 Trafikpolitiken samt att verka för en tillfredsställande 

trafikförsörjning. 

 Utvecklingen och effektiviseringen av den övergripande 

organisationsstrukturen och administrationen. 
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 Utvecklingen av brukarinflytande, medborgardialog och den 

kommunala demokratin. 

 Utvecklingen av e-förvaltningen. 

 Frågor som rör riskhantering, säkerhet, sårbarhet och beredskap 

inom hela den kommunala verksamheten. 

 Övergripande näringslivsfrågor. 

 Upphandlingsverksamheten. 

 Utformningen av riktlinjer avseende intern kontroll i den 

kommunala organisationen. 

 Teknisk verksamhet. 

 Personalpolitik. 

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa:  

 socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål uppfylls 

 den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god 

kommunal hälso- och sjukvård 

 skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 

 omsorgen om fysiskt och psykiskt funktionshindrade och verka för 

en god omsorg och vård 

Kommunstyrelsen skall med uppmärksamhet följa övriga nämnders 

verksamheter.  

Styrfunktionen 

3 § 

I kommunstyrelsen styrfunktion ingår att: 

 Leda samordningen av utformningen av övergripande mål, riktlinjer 

och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten. 

Kommunstyrelsen ska även redovisa förslag till målformuleringar 

som inte ska göras av annan nämnd. 

 Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande 

förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. 
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 Se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om 

hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 

under budgetåret. 

 Utfärda föreskrifter och anvisningar till nämnderna rörande 

budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport, årsredovisning 

inklusive verksamhetsberättelse mm.  

 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst 

vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv 

men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 

kommunen. 

 Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 

och andra liknade sammanträden i de företag som kommunen helt 

eller delvis äger eller har intresse, bland annat. genom att lämna 

direktiv till kommunens ombud. 

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 

anges i 3 kap 17-18 §§ i kommunallagen (1991:900) är uppfyllda 

avseende de aktiebolag som kommunen innehar aktier i. 

 Årligen i samband med bokslut i beslut pröva om den verksamhet 

som bedrivit i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger 

eller annars har intresse av enligt 3 kap 17-18§§ i kommunallagen 

(1991:900) under föregående kalenderår har varit förenligt med det 

fastställda kommunala ändamålet samt har utförts i enlighet med de 

kommunala befogenheterna. Beslut ska delges fullmäktige snarast.  

Finner styrelsen att brister förelegat ska förslag om lämpliga åtgärder 

lämnas samtidigt till fullmäktige. 

 Utifrån kommunens intressen genomföra en aktiv 

omvärldsbevakning och vid behov föreslå förändringar av, och i, den 

kommunala organisationen. 

 I övrigt följa frågor som rör kommunens utveckling. 

 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER 

Ekonomisk förvaltning 

4 § 

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens ekonomiska förvaltning och 

därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter. I den ekonomiska 

förvaltningen ingår medelsförvaltningen, vilken omfattar placering och 

upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens 
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inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder 

som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 

uppgift ingår bland annat att: 

 Handha egen samt övriga nämnders donationsförvaltning samt 

placera medel. 

 Handha koncernkonto, upplåning och medelsplacering enligt avtal 

med, eller uppdrag från kommunens företag.  

 Fortlöpande hålla sig underrättad om förvaltning och underhåll av 

kommunens fasta och lösa egendom. 

 Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

 Ingå borgen för belopp upp till 500 000 kr.  

 Ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om 

säkerheten som fullmäktige angivit. 

 Regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten i 

kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger, eller 

annars har intresse i, utvecklas.   

Kommunstyrelsen ska svara för årsredovisning, med sammanställd 

redovisning och delårsrapport med budgetuppföljning, enligt lagen om 

kommunal redovisning. 

Personalpolitik 

5 § 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har i det 

sammanhanget att:  

 vara anställnings-, löne- och pensionsmyndighet för all personal.  

 ansvara för övriga övergripande styrdokument i personalpolitiska 

frågor.  

 besluta om stridsåtgärd.  

 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 

frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 

dess arbetstagare.  
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 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 

förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14§§ och 38 § lagen om 

medbestämmande i arbetslivet (1976:580) inom andra nämnders 

verksamhetsområden.  

 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare.  

 lämna uppdrag som avses i lag om vissa kommunala befogenheter 

(2009:47). 

 tillse att förhandling sker enligt lagen om medbestämmande i 

arbetslivet 11-14 §§ och 38 § eller kommunens samverkansavtal.  

 utarbeta regler beträffande de förtroendevaldas arvoden och 

ersättningar, samt besluta om tolkning av desamma.  

Teknisk verksamhet 

6 §  

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens tekniska verksamhet och har 

i det sammanhanget att:  

 Vara kommunens väghållningsmyndighet enligt väglagen 

(1971:948). 

 Svara för kommunens parkeringsövervakning enligt lagen om 

kommunal parkeringsövervakning (1987:24). 

 Ansvara för den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 

miljöbalken (1998:808) och den kommunala renhållningsordningen.  

 Bereda de frågor som kommunfullmäktige ska besluta om enligt 

avfallsförordningen (2011:927). 

 Handlägga frågor om gaturenhållning enligt lagen om 

gaturenhållning och skyltning (1998:814). 

 Handlägga frågor som anges i lagen om flyttning av fordon i vissa 

fall (1982:129) och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall 

(1982:198). 

 Fullgöra kommunens åtaganden enligt trafikförordningen 

(1998:1276). 

 Ansvara för upplåtelse av salutorg och övriga allmänna platser, 

inklusive torghandel.  
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 Vara huvudman för kommunens allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar och fullgöra de uppgifter som anges i lagen om 

allmänna vattentjänster (2006:412), exklusive fastställelse av taxa.  

 Initiera och bereda ärenden som inrättande av vattenskyddsområden 

enligt 7 kap. miljöbalken i den mån det är påkallat.  

 Förvalta kommunens fasta egendom om inte kommunfullmäktige 

beslutat annat i särskilt fall. Detta innebär bl.a. underhåll och skötsel 

av kommunens skogar, parker, grönområden, tekniska anläggningar 

och byggnader.  

 Lokalvård. 

 Hantera bidrag till väghållning.  

 Handläggning och utfärdande av parkeringstillstånd för 

funktionsnedsatta. 

 Tolka tillämpningen av taxor inom sitt verksamhetsområde.  

Näringsliv 

7 § 

Kommunstyrelsen är ansvarig för de övergripande näringslivsfrågorna. 

Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen att samverka med 

näringslivets parter samt med uppmärksamhet följa samhällsutvecklingen 

och verka för åtgärder som strävar efter en positiv näringslivsutveckling och 

ett gott näringslivsklimat. 

 
Information 

8 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala 

informationsverksamhet. Resterande nämnder ansvarar för information 

inom det egna verksamhetsområdet. Nämnderna ska dock samråda med 

kommunstyrelsen om informationens utformning.  

I egenskap av centralt informationsorgan ansvarar kommunstyrelsen för:  

 ledning, samordning och utformning av kommunens övergripande 

kommunikations- och informationsinsatser såsom framtagande och 

utgivande av kommunala informationsbroschyrer, kataloger, 

publikationer och andra informationsprodukter. 

 utveckling och samordning av kommunens övergripande information 

på Internet och intranät. 
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 ledning och samordning av kommunens övergripande annonsering. 

 varumärkesfrågor som rör kommunens verksamhet. 

 frågor som rör kommunens logotyp. 

 informationsfunktionen i den kommunala 

krisledningsorganisationen. 

Informationsteknik 

9 § 

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens informationsteknik och 

informationssystem (IS/IT) samt för datakommunikation och telefoni.  

Det innebär att kommunstyrelsen ansvarar för: 

 samordning och utveckling av kommunens IS/IT-verksamhet 

 den strategiska ledningen och styrningen av kommunens IS/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 

10 §  

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.  

Kultur och fritid 

11 §  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens kultur- och 

fritidsverksamhet.  

Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen att:  

 främja och stimulera ett allsidigt kultur- och fritidsliv. 

