
KALLELSE 

Datum 

2021-11-01 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter Ersättare 

Björn Erling (M), Ordförande 

Roger von Walden (M), 1:e vice ordförande 

Michael Rubbestad (SD), 2:e vice ordförande 

Bertil Brifors (M) 

Per-Arne Öhman (M) 

Ulf Winberg (M) 

Björn Fredriksson (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Björn Hedö (M) 

Lisbeth Bolin (C) 

Per Widén (C) 

Helene Zeland Bodin (C) 

Gunilla Alm (L) 

Kjell Dufvenberg (L) 

Agneta Hägglund (S) 

Werner Schubert (S) 

Helene Cranser (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Pyry Niemi (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Inger Wallin (S) 

Sven Erkert (S) 

Eva Staake (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Maria Annell (S) 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) 

Robin Jande (V) 

Marie Nordberg (-) 

Linnéa Leinonen (SD) 

Ann-Sofi Borg (SD) 

Thomas  Moore (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Zinaida Belonoshko (SD) 

Tiina Fransson (SD) 

Owe Fröjd (Båp) 

Sjunne Green (Båp) 

Peter Björkman (Båp) 

Fred Rydberg (KD) 

Stefan  Häggmark (M) 

Anders Thonfors (M) 

Gunnar Annell (M) 

Ingvar Nilfjord (M) 

Inga Birath von Sydow (C) 

Jane Engelmark  (C) 

Roger Norin (L) 

Anna Larsson (S) 

Jonny Ekblom (S) 

Carolina Cranser (S) 

Irene Lundbäck (S) 

Sixten Nylin (S) 

Solweig Lundkvist (S) 

Osman Yilmaz (V) 

Leif Lindqvist (V) 

Christian Nordberg (-) 

Sabine Noresson (MP) 

Maria Andersson (SD) 

Bo Nyman (SD) 

Petri Piiroinen (SD) 

Sven-Bertil  Jansson (SD) 

Farid Chibout (Båp) 

Cecilia Anna Rosrell (Båp) 

Helén Embretsén (KD) 

Sven Rosendahl (KD) 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 08 november 2021, kl. 19:00 

Förmöten från kl. 18:00 

OBS! Mötet är helt fysiskt. Ingen länk kommer att skickas ut. 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 



KALLELSE 

Datum 

2021-11-01 

Kommunfullmäktige 

Justering: Torsdagen den 11 november kl. 16:00 

Ärenden 

1. 
Mötets öppnande 

- Upprop

- Val av justerare

- Fastställande av dagordning och prövning av att kungörelse skett i laga ordning