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

 ansvara för att ett regelverk finns för hyressättning och 

prioriteringsordning för föreningsaktiviteter i kommunägda lokaler 

och anläggningar. 

 handha och besluta om kommunens bidragsverksamhet gentemot det 

ideella föreningslivet inom Håbo kommun 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

§ 12 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla och webbplats 

Kommunstyrelsen ansvarar för lotteritillstånd med mera enligt lotterilagen 

(1994:1000).  

Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen 

enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt 

övriga uppgifter rörande krisberedskap och säkerhetsskydd. 

Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till handlingsprogram enligt lagen 

om skydd mot olyckor (2003:778) samt svara för den samordningsuppgift 

som följer av handlingsprogrammet 

Övrig verksamhet 

§ 13 

Det åligger kommunstyrelsen vidare att: 

 ansvara för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som 

inte uppdragits åt annan nämnd. 

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

god livsmiljö. 

 ansvara för reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och 

utformningen av fullmäktiges handlingar.  

 ansvara för kommunens verksamhet med anledning av att 

kommunen ingår i Finskt förvaltningsområde. För kommunens 

verksamhet utgår statsbidrag. Verksamheten regleras i lag 

(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och i 

förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. 

 ansvara för kommunens vänortsverksamhet. 



 

 REGLEMENTE 10(13) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-07 KS 2016/00541 nr 70201 

 

Delegering från kommunfullmäktige 

§ 14 

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden: 

 Teckna avtal som behövs för verksamheten och som är av principiell 

och/eller övergripande betydelse. 

 Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte 

yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala 

självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag 

av yttrande om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på 

ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

 I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen 

att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa 

överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 

förlikning och sluta annat avtal. 

 Köp och försäljning av lös och fast egendom till ett värde av högst 

Tjugo (20) miljoner kronor. 

 

 Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller 

inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller 

fastighetsdel. 

 Rätt att påkalla förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) och 

fastighetsbildningslagen (1970:988). 

 Upplåtelse och utarrendering av kommunens mark. 

 Att enligt Plan- och bygglagen (PBL) kap 5 §§ 27, 38-39, kap 6  

§§ 3-9, besluta om antagande, ändring eller upphävande av 

detaljplan och områdesbestämmelser.  

 Att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid, PBL kap 4  

§ 24-25. 

 Avskrivning av fordran som hänför sig till kommunstyrelsens 

förvaltningsområde med begränsning som i särskilt fall kan följa av 

lag eller beslut av kommunfullmäktige. 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§ 15 

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan 

finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur 

verksamheten i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis 

äger, eller annars har intresse i, utvecklas och hur den totala ekonomiska 

ställningen är under budgetåret 

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 

Ordföranden, kommunalråd och oppositionsråd 

§ 16 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd och ägna hela 

arbetstiden åt uppdrag för Håbo kommun. 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att särskilt: 

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 

nämndförvaltning, 

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med 

kommunens styrelser och nämnder samt styrelserna för kommunens bolag. 

Ordföranden har därvid rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. 

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning. 

Bland kommunstyrelsens ledamöter ska kommunfullmäktige utse ett 

oppositionsråd. Oppositionsrådet ansvarar för samordningen av kontakterna 

mellan majoritet och oppositionspartierna och beredning av ärenden inför 

kommunstyrelsens sammanträden. Oppositionsrådet äger rätt att närvara vid 

sammanträde med beredning, nämnd och styrelse eller för särskild 

arbetsuppgift tillsatt kommitté med undantag för ärenden som utgör 

myndighetsutövning. Oppositionsrådet ska fullgöra sitt uppdrag på heltid. 

Undertecknande av handlingar§ 17 

Avtal, köpehandlingar avseende fast egendom, som grundar sig på beslut i 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt andra handlingar och 

skrivelser enligt beslut av kommunstyrelsen, ska i första hand undertecknas 

av ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller 

ekonomichefen, I frånvaro av dessa, sker undertecknandet i enlighet med 

den av styrelsen beslutade ordningen för tecknande av firma för 

kommunstyrelsens verksamheter.  
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Låne- och borgensförbindelser ska i första hand undertecknas av 

ordföranden med kontrasignation av kommundirektören eller 

ekonomichefen. I frånvaro av dessa, sker undertecknandet i enlighet med 

den av styrelsen beslutade ordningen för tecknande av firma för 

kommunstyrelsens verksamheter. 

Vid behov bestämmer styrelsen vem som skall underteckna handlingar. 

Utskott  

§ 18 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas:  

 ett arbetsutskott 

 ett personal- och förhandlingsutskott 

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. Personal- och 

förhandlingsutskottet består av tre ledamöter och två ersättare.  

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland nämndens 

ledamöter och ersättare, respektive utskotts ledamöter, ersättare och 

ordförande. 

Om respektive ordförande i utskotten på grund av sjukdom eller av annat 

skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse 

en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 

dennes uppgifter. 

Ersättare skall närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. Ersättare inkallas till tjänstgöring i den av 

kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i något av utskotten, som inte utsetts vid 

proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 

Utskotten sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer. 

Personal- och förhandlingsutskottet sammanträder på dag och tid som 

utskottet bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser 

att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 

närvarande. 

Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda kommunstyrelsens ärenden 

samt att fatta beslut i enlighet med kommunstyrelsens fastslagna 

delegationsordning. Kommunstyrelsen får besluta om kompletterande 

uppdrag för utskottet. 
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Personal- och förhandlingsutskottets uppgift är att företräda kommunen som 

arbetsgivare i huvudsak i ärenden enligt reglementes, 5 §. Kommunstyrelsen 

får besluta om kompletterande uppdrag för utskottet. 

Kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd, enligt reglementets  

12 §, fullgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott enligt uppgifter, 

befogenheter och skyldigheter som framgår av reglemente för 

krisledningsnämnden.  

Utskottens protokoll skall löpande delges kommunstyrelsen.  

Ärenden som skall hanteras av kommunstyrelsen skall beredas av utskotten, 

om beredning bedöms nödvändig. 

När ärenden beretts bör utskotten lägga fram förslag till beslut. 

Referensorgan 

§ 19 

Som referensorgan till kommunstyrelsens handläggning av ärenden bör, då 

skäl föreligger, inhämtas från: 

 Handikapprådet   

 Samrådsgrupp ungdomsdemokratifrågor tillika brottsförebyggande 

rådet  

 Pensionärsrådet   

 Ungdomsrådet 

 Näringslivsrådet 

Närvarorätt 

§ 20 

Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden skall tjänsteman 

och övriga föredraganden närvara utifrån ordförandens avgörande. 

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

 

Motion: Försäljning av fastighet i Draget  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29,§ 25, att remittera motion från 

Socialdemokraterna avseende försäljning av fastighet i Draget, till 

kommunstyrelsen för beredning.  

I motionen föreslås att kommunen erbjuder Håbo Marknads AB att få köpa 

en av fastigheterna i Dragetområdet, så att bolaget kan bedriva verksamhet 

där.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och har i beredningen 

kommit fram till att nuvarande organisatoriska och ekonomiska 

omständigheter i kommunkoncernen ger vid hand att det bästa 

tillvägagångssättet avseende kommunens kvarvarande fastighet i 

Dragetområdet är att avyttra det till en extern part. 

Mot bakgrund av detta föreslås att motionen avslås.  

 
Ärendet 

Håbo kommun beslutade 2015-11-30 att förvärva två fastigheter inom 

Dragets industriområde. Det primära syftet vid förvärvet var att 

fastigheterna, efter ombyggnation, skulle fungera som boende för 

ensamkommande flyktingbarn. 

Efter beslut på riksnivå så dämpades det dåvarande akuta behovet av 

bostäder och via fastighetsteknisk utredning så framkom att 

ombyggnationskostnaderna för fastigheterna skulle uppgå till ca. 25 mkr. 

Mot bakgrund av det så avbröts uppdraget om ombyggnation och 

kommunstyrelsen uppdrog 2016-03-14, §27, till förvaltningen att ” ..istället 

utreda möjligheterna att använda lokalerna för annat syfte i den kommunala 

verksamheten. Om inget annat syfte identifieras ska fastigheterna avyttras”.  

Förvaltningen återkom med utredning om ett möjligt kommunalt nyttjande av 

fastigheterna och påtalade däri att det inte gick att nyttja dem i den kommunala 

verksamheten. Kommunstyrelsen beslutade mot bakgrund av detta, 2016-05-23 

§93, att avyttra en av fastigheterna till en extern part. 

I motionen föreslås att kommunen erbjuder Håbo Marknads AB att få köpa en 

av fastigheterna i Draget där bolaget kan bedriva sin verksamhet.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-13 KS 2016/00130 nr 69686 

 

Förnärvarande föreligger ett utredningsuppdrag avseende koncernbildning 

infattande Håbohus AB, Håbo Marknads AB och deras respektive 

verksamhetsområden. Innan den utredningen är klar anser förvaltningen att det 

vore strategiskt olyckligt att genomföra koncerninterna fastighetsaffärer.  

Vidare skulle en extern avyttring av den då kvarvarande fastigheten inbringa ett 

reellt ekonomiskt tillskott till kommunkoncernen som kan användas i den 

kommunala verksamheten. En koncernintern fastighetsaffär skulle endast 

förflytta pengar inom den kommunala koncernen, men inte skapa ekonomiskt 

mervärde. Det är således mest ekonomiskt fördelaktigt att avyttra fastigheten 

till en extern part. 

Kommunstyrelsen beslutade även 2016-10-17, § 185 att försälja fastigheten till 

en extern part, varför motionen inte längre går att verkställa. 

Mot bakgrund av detta föreslås att motionen avslås. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

En extern försäljning innebär, i dagsläget, en reell vinst för Håbo kommun 

sett som koncern. En koncernintern försäljning gör det inte. 

Uppföljning 

Föranleder inget behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2016-02-25 

– KF 2016-02-29, § 25   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige  
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 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 25 Dnr 2016/00130  

Anmälan av motion: Försäljning av fastighet i Draget  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrel-

sen för beredning.  

Sammanfattning  

En motion har lämnats in av Lars-Göran Bromander (S). I korthet föreslår 

motionären att kommunen ska erbjuda Håbo Marknads AB att få köpa en av 

fastigheterna i Draget där bolaget kan bedriva sin verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
 

 



 

 

Socialdemokraterna i Håbo 

 

Till Håbo Kommunfullmäktige 29 februari 2016. 

Motion från Socialdemokraterna 

Försäljning av fastighet 

Kommunen har köpt ett par fastigheter för att bedriva verksamhet med ensamkommande barn. 

Det har visat sig att anpassningen till verksamheten blir orimligt höga så detta är inte längre 

aktuellt. 

Håbo Marknads AB bedriver verksamhet i hyrda lokaler ovanpå Bålstabagaren i Draget. Bo-

laget har dels lokaler för sin administration samt så hyr man i sin tur ut lokaler för nystartade 

företag som behöver stöd i början av sin verksamhet. 

Förslag: 

 Att kommunen erbjuder Håbo Marknads AB att få köpa en av fastigheterna i Draget 

där bolaget kan bedriva sin verksamhet. 

För Socialdemokraterna i Håbo 

Lars-Göran Bromander 
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Stina Gabrielsson, Arkivarie 
0171 46 43 69 
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Arkivföreskrifter för Håbo kommun  

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen antar Föreskrifter om överlämnande av arkiv. 

2. Kommunstyrelsen antar Föreskrifter om gallring av allmänna 

handlingar.  

Sammanfattning 

Enligt punkt 3 i kommunens arkivreglemente (KS 2016/00250, KF 2016-

09-26 § 96) får arkivmyndigheten meddela närmare föreskrifter för punkt 4-

9 i arkivreglementet. Arkivreglementet anger de huvudsakliga 

bestämmelserna för kommunens arkivvård och de föreslagna föreskrifterna 

innehåller närmare, mer ingående, bestämmelser om detsamma. 

Arkivreglementet tillsammans med de föreslagna arkivföreskrifterna utgör 

grunden för ett långsiktigt och lagriktigt regelverk avseende kommunens 

arkivvård. Föreskrifterna fungerar även som ett stöd till de tjänstemän som 

utför de arkivvårdande insatserna i kommunen.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Antagandet av arkivföreskrifter för Håbo kommun medför inga ekonomiska 

konsekvenser. 

Uppföljning 

Samtliga föreskrifter bör ses över och aktualiseras i samband med att 

arkivreglementet ses över och aktualiseras, det vill säga en gång per 

mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

– Föreskrifter om överlämnande av arkiv  

– Föreskrifter om gallring av allmänna handlingar     

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunens nämnder och bolag – För kännedom 

Kommunstyrelsens kansli – För åtgärd  

 

 



 

 

 

 

Föreskrifter om gallring av allmänna handlingar  

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Kanslichef, Kommunstyrelsens kansli  

 

Antagen 
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Håbo kommun föreskriver följande med stöd av punk 3 och 7 i kommunens 

arkivreglemente KS 2016/00250, KF 2016-09-26 § 96. 

Denna föreskrift gäller om det inte finns avvikande bestämmelser om 

gallring i lag, förordning eller reglemente. 

1. Tillämpningsområde 

I punkt 7 i kommunens arkivreglemente anges de huvudsakliga 

bestämmelserna för gallring. Denna föreskrift innehåller närmare 

bestämmelser om gallring och gäller för nämnder och bolag inom Håbo 

kommun.  

2. Gallring enligt dokumenthanteringsplan  

Gallring ska ske utifrån den dokumenthanteringsplan som respektive nämnd 

upprättat och fastställt. Varje myndighet ansvarar för att gallring sker enligt 

de beslut och tidsfrister som dokumenthanteringsplanen anger samt att 

gallring verkställs enligt punkt 4 i denna föreskrift.  

3. Gallring i särskilda fall enligt beslut i nämnd  

I särskilda fall kan nämnden fatta beslut om gallring. Följande gäller vid 

gallring i särskilda fall: 

 Gallring får inte ske om allmänhetens rätt till insyn inskränks eller om 

handlingarna ännu har ett värde för rättskipning, förvaltning eller 

forskning. Därför ska varje gallringsbeslut grunda sig på en 

gallringsutredning.  

 Innan gallringsutredningen överlämnas till nämnd för beslut ska den 

ses över av arkivmyndigheten. Detta därför att arkivmyndigheten är 

den myndighet som erhåller kompetens om arkivvård samt gallring 

och bevaring.  

4. Verkställa gallringsbeslut  

Att verkställa beslut om gallring innebär samma åtgärd oavsett om 

gallringen sker utifrån punkt 2 eller 3 i denna föreskrift. Följande gäller vid 

genomförande av gallringsbeslut:  

 Gallring får endast ske när tidsfristen i dokumenthanteringsplanen löpt 

ut eller när protokollet innehållande nämndens beslut om gallring 

upprättats. Gallring ska verkställas så snabbt som möjligt. 

 Gallringsbeslutet omfattar alla handlingar oavsett medium. Om 

handlingen finns både digitalt och analogt är det därför viktigt att 

båda handlingarna gallras.   

 Gallring innebär att den information handlingen innehåller varken kan 

återsökas eller återställas. Stora volymer bör därför gallras genom att 

beställa professionell destruering. Enstaka handlingar kan strimlas.  

 



 

 

Föreskrifter om överlämnande av arkiv 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Kanslichef, kommunstyrelsens kansli 

Antagen 
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Håbo kommun föreskriver följande med stöd av punk 3 och 8 i kommunens 

arkivreglemente KS 2016/00250, KF 2016-09-26 § 96. 

Denna föreskrift gäller om det inte finns avvikande bestämmelser om 

överlämnande av arkiv i lag, förordning eller reglemente. 

1. Tillämpningsområde 

I punkt 8 i kommunens arkivreglemente anges de huvudsakliga 

bestämmelserna för överlämnande av myndigheters arkiv till 

arkivmyndigheten. Denna föreskrift innehåller närmare bestämmelser 

rörande överlämnande av arkiv och gäller för nämnder och bolag inom 

Håbo kommun.  

2. Kontakta arkivmyndigheten 

I god tid inför överlämnande av arkiv ska arkivmyndigheten kontaktas. Den 

myndighet som planerar för överlämning behöver redogöra för arkivets 

volym och ungefärligt datum för planerad överlämning.  