Dnr 2021/00002

2. 
Anmälan av nytt medborgarförslag: Bevakat övergångställe vid Frösunda-

vik/hagviken

Dnr 2021/00355

Förslagsställare: Johan Gunnerfält

3. 
Anmälan av nytt medborgarförslag: Angående sjösättningsrampen Aronsborg 

Dnr 2021/00312  

Förslagsställare: Mikael Ture Alskog 

4. 
Anmälan av nytt medborgarförslag: Gångväg från Aronsborgsrondellen till 

Aronsborgsviken 

Dnr 2021/00313  

Förslagsställare: Mikael Ture Alskog 

5. 
Anmälan av nytt medborgarförslag: Förlängning av sandstranden vid Kalmar-

sands bad 

Dnr 2021/00314  

Förslagsställare: Peter Mjölner Starhammar 

6. 
Anmälan av nytt medborgarförslag: Ett äldreboende för finsktalande äldre i 

Håbo 

Dnr 2021/00394  

Förslagsställare: Arvo Väisänen 

7. 
Anmälan av nytt medborgarförslag: Utegym i Balders Hage 

Dnr 2021/00283  

Förslagsställare: Nicklas Öjetoft 

8. 
Ansökan om att bli en Roslagsvattenkommun 

Dnr 2021/00382  

9. 
Delårsrapport augusti 2021 

Dnr 2021/00346  

10. 
Revisionens äskande av extra medel inför revisionsbudget 2022 

Dnr 2021/00381  

11. 
Budget 2022, plan 2023-2024 

Dnr 2021/00347  

12. 
Val av vice ordförande till kommunstyrelsen 

Dnr 2021/00440  



KALLELSE 

Datum 

2021-11-01 

Kommunfullmäktige 

13. 
Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt 

fyllnadsval 

Dnr 2021/00435  

14. 
Entledigande från uppdrag som ersättare i Mälardalsrådet samt fyllnadsval 

Dnr 2021/00437  

15. 
Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen samt fyllnadsval 

Dnr 2021/00438  

16. 
Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, kommunfull-

mäktiges valberedning och Upplandsstiftelsen samt fyllnadsval och begäran om 

ny sammanräkning  

Dnr 2021/00439  

17. 
Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt 

fyllnadsval 

Dnr 2021/00444  

18. 
Motion: Återvinningsbart vid Västerskog ÅVC 

Dnr 2020/00365  

19. 
Motion: Ta bort bron i järnvägsparken 

Dnr 2020/00221  

20. 
Revidering av plan för full delaktighet 

Dnr 2019/00327  

21. 
Strategi för hälsosamt åldrande i Håbo 2022-2025 

Dnr 2019/00302  

22. 
Antagande Hållbarhetsstrategi 

Dnr 2021/00135  

23. 
Antagande Grönstrukturprogram 

Dnr 2021/00271  

Björn Erling 

Ordförande 

Olle Forsmark 

Sekreterare 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-11-01 KS 2021/00355 nr 104186 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Medborgarförslag: Bevakat övergångställe vid 
Frösundavik/hagviken 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man 

lägger ett övergångsställe där buss 302 går ner mot Hagviken. Det är en hårt 

trafikerad väg med dålig belysning och många barn kliver av bussen där.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram 

Barnperspektivet 

Medborgarförslaget har ett tydligt barnfokus 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas i beredningen 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 2



Ärendenummer: #271 | Inskickat av: JOHAN GUNNERFÄLT | Datum: 2021-09-20 20:38 Sida  av 1 2

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #271 | Inskickat av: JOHAN GUNNERFÄLT | 2021-09-20 20:38

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 

För- och efternamn 
JOHAN GUNNERFÄLT

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 
-

Notifieringar 
E-post

2. Förslag



Ärendenummer: #271 | Inskickat av: JOHAN GUNNERFÄLT | Datum: 2021-09-20 20:38 Sida  av 2 2

Ditt förslag

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

Det behövs ett övergångsställe enligt bild där buss 302 går ner mot Hagviken och barn (och 
vuxna) från hela Frösundavik (drygt 150 hushåll) kliver av bussen, korsar en hårt trafikerad väg 
med dålig belysning mitt i en kurva.

Frågan är inte om det sker en olycka, det är när

Då övergången är i en kurva bör övergångsstället vara ett sk. bevakat.

Bifogat material

Här kan du bifoga filer, högst tre stycken,  som komplement till ditt förslag. Det kan tillexempel 
vara bilder eller ritningar.

    (150 KB)3120087A-B9AB-4EE1-9B3F-376B15765669.jpeg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-11-01 KS 2021/00312 nr 104190 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Medborgarförslag: Angående sjösättningsrampen Aronsborg 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man bl 

a vidtar åtgärder rörande sjösättningsrampen Aronsborg.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet beaktas i beredningen 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet beaktas i beredningen 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 3



Ärendenummer: #77 | Inskickat av: MIKAEL TURE ALSKOG | Datum: 2021-07-31 12:16 Sida  av 1 2

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #77 | Inskickat av: MIKAEL TURE ALSKOG | 2021-07-31 12:16

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 

För- och efternamn 
MIKAEL TURE ALSKOG

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 
-

Notifieringar 
E-post

2. Förslag



Ärendenummer: #77 | Inskickat av: MIKAEL TURE ALSKOG | Datum: 2021-07-31 12:16 Sida  av 2 2

Ditt förslag

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

Sjösättningsrampen Aronsborg:

Detta innehåller flera förslag. Jag börjar med det som är enklast genomförbart och avslutar med 
mer långsiktiga ideér.

*Ta bort / kryssmåla 2 st parkeringsplatser precis vid rampen. Det är väldigt trångt och stimmigt
vid rampen soliga dagar med mycket kö.

Tar man bort 1 plats på vardera sida blir det otroligt mycket lättare att backa ner då det faktiskt 
är 2 ramper som går att användas samtidigt.

Framtiden: renovera bryggan och bygg en till ramp till vänster om bryggan. Således kan båda 
ramperna nyttjas samtidigt och den enorma kön blir kortare.

Alternativt bygg en brygga till för att kunna nyttja båda ramperna. Bygger man en brygga till kan 
den även nyttjas som gästbrygga då det är en sak som har efterfrågats i kommunen.

Bifogat material

Här kan du bifoga filer, högst tre stycken,  som komplement till ditt förslag. Det kan tillexempel 
vara bilder eller ritningar.