Arkivmyndigheten ska vid den första kontakten meddela för föreskrifter, 

riktlinjer, mallar och blanketter för överlämnande av arkiv. 

Arkivmyndigheten ska även stötta och svara på frågor vid behov.  

3. Åtgärder och ansvar inför överlämnande 

Arkivmyndigheten är skyldig att tillhandahålla uppdaterade riktlinjer, mallar 

och blanketter för det praktiska överlämnandet vad gäller rensning, material 

och ordnande av handlingar med mera. Den myndighet som överlämnar 

handlingarna ansvarar för att: 

 de överlämnade handlingarna är gallrade, rensade, ordnade och 

förtecknade. 

 de överlämnade handlingarna inte innehåller plast, metall eller andra 

material som kan skada handlingarna.  

 de överlämnade handlingarna förvaras i arkivkartonger och omslag 

som är godkända av arkivmyndigheten (se punkt 4).  

 de angivna bestämmelserna om format följs (se punkt 4).  

 de arkivkartonger som överlämnas är rena från bläck, tusch, tejp etc. 

Det enda som får finnas på kartongen är anteckningar i blyerts eller 

etiketter enligt arkivmyndighetens mall.  

 de överlämnade arkivkartongerna är ordentligt fyllda, kartonger som 

innehåller mycket luft tar upp onödigt utrymme och belastar arken.  

 endast handlingar som ska bevaras överlämnas till arkivmyndigheten. 

I särskilda fall kan arkivmyndigheten motta handlingar som ska 
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gallras. Detta undantag gäller enbart handlingar som har en 

gallringsfrist på minst 10 år. 

 fylla i en leveransreversal som överlämnas samtidigt som arkivet.  

4. Material och avvikande format 

Arkivmyndigheten är skyldig att meddela vad för material som är tillåtet i 

arkivet samt hänvisa till var materialet går att få tag på. Endast material som 

är godkänt av arkivmyndigheten får finnas i kommunens centralarkiv. 

Respektive myndighet ansvarar för att införskaffa och bekosta material.  

Det vanligaste formatet i arkivet är A4. Vid överlämnande av arkiv i 

avvikande format ska myndigheten i samråd med arkivmyndigheten utreda 

förvaringsmöjligheter i form av utrymme och material.  

5. Överlämnande 

Överlämnandet sker enligt överenskommelse med arkivmyndigheten. Det är 

inte tillåtet att skicka handlingar med post, varken extern eller intern, utan 

att först stämma av detta med arkivmyndigheten. Det är heller inte tillåtet att 

lämna handlingarna hos någon annan avdelning eller enhet utan att detta är 

överenskommet.  

Arkivmyndigheten har ingen skyldighet att hämta myndigheters arkiv ute i 

verksamheterna. Det är respektive myndighets/verksamhets ansvar att samla 

in och överlämna sina handlingar.  

Arkivmyndigheten får uppmana kommunens myndigheter att överlämna 

arkiv.  

6. Neka överlämnande 

Arkivmyndigheten får neka en myndighet att överlämna arkiv i de fall som 

överlämnandet inte följer dessa föreskrifter. Om arkivmyndigheten nekar 

överlämnande av en myndighets arkiv är arkivmyndigheten skyldig att 

skriftligt ange orsak samt lista de åtgärder som krävs för ett godkänt 

överlämnande.  

Arkivmyndigheten får även neka överlämnande tillfälligt om det inte finns 

resurser att motta handlingarna. Arkivmyndigheten måste då kontakta 

myndigheten så snart det åter är möjligt att överlämna handlingar och 

meddela detta.   
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Jonas Eliasson, Kanslichef 
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Reglemente för gemensam nämnd för kunskapsstyrning 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för gemensam nämnd 

för kunskapsstyrning.   

 

Sammanfattning 

Föreligger förslag om inrättandet av en gemensam nämnd för 

kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård I 

Uppsala län. Som parter i nämnden föreslås Region Uppsala, Enköpings 

kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps 

kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars 

kommun.  

Region Uppsala föreslås agera värdorganisation och den gemensamma 

nämnden förslås formellt ingå Region Uppsalas organisation. 

Håbo kommun förslås tilldelas plats för en ledamot och en ersättare.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet tillsammans med 

representanter från de övriga deltagande kommunerna i länet samt 

landstingen i Uppsala län. Förvaltning föreslår att kommunfullmäktige antar 

föreliggande reglemente.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Vissa kostnader rörande arvodering av Håbo kommuns ledamöter i den 

gemensamma nämnden behöver hanteras av kommunen. Dessa bedöms 

dock kunna hanteras inom nuvarande budgetram.  

Uppföljning 

Föranleder inget behov av uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Reglemente för gemensam nämnd för kunskapsstyrning   

__________ 

Beslut skickas till 

Uppsala läns landsting 

Samtliga kommuner.   
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Reglemente för gemensam nämnd för kunskapsstyrning  

 
§ 1 

Tillämpningsområde 

Detta reglemente gäller för den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning för socialtjänst och 
angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län. Parter i nämnden är Region Uppsala, Enköpings 
kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala 
kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun. 

Region Uppsala är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i Region Uppsalas 
organisation. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan parterna ingånget avtal om 
samarbete kring kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. 

 
§ 2 

Antalet ledamöter och ersättare i nämnden 

Antalet ledamöter i nämnden är tolv, med tolv personliga ersättare. Nämndens ledamöter utses 
av respektive part enligt följande fördelning: 

 Ordinarie Ersättare 
Region Uppsala 3 3 
Uppsala kommun 2 2 
Enköpings kommun 1 1 
Heby kommun 1 1 
Håbo kommun 1 1 
Knivsta kommun 1 1 
Tierps kommun 1 1 
Älvkarleby kommun 1 1 
Östhammars kommun 1 1 
Summa 12 12 

Vid förfall för en ledamot ska denna ersättas av en ledamot från den part som valt ledamoten. 

Ersättning till ledamöter och ersättare ska utbetalas av respektive part enligt de regler som gäller 
för förtroendevalda i Region Uppsala. 

 
§ 3 

Mandatperiod 

Ledamöter och ersättare väljs, om inte annat beslutas, för fyra år, räknat fr.o.m. 1 januari året 
efter allmänna val hållits. Valen förrättas av respektive parts under valåret nyvalda fullmäktige, vid 
sammanträde senast i december månad detta år. 

För perioden 1 januari 2017–31 december 2018 väljs ledamöter och ersättare för två år. 
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§ 4 

Ordförande och vice ordförande 

Nämndens ordförande utses av Region Uppsala. 

Nämndens vice ordförande utses av Region Uppsala på förslag av kommunerna. 

Är ordförande och vice ordförande förhindrade att närvara vid sammanträde får nämnden utse 
annan ledamot att tillfälligt leda sammanträdet. 

Är ordföranden p.g.a. sjukdom eller av annat skäl förhindrad att utföra sitt uppdrag under längre 
tid än en månad i följd, eller sammanlagt sex månader under ett år, förordnar nämnden en 
ledamot som ersättare för ordförande, att fullgöra dennes uppgifter. Eventuella ekonomiska 
förmåner som är förenade med uppdraget som ordförande, övertas under förordnandetiden av 
ersättaren. Vad nu sagts om ordförande gäller även vice ordförande. 

 
§ 5 

Sekreterare 

Sekreteraren för styrelsens protokoll, ombesörjer expediering av nämndens beslut och följer i 
övrigt de uppgifter som framgår av detta reglemente eller av gällande arbetsordning för Region 
Uppsalas fullmäktige eller som särskilt beslutas av nämnden. 

Utgående skrivelser, avtal och förbindelser m.m. som beslutas av nämnden underskrivs av 
ordförande med kontrasignering av förvaltningschefen. Nämnden får besluta att underskrift i 
vissa fall ska ske i annan ordning. 

 
§ 6 

Nämndens åligganden 

Nämnden ansvarar för ekonomin inom nämndens ansvarsområde och ska utarbeta en plan och 
budget som anger riktlinjer för FoU-avdelningens vid Hälsa och habilitering inriktning, 
strategiska mål och utvecklingsområden. Nämnden ska, utifrån ett gemensamt behov, särskilt 
skapa förutsättningar för evidensbaserad/kunskaps-baserad praktik i socialtjänst och angränsande 
hälso- och sjukvård. 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, avtal och 
bestämmelser. 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och planmässigt. 