    (1,53 MB)86757B8E-5A6A-4EE8-92A6-DB3A77E88F67.png
    (1,5 MB)7B1D155A-06B7-4527-8B21-A31DE4D340C6.png

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-11-01 KS 2021/00313 nr 104192 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Medborgarförslag: Gångväg från Aronsborgsrondellen till 
Aronsborgsviken 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man 

bygger en gångväg från Aronsborgsrondellen till Aronsborgsviken.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet beaktas i beredningen 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet beaktas i beredningen 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 4



Ärendenummer: #78 | Inskickat av: MIKAEL TURE ALSKOG | Datum: 2021-07-31 12:22 Sida  av 1 2

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #78 | Inskickat av: MIKAEL TURE ALSKOG | 2021-07-31 12:22

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 

För- och efternamn 
MIKAEL TURE ALSKOG

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 
-

Notifieringar 
E-post

2. Förslag



Ärendenummer: #78 | Inskickat av: MIKAEL TURE ALSKOG | Datum: 2021-07-31 12:22 Sida  av 2 2

Ditt förslag

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

Bygg gångväg från Aronsborgsrondellen till Aronsborgsviken.

En liten bro behövs då även byggas över Ån. Se bifogad.

Passa på att gör detta i parkstil.

Bifogat material

Här kan du bifoga filer, högst tre stycken,  som komplement till ditt förslag. Det kan tillexempel 
vara bilder eller ritningar.

    (1,85 MB)C4065C50-E785-4B42-945E-52AC091D31E7.png

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-11-01 KS 2021/00314 nr 104194 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Medborgarförslag: Förlängning av sandstranden vid 
Kalmarsands bad 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man 

förlänger sandstranden vid Kalmarsands bad.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet beaktas i beredningen 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas i beredningen 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 5



Ärendenummer: #84 | Inskickat av: Peter Mjölner Starhammar | Datum: 2021-08-09 13:54 Sida  av 1 2

Postnummer och ort 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #84 | Inskickat av: Peter Mjölner Starhammar | 2021-08-09 13:54

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 

För- och efternamn Peter 
Mjölner Starhammar

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 
-

Notifieringar 
E-post

2. Förslag



Ärendenummer: #84 | Inskickat av: Peter Mjölner Starhammar | Datum: 2021-08-09 13:54 Sida  av 2 2

Ditt förslag

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

Förslag om att förlänga sandstranden vid Kalmarsands bad.

Varför inte göra Kalmarsands bad till en stor härlig träffpunkt för badare och träningssugna från 
ett växande Håbo eller hela länet och muddra bort all sly och vass längs stranden mot Upplands-
Bro sett och göra en lång fin sandstrand.

Man skulle även kunna få plats med en utomhus-padelbana eller Beachvolleybollplan, 
kanotuthyrning,utegym, grillplatser.....bara fantasin sätter gränser.

Förutom Ekilla så finns det inte så många stora badplatser centralt i kommunen.

Kalmarsand ligger bra till både om man åker buss bil eller tåg och skulle nog locka badsugna 
från både Uppsala och Stockholmsområdet och sätta Håbo lite mer på kartan. Håbos 
kommungräns är ju till största del mot vatten och det borde man utnyttja bättre.



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-11-01 KS 2021/00394 nr 104195 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Medborgarförslag: Ett äldreboende för finsktalande äldre i Håbo 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

vård- och omsorgsnämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man 

inrättar ett äldreboende för finsktalande äldre i Håbo kommun.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram 

Barnperspektivet 

Ej aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Ej aktuellt 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli  

Vård- och omsorgsnämnden 

Ärende 6



HÅBO KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

IMKOM 

Arvo Väisänen 
 

Bålsta 13.10.2021 
2021 -10- 1 4 

 
 KS Dnr Reg.nr 

 I 

Medborgarförslag: Ett äldreboende för finsktalande äldre i Håbo 

Härmed framför jag Arvo Väisänen önskemål om ett äldreboende för finsktalande personer i Håbo 
kommun. Enligt förslag ska det finnas tvåspråkig personal på plats. De finländare i Håbo som är i 
behov av äldrevård är i dagsläget utspridda och vistas på Bålstas olika äldreboenden: Solängens 
äldreboende, Dalängens äldreboende och Pomona. 

Grundinställning bör vara att alla Håbobor ska få en bra äldreomsorg. I det bör ingå möjligheten att 
kunna få den på sitt eget språk såsom det nationella minoritetsspråket finska. De äldre bör få 
stimulering i form av kultur: musik och läsning, men även socialt umgänge på modersmålet finska. 
Även finländska traditionella maträtter är viktiga kulturbärare vid högtider såsom jul och påsk. 

Motiveringen till ett äldreboende med finsk profil i Håbo är att det får en positiv inverkan på de 
sverigefinska äldres hälsa och tryggheten ökar. De äldre får omsorg på det egna modersmålet i 
finska och gör sig hörda. Dessutom ökar kulturell och social samvaro samt att oro minskar. 

Enligt 18 § lag (2009:724) om nationella minoriteter ska kommunen verka för att det finns tillgång 
till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om 
äldre människor. Detta framgår även av 5 kap. 6 § tredje stycket socialtjänstlagen. 

I Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk framgår föijande: 

18 § "En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det 
möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom 
ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. " 
Lag (2018: 1367). 

I Socialtjänstlag (2001 :453) framgår följande: 

6 § "Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, 
jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre 
människor." Lag (2019:909).

Att erbjuda finsktalande äldre plats på samma boende behöver inte innebära ökade kostnader för 
Håbo kommun. En ansökan om biståndsbeslut ska göras hos kommunens biståndshandläggare. Om 
behovet finns måste den äldre ges plats på något av de särskilda boenden som kommunen har att 
erbjuda. Eventuella merkostnader kan initialt delvis täckas med medel från statsbidraget som Håbo 
kommun får för att kommunen ingår i finskt förvaltningsområde förutsatt att det finska samrådet 
samtycker till att delar av statsbidraget används till det föreslagna ändamålet. 

Bå-(j/4 :!</. I(). I�
Ort och datum 

Arvo Väisänen 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-11-01 KS 2021/00283 nr 104197 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Medborgarförslag: Utegym i Balders Hage 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man 

inrättar ett utegym i Balders Hage.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet beaktas i beredningen 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas i beredningen 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 7



Från: Ewa Holm 
Skickat: den 17 juni 2021 15:25 
Till: Kommunstyrelsen 
Ämne: Ett nytt medborgarförslag 
Bifogade filer: Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun - 35.pdf 

Hej! 

Här kommer ett nytt medborgarförslag. 

Återkoppla gärna att det är registrerat. 

Med vänlig hälsning 
Ewa Holm 
Digitaliserings- och bredbandssamordnare 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 
Telefon 0171-464334 
www.habo.se 

http://www.habo.se/


Ärendenummer: #35 | Inskickat av: NICKLAS ÖJETOFT | Datum: 2021-06-14 21:59 Sida  av 1 2

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #35 | Inskickat av: NICKLAS ÖJETOFT | 2021-06-14 21:59

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 

För- och efternamn 
NICKLAS ÖJETOFT

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post
SMS

2. Förslag



Ärendenummer: #35 | Inskickat av: NICKLAS ÖJETOFT | Datum: 2021-06-14 21:59 Sida  av 2 2

Ditt förslag

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

I Balders Hage som så vackert iordningställs nu vore det väldigt uppskattat med ett utegym. det 
finns 2 plattformar över i samma storlek som kullen för grillplatsen. Det skulle verkligen binda 
samman området med ytterligare en möjlighet till rekreation till boenden i Skörby eftersom det 
närmaste utegymmet för vår del ligger i Centrum eller Vibyspåret. Som förslag skulle jag gärna se 
att de stora företag som etablerar sig i området är med och bidrar till detta gym för att visa sin 
välvilja mot boenden i området.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 258 Dnr 2021/00382 

Ansökan om att bli en Roslagsvattenkommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att till Roslagsvatten inkomma med en an-

sökan om att Håbo kommun blir en Roslagsvattenkommun.

Sammanfattning 

Vid tekniska nämnden extramöte den 10 augusti informerades nämnden om 

det akuta läge som VA-avdelningen har hamnat i på grund av att personal 

sagt upp sin anställning under sommaren, kvarvarande personal arbetar idag 

mer än 100% vilket påverkar sjukfrånvaron mycket negativt. Den rådande 

situationen på VA-avdelningen påverkar vattenkvaliteten, arbetsmiljön och 

VA-taxan negativt om inte snabba åtgärder vidtas, detta då man är tvungen 

att hyra in konsulter för att verksamheten överhuvudtaget skall fungera och 

att befintlig personal arbetar mer än 100%. 