Nämnden ska själv, eller genom ombud, föra parternas talan i mål och ärenden inom nämndens 
verksamhetsområde, med undantag av frågor som rör förhållandet mellan regionen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Nämnden ska, om så begärs av respektive part, avge utlåtanden över motioner och 
framställningar. 

Det åligger nämnden att besluta om avskrivningar av fordringar. 

Nämnden ska följa upp och analysera sin verksamhet. 
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Nämnden ska fullgöra vad som i övrigt enligt parternas beslut, lag eller förordning tillkommer 
nämnden. 

Nämnden har vidare följande uppdrag: 

 Kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. 
 Bevaka och stödja implementering av Forskning och utveckling (FoU). 
 Svara för regional samverkans- och stödstruktur för kunskapsstyrd socialtjänst och 

angränsande hälso- och sjukvård. 
 Stödja och utveckla folkhälsofrågor inom nämndens verksamhetsområde. 
 Samverka om relevant forskning och utveckling med externa parter. 
 Svara för FoU-verksamheter inom Hälsa och habilitering. 
 Nämnden ska hålla respektive part kontinuerligt underrättad om nämndens verksamhet. 

För att fullgöra sina uppgifter äger nämnden att från parternas nämnder och tjänstemän infordra 
de uppgifter, erhålla de upplysningar och det biträde som nämnden behöver. 

 
§ 7 

Sammanträden 

Nämnden ska för varje kalenderår upprätta en plan för sina sammanträden. Utöver de 
sammanträden som intagits i planen ska sammanträde enligt 5 kap. 7 § första stycket i 
kommunallagen hållas när minste en tredjedel av ledamöterna begär det eller ordförande finner 
att det behövs. 

Nämnden sammanträder i Uppsala om inte nämnden bestämmer annat. 

 
§ 8 

Kallelse 

Skriftlig kallelse ska i god tid före varje sammanträde med nämnden utsändas till nämndens 
ledamöter och ersättare. Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden 
som avses bli behandlade vid sammanträdet jämte de handlingar som hör till ärendena. Slutlig 
föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes början. 

 
§ 9  

Ersättares tjänstgöring 

Kan ledamot inte delta i sammanträde ska denne utan dröjsmål underrätta sekreteraren, som 
inkallar den ersättare till tjänstgöring vid sammanträdet, som valts av ledamotens part. 

Infinner sig ordinarie ledamot under pågående sammanträde, till vilket han förut anmält 
förhinder, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt när beslut fattats i det ärende som behandlades när 
den ordinarie ledamoten kom till sammanträdeslokalen. 
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§ 10 

Närvarorätt 

Rätt att närvara vid nämndens sammanträden samt att delta i överläggningarna tillkommer icke 
tjänstgörande ersättare i nämnden. 

Sekreterare i nämnden får yttra sig i formella frågor som uppkommer under sammanträdet och 
lämna tekniska upplysningar med anknytning till sammanträdeshandlingarna. 

Om fackliga företrädares rätt att närvara vid sammanträde med nämnden finns särskilt stadgat i 7 
kap. 8 § kommunallagen. 

 
§ 11 

Tjänsteman och sakkunnig 

Förtroendeman, tjänstemän hos regionen eller särskild sakkunnig som avses i 6 kap. 19 § andra 
stycket kommunallagen får tillkallas av nämnden och får, om nämnden beslutar det, delta i 
överläggningarna men inte i besluten. 

 
§ 12 

Delegering 

Nämnden får uppdra åt en anställd hos någon av de samverkande parterna att besluta på 
nämndens vägnar. 

 
§ 13 

Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med förvaltningschefen eller med den som i övrigt enligt särskilt 
beslut är behörig att motta delgivning. 

 

§ 14 

Beredning av ärenden 

Nämndens ordförande beslutar om formerna för beredning och föredragning av ärenden vid 
nämndens sammanträden. Föredragande som inte har närvarorätt enligt 10 § i reglementet har 
vid sammanträde endast den yttranderätt som avser föredragningen. 

 
§ 15 

Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och minst en för varje gång utsedd ledamot eller 
tjänstgörande ersättare, senast 14 dagar efter sammanträdet. Justering får också verkställas av 
nämnden, antingen genast eller vid nästa sammanträde. Justering sker, förutom genom 
namnteckning på därför avsedd plats, genom signum på varje enskild sida av protokollet. 
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Nämndens justerade protokoll ska anslås samtliga parters anslagstavlor. Senast andra dagen efter 
det att protokollet justerats ska justeringen, och var protokollet finns, tillkännages på respektive 
parts anslagstavla. Tillkännagivande ska vara försett med uppgift om den dag det anslagits. Det 
får inte avlägsnas förrän överklagandetiden gått ut. Även på protokollet ska dag för justering, och 
när justeringen tillkännagivits, noteras. 

 
§ 16 

Beslutsrätt, jäv 

Nämnden får handlägga ärende endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Om jäv finns bestämmelser i 6 kap. 24–27 §§ kommunallagen. 

 
§ 17 

Reservation 

Den som deltagit i avgörandet av ett ärende får anföra reservation mot beslutet. Reservationen 
ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Om reservationen utvecklats närmare ska den vara 
skriftlig och lämnas senast när protokollet justeras. 

 
§ 18 

Arkiv 

För vården av nämndens arkiv gäller Region Uppsalas arkivreglemente. 

 
§ 19 

Överklagande 

För överklagande av nämndbeslut gäller vad som stadgas i 10 kap. i kommunallagen om 
laglighetsprövning. 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-25 KS 2016/00476 nr 70562 

 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Förvaltningschef 
0171 52579 
Thomas.Brandell@habo.se 

 

Uppdaterad version av Full delaktighet 2016-2019 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

inriktningsdokumentet ”Full delaktighet i Håbo 2016-2019”.   

Sammanfattning 

Kommunens förvaltningar har tillsammans med det kommunala 

handikapprådets arbetsutskott arbetat fram ett förslag till plan för full 

delaktighet i Håbo 2016-2019. Syftet med dokumentet är att det ska vara ett 

plandokument som kommunstyrelsen och nämnderna integrerar i 

verksamheterna. Ambitionen är att under perioden 2016-2019 genomföra 

olika åtgärder som ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning 

att leva ett meningsfullt och innehållsrikt liv. Arbetet med full delaktighet i 

Håbo 2016-2019 har utgått från FN:s konvention om mänskliga rättigheter 

för människor med funktionsnedsättning och ska ses som kommunens 

viljeinriktning för perioden. Full delaktighet i Håbo 2016-2019 har valt att 

fokusera på följande områden 

 Ökad medvetenhet 

 Rehabilitering 

 Tillgänglighet 

 Utbildning 

 Arbete 

 Familjeliv och personlig integritet 

 Kultur, rekreation och idrott 

 Policy och planering 

 Funktionshinderrörelsen   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Det är i dagsläget inte möjligt att beskriva de ekonomiska konsekvenserna 

av den föreslagna planen. Planens uppbyggnad är att vara ett 

viljeinriktningsdokument och varje nämnd/styrelse har sedan att ta hänsyn 

till Plan för full delaktighet i Håbo 2016-2019 i sin verksamhetsplanering. 

De faktiska kostnaderna är beroende av vilka åtgärder man väljer att 

genomföra och får hanteras i respektive nämnd/styrelses budgetarbete. 

Uppföljning 

I planen uttrycks att kommunstyrelsen har ansvar för uppföljning och 

utvärdering av Plan för full delaktighet i Håbo 2016-2019. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska årligen följa upp ambitionerna. Det 

kommunala handikapprådet ska göras delaktigt i uppföljningen. En mer 

genomgripande utvärdering ska genomföras våren 2018. 

mailto:Thomas.Brandell@habo.se


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-25 KS 2016/00476 nr 70562 

 

Beslutsunderlag 

– Full delaktighet i Håbo 2016-2019   

__________ 

Beslut skickas till 

- Kommunstyrelsen förvaltning 

- Socialnämnden 

- Vård- och omsorgsnämnden 

- Överförmyndarnämnden 

- Barn- och utbildningsnämnden 

- Kommunstyrelsens tekniska utskott 

- Kommunala handikapprådets representanter 

  

 



Full 
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2016-2019
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Människor har olika förutsättningar och förmågor. 
Varje människas värde är lika oberoende av för-
måga. Förmågor kan ändras från en dag till en 
annan. Därför berör Full delaktighet i Håbo 2016-
2019 alla medborgare i Håbo kommun. 