Tekniska förvaltningen gavs då i uppdrag att till nästa möte, den 7 septem-

ber, redovisa ett underlag som gör det möjligt att fatta beslut om upphand-

ling av drifts- och underhållsverksamheten inom VA med tillhörande pro-

cesser. I uppdraget ingick även förslag till etablering av beställarorganisat-

ion och förutsättningar för verksamhetsövergång. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med arbets-

utskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 8



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-12 

Tekniska förvaltningen 
VA-enheten 
Krister Nilsson, VA-chef 
46722328504 
krister.nilsson@habo.se 

Åtgärder beträffande drift och underhåll av VA-verksamheten 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Håbo

kommun skall bli en Roslagsvattenkommun.

Sammanfattning 

Vid tekniska nämnden extramöte den 10 augusti informerades nämnden om 

det akuta läge som VA-avdelningen har hamnat i på grund av att personal 

sagt upp sin anställning under sommaren, kvarvarande personal arbetar idag 

mer än 100% vilket påverkar sjukfrånvaron mycket negativt. Den rådande 

situationen på VA-avdelningen påverkar vattenkvaliteten, arbetsmiljön och 

VA-taxan negativt om inte snabba åtgärder vidtas, detta då man är tvungen 

att hyra in konsulter för att verksamheten överhuvudtaget skall fungera och 

att befintlig personal arbetar mer än 100%. 

Tekniska förvaltningen gavs då i uppdrag att till nästa möte, den 7 

september, redovisa ett underlag som gör det möjligt att fatta beslut om 

upphandling av drifts- och underhållsverksamheten inom VA med 

tillhörande processer. I uppdraget ingick även förslag till etablering av 

beställarorganisation och förutsättningar för verksamhetsövergång. 

Ärendet 

Utifrån rådande situation och uppdrag har förvaltningen arbetat på bred 

front och tittat på flera alternativ för att trygga ett tjänligt vatten för Håbo 

kommun, i detta breda arbete har ingått Kontakter med andra VA-

organisationer, rekrytering av personal och att undersöka möjligheterna till 

att eventuellt upphandla delar av verksamheten. 

Arbetet utmynnade i tre olika alternativ 

 Rekrytering

 Upphandling

 Roslagsvatten
Rekrytering 

Rekryteringsförsök har gjort i omgångar under flera år utan att lyckats, i 

augusti och september har ytterligare rekryteringsförsök gjorts, totalt 14 

ansökningar har inkommit varav ingen uppfyller kompetenskraven. 

Upphandling 

Håbo kommuns VA-avdelning har under en längre tid haft en stor utmaning 

med att få ihop en komplett drifts- och underhållsorganisation. VA-

avdelningen har under många år arbetat för att bygga upp en stabil 

driftsorganisation, men svårigheter att rekrytera och behålla personal har 

gjort detta arbete väldigt utmanande. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-08 TN 2021/00332 nr 5613 

Håbo kommun står också inför flera utmaningar då kommunen är i en 

expansiv fas och flera stora bostads- och industri är planerade. Detta 

kommer i sin tur att innebära en utmaning, framför allt när det gäller 

dricksvattenförsörjning i Bålsta och både dricksvattenproduktion och 

avloppsrening i Skokloster. Det kommer kräva ett fokuserat arbete av VA-

avdelningen för att klara av framtida investeringar som ska försörja Håbo 

kommun. 

Att behålla nuvarande organisation kommer att förbli ett svårt uppdrag. 

Under många år har det varit svårt att rekrytera och få full bemanning inom 

VA-avdelningen och bedömningen är att det kommer förbli svårt att 

rekrytera. VA-avdelningen har varit i kontakt med andra kommuner för att 

se om det finns ett intresse för ett närmare samarbete men det har inte 

lyckats. 

I och med att drift- och underhåll läggs ut på en entreprenör som har som 

profession att utveckla D&U så vittnar andra kommuner om att de upplever 

att drift och underhåll har utvecklats både i kvalité och effektivitet. Personal 

som berörs av en verksamhetsövergång kommer ta med sig värdefull 

kunskap om de lokala förutsättningarna och detta tillsammans med den 

entreprenör som vinner uppdraget kommer kunna utveckla både personal 

och underhållsuppdrag. De kommuner som har upphandlat D&U beskriver 

att kostnaden har ökat något i och med övergången, men samtidigt så har 

kvalitén på D&U ökat och beställarorganisationen har fått ett ökat fokus på 

framtida strategier och förbättringar på VA-systemen. 

Roslagsvatten 

Roslagsvatten är ett kommunägt VA-bolag. På VA-huvudmännens 

uppdrag distribuerar Roslagsvatten dricksvatten och renar avloppsvatten i 

fem kommuner i Stockholmsområdet -Knivsta, Vallentuna, Österåker, 

Vaxholm och Ekerö. I Österåker och Vaxholm ansvarar Roslagsvatten även 

för insamling av hushållsavfall och driver återvinningscentraler. På Ekerö 

ansvarar Roslagsvatten även för kundservice avfall. Roslagsvatten sköter 

även debitering, kundservice i Täby. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Situationen som uppstått kan komma att påverka VA-taxan negativt på både 

kort och lång sikt då konsulter hyrs in för att bedriva verksamheten. 

Barnperspektivet 

Utan åtgärd kan inte ett tjänligt vatten garanteras, samtliga medborgare som 

lever och verkar i kommunen, även barnen är i behov av vårt viktigaste 

livsmedel vattnet. 

Näringslivsperspektivet 

Utan åtgärd kan inte ett tjänligt vatten garanteras, samtliga medborgare som 

lever och verkar i kommunen, är i behov av vårt viktigaste livsmedel 

vattnet. 



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-08 TN 2021/00332 nr 5613 

Beslutsunderlag 

– PPT Roslagsvatten, Memo upphandling drift och underhåll.

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

VA-avdelningen  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 229 Dnr 2021/00375 

Uppdrag VA - upphandling och organisation 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att till Ro-

slagsvatten inkomma med en ansökan om att Håbo kommun blir en Ro-

slagsvattenkommun.

Sammanfattning 

VA-verksamheten har under en längre tid befunnit sig i ett mycket ansträngt 

läge. Under många år har det varit svårt att rekrytera och få full bemanning 

inom VA-avdelningen och bedömningen är att det kommer att förbli svårt 

att rekrytera. 

I och med att drift och underhåll läggs ut på en entreprenör (Roslagsvatten) 

som har som profession att utveckla just detta så vittnar andra kommuner 

om att de upplever att drift och underhåll har utvecklats både i kvalitét och 

effektivitet. 

Till kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober kommer detta ärende 

att ersättas av ärende 2021/00382 med rubriken ”Ansökan om att bli en Ro-

slagsvattenkommun”.    

Beslutsunderlag 

Muntligt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att till Roslagsvatten inkomma med en 

ansökan om att Håbo kommun blir en Roslagsvattenkommun.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med hennes yr-

kande och finner att så är fallet.  

______________ 





Vi möjliggör hållbara 
samhällen 



Vårt uppdrag 
Som vi ser det, har vi på Roslagsvatten ett stort  
och viktigt uppdrag. Det handlar om att se till att  
det kretslopp som tjänat oss i miljoner år kan  
fortsätta göra sitt jobb, så att våra barn och barn- 
barn kan ta del av en av världens vackraste miljöer.  
Idag distribuerar vi dricksvatten, renar avloppsvatten  
och ansvarar för insamling av hushållsavfall samt driver 
återvinningscentraler i några av de mest expansiva kommunerna 
i Stockholms- och Uppsalaområdet. Vi erbjuder även 
kundservicetjänster inom avfall och VA för kommuner. 
Roslagsvatten är ett kommunägt bolag med 170 trevliga, nyfikna 
och kompetenta medarbetare. Huvudkontoret ligger i 
Åkersberga.  



Roslagsvatten 2.0 

”Vi kallar vår resa för Roslagsvatten 2.0 vilket innebär att vi 
ställer om, justerar och utvecklar vår verksamhet med lösningar 
som är hållbara över tid – allt för att möta morgondagens 
behov.”  



Ett hållbart partnerskap 
Om fler kommuner går ihop och satsar på att 
skapa en sund och hållbar samhällsutveckling 
kring vatten, avlopp och avfall, bör man kunna 
samla erfarenhet och expertis för att få en god 
affär. Så gick tankarna när Roslagsvatten 
bildades 1989 som Sveriges första 
kommunägda VA- och avfallsbolag. 



Om oss 

• Vi är ca 170 medarbetare. 

• Vårt huvudkontor ligger på Sågvägen i Åkersberga (ca 100 medarbetare)  

• Vi ser till att 130 000 människor får rent dricksvatten varje dag. Vi bygger ut 
och underhåller ledningsnäten så att det håller lång tid framöver, och vi renar 
det använda avloppsvattnet. 

• Utöver planering, projektering och drift i ägarkommunerna, sköter 
Roslagsvatten också kundservice för VA i Täby kommun.  