Åtgärder som gagnar människor med funktions-
nedsättning gagnar alla medborgare i Håbo kom-
mun. Funktionsnedsatta är bärare av erfarenheter 
som beslutsfattare behöver.  (FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 
2006)

Full delaktighet i Håbo 2016-2019 och dess åtgär-
der utgår från:
•	 Handikappolitik som en fråga om demokrati

•	 Jämställdhetsperspektivet och möjligheter för 
personer med funktionsnedsättning att delta i 
samhällslivet på samma villkor som andra. 

•	 Ökat	självbestämmande,	inflytande	och	delak-
tighet för människor med funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktiges mål 2016-2018
För	perioden	2016-2018	har	fyra	målområden	med	
tillhörande strategier på kommunfullmäktiges 
nivå prioriterats.
Håbo kommun ska under perioden bli:

•	 Attraktiva Håbo

•	 Kvalitativa och effektiva Håbo

•	 Hållbara Håbo

•	 Håbo – en kommun med sund ekonomi

Bakgrund
FN:s generalförsamling antog 22 standardregler år 
1993 för att tillförsäkra människor med funktions-
hinder	delaktighet	och	jämlikhet.	Syftet	med	reg-
lerna	är	”att	säkerställa	att	flickor,	pojkar,	män	och	
kvinnor med funktionsnedsättning som medbor-
gare	har	samma	rättigheter	och	skyldigheter	som	
andra medborgare i samhället”. Sveriges riksdag 
antog den 31 maj 2000 en nationell handlingsplan 
för funktionshinderspolitik baserad på FN:s stan-
dardregler.

Inledning
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I december 2006 antog FN en konvention med 50 
artiklar om mänskliga rättigheter för människor 
med funktionsnedsättning och med standardregler 
som grund. Konventionen antogs av Sveriges riks-
dag 13 november 2008. I januari 2009 trädde ”Kon-
ventionen om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning” i kraft i Sverige. I artikel för 
artikel beskrivs vilka åtgärder som behövs för att 
människor med funktionsnedsättning ska få sina 
ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och 
politiska	rättigheter	tillgodosedda.	Syftet	med	kon-
ventionen är att människor med funktionsnedsätt-
ning ska uppnå full jämlikhet och delaktighet i 
samhället. 

En stat som har antagit konventionen ansvarar för 
att rättigheterna förverkligas på samtliga sam-
hällsnivåer, nationellt, i regioner och landsting och 
i landets samtliga kommuner. Konventionen kan 
användas som riktlinjer för vilka åtgärder som 
behövs för att människor med funktionsnedsätt-
ning	ska	få	sina	rättigheter	uppfyllda.	Konvention-
en är också ett bra och viktigt stöd i handikapprör-

elsens intressepolitiska arbete.

Kommunala Handikapprådet i Håbo 
Kommunala Handikapprådet i Håbo är ett rådgiv-
ande organ i frågor som gäller personer med funk-
tionshinder och är organisatoriskt placerat på kom-
munstyrelsen.	Handikapprådet	består	av	tio	
ledamöter och tio ersättare. Av ledamöterna är sex 
representanter från olika intresseorganisationer 
och	fyra	ledamöter	utsedda	av	kommunens	nämn-
der.

Handikapprörelsens samarbetsorgan i 
Håbo 
Handikapprörelsens samarbetsorgan i Håbo, HSO, 
bildades 29 april 2009. 

HSO består för närvarande av följande föreningar:
•	 Attention Håbo

•	 Astma & Allergiföreningen Enköping-Håbo

•	 Bålsta Parkinsonförening 
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•	 Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet - DHR 
Enköping-Håbo

•	 Diabetesföreningen i Enköping-Håbo

•	 Elöverkänsligas förening

•	 Hjärt- och lungsjukas förening Enköping-Håbo

•	 Neuroförbundet Enköping-Håbo

•	 Personskadeförbundet Enköping-Håbo RTP

•	 Reumatikerföreningen Enköping-Håbo

•	 Riksförbundet för social och mental hälsa RSMH

•	 Strokeföreningen Håbo

•	 Synskadades	riksförbund	SRF	i	Håbo

•	 Föräldrar i samverkan

Syfte 
Syftet	med	Full	delaktighet	i	Håbo	2016-2019	är	
att	vara	ett	plandokument	som	kommunstyrelsen	
och nämnderna integrerar i verksamheterna.

Ambition
Ambitionen med Full delaktighet i Håbo 2016-2019 
är att genomföra åtgärder som ökar möjligheten för 
personer med funktionsnedsättning att leva ett 
meningsfullt och innehållsrikt liv. 

Metod
En arbetsgrupp med representanter från handi-
kapprörelsen och tjänstemän tillsattes för att 
arbeta med framtagandet av Full delaktighet i 
Håbo 2016-2019. Arbetet har utgått från FN:s kon-
vention om mänskliga rättigheter för människor 
med funktionsnedsättning, Konventionen om rätt-
igheter för personer med funktionsnedsättning. 

Full delaktighet i Håbo 2016-2019 anger kommu-
nens	viljeriktning.	Varje	nämnd/styrelse	har	ett	
ansvar för genomförande i enlighet med kommun-
fullmäktiges beslutade viljeinriktning och ambi-
tion.

Avgränsningar
Håbo kommuns Full delaktighet 2016-2019 utgår 
ifrån Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (2006) samt FN:s standard-
regler om delaktighet och jämnlikhet för människor 
med funktionsnedsättning. (1993).
Referensförteckning	finns	längst	bak.

Full delaktighet i Håbo 2016-2019 omfattar föl-
jande av FN:s standardregler och artiklar enligt 
FN:s Konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning:
•	 Ökad medvetenhet (standardregel 1 och artiklar 

7, 8)

•	 Rehabilitering (standardregel 3)

•	 Tillgänglighet (standardregel 5 och artiklar 7, 9, 
21)

•	 Utbildning (standardregel 6 och artiklar 7, 24)

•	 Arbete (standardregel 7 och artiklar 7, 27)

•	 Familjeliv och personlig integritet (standardre-
gel 9)

•	 Kultur samt rekreation och idrott (fritid) (stan-
dardregler 10, 11 och artiklar 7, 30)

•	 Policy	och	planering	(standardregel	14	och	arti-
kel 7)

•	 Handikapporganisationer (standardregel 18 och 
artikel 7)

Kopplat till varje standardregel i planen har kom-
munfullmäktige	uttryckt	sin	ambitionsnivå.
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Full delaktighet i Håbo 2016-2019 innehåller ambi-
tioner inom kommunens eget verksamhetsområde. 
Detta innefattar också de möjligheter som kommu-
nen har att påverka, ställa krav på och samverka 
med andra aktörer samt att öka medvetenheten 
hos allmänheten om funktionshinder som den 
funktionsnedsatta kan ställas inför.

Uppföljning och utvärdering
Kommunstyrelsen	har	ansvaret	för	uppföljning	och	
utvärdering av Full delaktighet i Håbo 2016-2019. 
Kommunstyrelsen	och	nämnderna	ska	årligen	följa	
upp ambitionerna. Kommunens handikappråd ska 
göras delaktigt i uppföljningen. En mer genomgrip-
ande utvärdering ska genomföras våren 2018.

Definitioner

Funktionsnedsättning
Nedsättning	av	fysisk,	psykisk	eller	intellektuell	
funktionsförmåga

Människor med funktionsnedsättning är ingen 
homogen grupp utan har ett vitt skiftande behov 
och förutsättningar. Många lever ett aktivt själv-

ständigt liv där de på olika sätt kan kompensera de 
nedsättningar de har. Funktionsnedsättningarna 
kan	vara	fysiska,	psykiska,	kognitiva	eller	sociala.	
Orsaken kan vara skada eller sjukdom och konse-
kvenserna kan vara tillfälliga eller livslånga.