• Vi driver egen kundservice för VA-frågor i alla kommuner, samt för frågor 
gällande hushållsavfall i Österåker, Vaxholm och Ekerö kommun. 

• I Vaxholm och Österåker har Roslagsvatten även uppdraget att hämta 
hushållsavfall från ca 30 000 abonnenter.  

• Ett av våra största projekt pågår just nu i och med nybyggnationen av 
Margretelunds reningsverk i Åkersberga 

 



Våra uppdragskommuner 

Stockholm 



Några fakta 

9 

Energiåtervinning  Ur matavfall utvinns biogas.  
 Under 2019 samlade vi in 1 883 ton matavfall. 
 
 
Dricksvatten 130 000 anslutna personer till det kommunala  
 vattenledningsnätet 2020 
 
Näringsåtervinning  Ur slam och matavfall utvinns biogödsel  
 som används till jordbruk. 
 
 
Vattenkvalitet Vi tar årligen ca 200 vattenprover för att  
 säkerställa att vi levererar god kvalitet. 
 
 
Vattenrening Slam från 900 abonnenter körs till reningsverk. 
 260 lite avloppsvatten renas per person och dygn. 
 
 
Slamåtervinning 827 ton Revaq-certifierat slam, (torrsubstans). 100 % av vårt  
 Revaq-certifierade slam sprids på produktiv mark. 



Beslutsgång och organisation 

Österåkers 
kommun 
43,9% 

Vaxholms 
kommun 12,6% 

Knivsta kommun 
11,5% 

Danderyds 
kommun 0,6% 

Roslagsvatten 

Österåkersvatten 

KF Österåker 

Vaxholmsvatten 

KF Vaxholm 

Knivstavatten 

KF Knivsta 

Vallentunavatten 

KF Vallentuna 

Ekerövatten 

KF Ekerö 

Täby kommun 
1,1% 

Vallentuna 
kommun 16,7% 

Ekerö kommun 
13,6% 

Moderbolag: 

Policys, 

Personal, processer 

Ekonomisk redovisning 

Dotterbolag, 

Anläggnings- 

bolag, 

Taxor, ABVA, 

avfallsplan, 

investeringar, 

finansiering 

Kommuner: 

Delägare  



11 

Vd 

Ekonomi och HR 

Redovisning 

Kundreskontra 

Skadehantering 
och dokument 

Inköp 

HR 

Verksamhetsstöd 

Miljö och kvalitet 

Lab 

IT 

VA försörjning 

Underhåll 

Produktionsteknik Processteknik 

Drift anläggning Drift ledningsnät 

VA utbyggnad 

KA 

Nyanslutning 

Projektering 

Projektkontor 

Avfall 

Kommunalt avfall, 
slam och ÅVC 

Kundrelationer 

Kundservice  

Reception 

Kommunikation 

Juridik Kontor 

Strategi 

Analys 
ledningsnät 

Organisation 



Våra partners 
Norrvatten  
Roslagsvatten köper dricksvatten från kommunalförbundet Norrvatten, och distribuerar vattnet vidare till 
Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Knivsta. Råvattnet kommer från Mälaren som idag är vattentäkt för 
ungefär två miljoner människor. 

Stockholm Vatten och avfall 
Roslagsvatten köper dricksvatten från Stockholm Vatten, och distribuerar vattnet vidare till Ekerö. Råvattnet 
kommer från Mälaren som idag är vattentäkt för ungefär två miljoner människor. 

Käppalaförbundet 
Roslagsvatten skickar avloppsvattnet från Vallentuna till Käppala reningsverk. Tillsammans med Käppala ser vi 
även över hur vi kan tillgodose framtidens behov av vattenrening.  
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Våra 
Värderingar 

Proaktivt, 
Resultatinriktat, 

Hållbart, 
Integritet 

Skit 
Viktiga 

Mål 

Topp 5 om 5. Vi ska 
vara ett av Sveriges 

bästa VA- och 
avfalls- 

bolag inom 5 år. 

”Vi möjliggör 
Hållbara 

Samhällen” 
Bolagsövergripande 

vision för  
Roslagsvatten AB 



Vägledande principer… 

14 



… leder till våra värderingar! 

15 

Integritet 
Vi är stolta över vårt 

uppdrag och har modet 
att ta medvetna beslut 

som vi kan stå för. 

Hållbart 
Allt vi gör, alla beslut vi tar ska 
ske med miljö, ekonomi och 

sociala aspekter i balans. 