Funktionshinder
Begränsning som en funktionsnedsättning innebär 
för en person i relation till omgivningen. Många 
människor med funktionsnedsättning möter dagli-
gen brister och hinder som gör att de utestängs från 
att delta i sådant som är självklart för andra. Detta 
är en form av diskriminering som sker överallt i 
vårt samhälle. 

Ordet funktionshinder ersätter det tidigare begrep-
pet ”handikapp” och kan beskrivas som konsekven-
serna av mötet mellan en person som har en eller 
flera	funktionsnedsättningar	och	brister	i	den	
omgivande miljön. När bristerna åtgärdas kommer 
funktionshindret att minska eller försvinna.
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”Staterna bör aktivt öka medvetenheten i 
samhället om människor med funktionsned-
sättning, om deras rättigheter, behov och 
möjligheter om vad de kan bidra med.” 
(FN ś standardregel 1 och artiklar 7, 8) 

Kunskap och medvetenhet om den särskilda livssi-
tuation som funktionsnedsättningar medför behö-
ver	finnas	hos	personal	som	på	olika	sätt	arbetar	
med planering, utbildning, stöd och service. Det 
gäller såväl kunskap om hur hinder kan avhjälpas i 
samhällsplanering som förståelse för hur olika for-
mer av stöd kan stärka människors delaktighet i 
samhället. 

Förskolan och skolan har en särställning i dess 
uppdrag att förmedla och förankra de grundläg-
gande värden som vårt samhällsliv vilar på; jäm-
ställdhet, solidaritet, tolerans och ansvarstagande. 

Kommunen som organisation behöver generellt 
arbeta för en ökad kunskap om funktionsnedsätt-
ningar hos medarbetare, medborgare, ideella orga-
nisationer och företag, så att tillgänglighet och 
utbud är anpassade efter människors olika behov. 

Kommunens verksamheter ska vara goda föredö-
men	i	allt;	detta	gäller	såväl	fysisk	tillgänglighet	
som respektfullt bemötande och service av hög kva-
litet. 

Ambition
Medvetenheten om människor med funktionsned-
sättning, deras rättigheter, behov och vad de kan 
bidra med ska vara hög hos alla i Håbo kommun.

Ökad medvetenhet
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”Staterna bör se till att rehabilitering erbjuds 
för människor med funktionsnedsättning för 
att kunna uppnå och behålla största möjliga 
självständighet och funktionsförmåga.”  
(FN ś standardregel 3) 

För att skapa en enklare tillgång till rehabilite-
ringsinsatser är det av stor vikt att dessa så långt 
som	möjligt	finns	lokalt	i	Håbo	kommun.	Att	ha	
dessa insatser i närmiljön skapar en bredare till-
gänglighet och underlättar för den enskilde indivi-
den. 

I rehabiliteringssammanhang är det också viktigt 
att	lyssna	på	de	anhörigas	röst	och	ge	dessa	det	
stöd som kan behövas. Anhöriga har ofta en god 
kunskap kring den enskilda individens särskilda 
behov, bland annat i frågor som rör dennes hälsa 
och livssituation.

Ambition
De rehabiliteringsinsatser som behövs ska så långt 
som	möjligt	finnas	lokalt	i	Håbo	kommun.	
Anhöriga till personer med funktionshinder ska 
erbjudas att involveras i rehabiliteringsarbetet. 

Rehabilitering
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”Staterna bör inse tillgänglighetens bety-
delse på samtliga områden i utvecklingen 
mot full delaktighet. Oavsett vilka eller hur 
stora funktionshinder människor har ska 
staten införa handlingsprogram som gör den 
fysiska miljön tillgänglig för dem och se till 
att de får tillgång till information och möjlig-
het till kommunikation.” 
(FN ś standardregel 5 och artiklar 7, 9, 21)

Tillgängligheten	i	Håbo	innefattar	byggnader,	
offentliga	lokaler,	gator,	torg	och	kollektivtrafik.	
Tillgängligheten gäller både utformning av den 
fysiska	miljön	och	installation	av	teknik	för	kom-
munikation och information. Oavsett om det hand-
lar om boende, arbete, rekreation, idrott, skola eller 
kulturella	aktiviteter	så	har	tillgängligheten	bety-
delse för människors delaktighet.

Boverket	har	definierat	vad	som	menas	med	enkelt	
avhjälpta	hinder.	Det	betyder	hinder	som	med	hän-
syn	till	nyttan	av	åtgärden	och	förutsättningarna	
på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De eko-
nomiska konsekvenserna får inte bli orimligt 
betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren 

eller näringsidkaren.

Genom en hög ambitionsnivå när det gäller till-
gänglighet ska kommunen föregå med gott exem-
pel, uppmuntra samt vara pådrivande när det gäl-
ler tillgängligheten till/hos andra aktörer. 

Ambition
Allmänna platser och offentliga lokaler i Håbo 
kommun ska vara tillgängliga och användbara för 
alla.

Alla medborgare ska kunna ta del av öppna poli-
tiska sammanträden och delta i de allmänna valen.

Information från Håbo kommun, som vänder sig 
till medborgare och andra intressenter, ska vara 
tillgängliga för alla. 

Tillgänglighet
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”Staterna bör erkänna principen om lika 
möjligheter till utbildning på grundskole-, 
gymnasie- och högskolenivå för barn, ungdo-
mar och vuxna med funktionsnedsättning. 
De bör se till att sådan utbildning är en inte-
grerad del av den ordinarie utbildningen.”
(FN ś standardregel 6 och artiklar 7, 24)

Elever med funktionsnedsättning har ofta större 
behov av stöd och individuell anpassning än andra 
elever. Hur stödet fungerar är avgörande för bar-
nens rätt till likvärdig utbildning och full delaktig-
het.	Det	är	också	betydelsefullt	för	de	attityder	till	
människor med funktionsnedsättning som alla 
elever grundlägger i skolan. 

En hög tillgänglighet på skolor och förskolor är en 
förutsättning för att alla elever ska kunna delta i 
undervisningen på lika villkor. Det är också viktigt 
för skolpersonal, föräldrar och andra som använder 
skolans	lokaler.	Utbildning	i	det	ordinarie	skolsys-
temet	förutsätter	att	det	finns	anpassande	lärome-
del och annat kompetent stöd. 

Ambition
Förskolan	och	skolan	ska	ha	en	tillgänglig	fysisk	
miljö både inom- och utomhus. Barns/elevers behov 
ska	styra	anpassning	av	miljö/lokaler.

All personal i förskolan och skolan ska ha grund-
läggande kunskap om funktionsnedsättning.

Lärare och annan personal som har direkt kontakt 
med barn/elever med funktionsnedsättning ska ha 
en mer ingående kunskap om funktionsnedsätt-
ningen och dess konsekvenser.

Utbildning
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”Staterna bör erkänna principen att förut-
sättningar skapas för människor med funk-
tionsnedsättning så att de ska kunna utnyttja 
sina mänskliga rättigheter, särskilt rätten 
till arbete. Såväl på landsbygden som i stä-
derna måste de ha lika möjligheter till pro-
duktivt och inkomstbringande arbete.” 
(FN ś standardregel 7 och artiklar 7, 27)

Arbete	är	en	betydelsefull	del	i	människors	liv	när	
det gäller möjlighet till egen försörjning, social 
gemenskap, personlig utveckling. Personer med 
funktionsnedsättning har rätt till arbete på lika 
villkor som för andra. 

Det innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppe-
hälle genom fritt valt eller antaget arbete på 
arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är 
öppen, som främjar integration och är tillgänglig 
för personer med funktionsnedsättning. 

Ambition
Kommunen som arbetsgivare ska skapa förutsätt-
ningar så att personer med funktionsnedsättning 
får lika möjligheter som andra till produktivt och 

inkomstbringande arbete. Kommunen ska verka 
för att detta även gäller hos andra arbetsgivare.

Arbete
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”Staterna bör främja möjligheten för männ-
iskor med funktionshinder att leva familjeliv. 
De bör främja deras rätt till personlig integri-
tet och se till att lagar inte diskriminerar 
människor med funktionsnedsättning när 
det gäller sexuella relationer, äktenskap och 
föräldraskap.”  
(FN ś standardregel 9)

Människor med funktionsnedsättning får inte för-
nekas möjligheten till sexuella erfarenheter och 
sexuella relationer eller till att bli förälder. Efter-
som människor med funktionsnedsättning kan 
möta svårigheter om de vill gifta sig och bilda 
familj	bör	staterna	se	till	att	det	finns	nödvändig	
rådgivning. Människor med funktionsnedsättning 
måste få samma hjälp som andra att familjepla-
nera och de måste få kunskap om hur kroppen 
fungerar sexuellt.

Människor med funktionsnedsättning och deras 
familjer måste informeras om vad de kan göra mot 
sexuella och andra former av övergrepp. Dessa 
människor är speciellt sårbara för övergrepp inom 
familjen, i samhället eller på institutioner. De behö-

ver därför kunskap om både hur de skall undvika 
övergrepp, och också om hur övergrepp skall upp-
märksammas och rapporteras.

Ambition
Personer med funktionsnedsättning ska känna ett 
självbestämmande över sig som individ och stödjas 
att bevara sin integritet i relation till andra 

Familjeliv och personlig integritet
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”Staterna ska se till människor med funk-
tionsnedsättning kan delta i kulturlivet på 
lika villkor.”
(FN ś standardregel 10 och artiklar 7, 30)

”Staterna ska vidta åtgärder för att tillför-
säkra människor med funktionsnedsättning 
samma möjligheter till rekreation och idrott 
som andra. 
(FN ś standardregel 11 och artiklar 7, 30)

Kommunen ansvarar för viss fritidsverksamhet på 
fritidsgård, bibliotek, badplatser, idrotts- och 
motionsanläggningar och så vidare. För övrigt är 
det	föreningar	som	ansvarar	för	mycket	av	utbud	
när det gäller idrott, kultur och nöjen. 

För att kunna vara delaktig är det en förutsättning 
att dessa verksamheter och lokaler är tillgängliga 
och användbara för alla. Det är också viktigt att 
kunskapen om behov hos personer med funktions-
nedsättning är stort, så att bemötandet och servi-
cen blir bra och alla känner sig välkomna. 

Kommunen ska verka för att människor med funk-

tionsnedsättning	inkluderas	i	befintliga	fritids-
verksamheter. Särskilda aktiviteter för barn och 
unga med funktionsnedsättning kan behöva 
utvecklas för att stärka identitet och självkänsla.

Ambition
Håbo kommun ska erbjuda möjligheter till en aktiv 
fritid för alla.

Kultur, rekreation och idrott (fritid)
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”Staterna ska se till att handikappaspek-
terna beaktas i alla relevanta policysamman-
hang och i all planering på riksnivå.”
(standardregel 14 och artikel 7)

Kommunen	antar	en	rad	olika	styrdokument	som	
direkt eller indirekt berör människor med funk-
tionsnedsättning. Behov och intressen som männ-
iskor med funktionsnedsättning har ska så långt 
som möjligt ingå i kommunens vanliga planer och 
program och inte särbehandlas. Här ska barn med 
funktionsnedsättning särskilt beaktas.

Det är viktigt att planeringen av ett samhälle som 
är tillgängligt för alla utgår från kunskap om lev-
nadsförhållanden och medborgarnas behov av sam-
hällsinsatser.

Det är också viktigt att planering och insatser sam-
ordnas med andra berörda huvudmän så som 
Landstinget,	Försäkringskassan	och	Länstrafiken.

Ambition
Behov och intressen som människor med funk-
tionsnedsättning har ska vara väl kända och beak-
tas i samhällsplaneringen.

Policy och planering
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”Staterna ska erkänna handikapporganisa-
tionernas rätt att representera människor 
med funktionsnedsättning på riks, regional 
och lokal nivå. Staterna bör också erkänna 
handikapporganisationernas rådgivande roll 
när det gäller att fatta beslut i handikappfrå-
gor.”
(standardregel 18 och artikel 7)

I vår alltmer brukar- och kundfokuserade tid har 
funktionshinderrörelsen en självklar plats att 
representera människor med funktionsnedsätt-
ningar. Representationen är angelägen såväl vid 
den övergripande samhällsplaneringen som i 
utformningen av tjänster och service.

Ambition
HSO ska uppleva att de har en fruktbar dialog med 
kommunen och involveras tidigt i planeringsproces-
ser

Funktionshinderrörelsen
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•	 FN:s standardregler om delaktighet och jämnlikhet för människor med funktionsnedsättning. (1993) 
http://www.hso.se/Global/Arbete%20och%20f%C3%B6rs%C3%B6rjning/Nationella%20handlingpla-
nen/FNs%20standardregler.pdf

•	 Regeringskansliet, Socialdepartementet (2008). FN:s konvention om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning.  
http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktionshinder/
konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionshinder-a4-webboptimerad.pdf

•	 Full delaktighet i Håbo 2012-2015. 
KS 2011/29 nr 2011.1014

Referenser



18

Egna anteckningar



19



Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.habo.se

K
S 2016/00476. 2016 Septem

ber



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 
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Index för myndighetstaxa för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner, för Håbo kommuns räkning, att 

räddningstjänsten Enköping-Håbo myndighetstaxa årligen uppräknas 

enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från Sveriges 

Kommuner och Landsting.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22, § 47, att anta myndighetstaxa 

för Räddningstjänsten Enköping-Håbo.  

I det tidigare beslutet angavs inte vilket index som användas som bas för 

den årliga uppräkningen. Räddningstjänsten har inkommit med föreslag om 

att taxan årligen bör uppräknas enligt det PKV-index som Sveriges 

Kommuner och Landsting fortlöpande uppdaterar. Den nya taxan gäller från 

1 januari varje år med uppräkning enligt det senast publicerade PKV-indexet 

från SKL. 

Enköpings kommun har i beslut 2016-10-17 för sin räkning godkänt 

indexanvändningen.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet förandleder inga ekonomiska konsekvenser för Håbo kommun. 

Uppföljning 

Beslutet innebär att räddningstjänstens myndighetstaxa årligen uppräknas 

efter beslut i förbundsstyrelsen. I övrigt föranleder inte beslutet något behov 

av uppföljning av Håbo kommun. 

Beslutsunderlag 

– Beslut Enköpings kommun 

– Beslut Räddningstjänsten   

__________ 

Beslut skickas till 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Enköpings kommun  

 



 
Kommunfullmäktige 

 

 
Protokollsutdrag  
Sammanträdesdatum 2016-10-17 

 

1 (1)                                                                      

 

 

Intygas att kopian stämmer överens med originalet 

 

 

 Paragraf 193 Ärendenummer KS2016/355  

 Index för myndighetstaxa för 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

 Beslut 

Enköpings kommun godkänner för sin del, att räddningstjänstens myndighetstaxa 
årligen räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från Sveriges 
Kommuner och Landsting. 
 

 Beskrivning av ärendet 

Kommunledningskontoret har den 7 september 2016 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige den 13 april 2015 paragraf 
49 beslutade om Räddningstjänstens taxa för myndighetsutövning. I det tidigare 
beslutet angavs inte vilket index som ska användas för årlig uppräkning. 
  
Förslag från Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo förslås att 
taxan uppräknas årligen enligt det PKV-index som Sveriges Kommuner och 
Landsting fortlöpande uppdaterar. Den nya taxan gäller från 1 januari varje år 
med uppräkning enligt det senast publicerade PKV-indexet från SKL. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid beredning av ärendet den 13 september 
2016 föreslagit att Enköpings kommun godkänner för sin del, att 
räddningstjänstens myndighetstaxa årligen räknas upp enligt prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) från Sveriges Kommuner och Landsting. 
   
Kommunstyrelsen föreslår i beslut från den 27 september 2016 paragraf 218 att 
Enköpings kommun godkänner för sin del, att räddningstjänstens myndighetstaxa 
årligen räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från Sveriges 
Kommuner och Landsting. 
 

  

__________ 
 
Kopia till:  
Räddningstjänsten, för åtgärd 
Håbo kommun, för kännedom 
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