Proaktivt 
Vi har modet och viljan,  

vi förutser och agerar för 
att ständigt utvecklas. 

Resultatinriktat 
Tillsammans med våra intressenter 
har vi handlingskraften att förändra. 
Vi arbetar med tydligt fokus för att 

uppnå våra leveranser och mål. 



Pulsmöten 





SVM:er (Skitviktiga mål) 

VA-försörjning 
• Reningsgrad %
• Kost kr/m3 renat vatten
• Kost Drift och Underhåll kr/m

ledningsnät
• Förnyelsetakt %

VA-Utbyggnad 
• Kost nyläggning kr/m

ledningsnät
• Hålla kommunernas tidplan

Avfall 
• Andel överhopp %
• Andel anslutna matavfall %
• Mängd mat- och

restavfall/Grundavgift

Kundrelationer 
• Kundnöjdhet 85%
• Lösningsgrad 80%
• Minska antalet inkommande

ärenden med 50%



Större projekt 

• ÖVAR - Nytt reningsverk i Österåker för både Österåker och
Vaxholms kommuner.

• Ekerös framtida avloppsrening – Överföring till Syvab eller nytt
reningsverk

• Knivstas framtida avloppsrening – Överföring till Käppala eller
nytt reningsverk

• Vallentunas framtida avloppsrening – utökad kapacitet till
Käppala
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 278 Dnr 2021/00346 

Delårsrapport augusti 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsrapport för augusti 2021

till kommunfullmäktige och revisorer.

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda prognostiserade

underskott så att budgetramen ej överskrids

3. Kommunfullmäktige beslutar att åtgärderna redovisas i årsredovisningen

Sammanfattning 

Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti samt 

prognos för utfallet av verksamheten och ekonomin till årets slut. 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska kommunen årlig-

en upprätta minst en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets 

början. Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för verksamheten och 

resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för samma period före-

gående år. 

Prognos för årets ekonomiska resultat 

Prognosen för årets resultat är 231,5 miljoner kronor. Budgeten anger ett re-

sultat med 27,7 miljoner kronor och prognosen är därmed 203,8 miljoner 

kronor bättre än budget. 

Årets resultat exklusive realisationsvinster och intäkter från exploatering 

prognostiseras till ett överskott med 2,1 miljoner kronor. Det motsvarar 0,2 

procent av skatte- och statsbidragsintäkter. 

Eftersom realisationsvinster och intäkter från exploatering beräknas uppgå 

till 229,4 miljoner kronor innebär det att årets resultat till stor del är hänför-

ligt till engångsintäkterna. Intäkterna avser till stor del markförsäljningar i 

Logistik Bålsta samt övertagande av anläggningar från exploatörer. 

Nämnderna prognostiserar att överskrida budget med totalt 42,9 miljoner. 

Kommunens finansiella mål, är ett överskott motsvarande 2 procent av 

skatte- och statsbidragsintäkterna exklusive dessa engångsintäkter, beräknas 

därmed inte uppnås om inte förbättring sker med 24,3 miljoner kronor. 

Investeringar 

Ärende 9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Årets investeringsbudget uppgår till 513,4 miljoner kronor exklusive ex-

ploateringsinvesteringarna. Nämnderna prognostiserar att 351,7 miljoner 

kronor kommer att investeras under året. 

Kommunen har flera större projekt som pågår över flera år med beslutad to-

talbudget från kommunfullmäktige. Total budget för dessa projekt uppgår 

till 1 004,9 miljoner kronor. Det är ny simhall, ombyggnation Futurumsko-

lan, äldreboende Åsen, två LSS-boenden, trafiksäkerhetsåtgärder Kraftle-

den, gång- och cykelvägar samt VA-investeringar. 

Förutom ordinarie investeringar genomförs investeringar via exploaterings-

verksamheten, prognosen visar att dessa uppgår till 102,3 miljoner kronor 

vid årets slut. 

Måluppfyllelse 

Av kommunens tre övergripande mål för verksamheten har ett mål uppfyllts 

helt och två mål bedöms delvis kunna uppfyllas till årets slut. 

Kommunens finansiella mål, som är ett överskott motsvarande 2 procent av 

skatte- och statsbidragsintäkterna exklusive realisationsvinster och exploate-

ring, beräknas inte uppnås till årets slut om inte förbättringar sker. De två 

återstående finansiella målen beräknas kunna uppfyllas till årets slut.   

Beslutsunderlag 

– Delårsrapport augusti 2021

– Bilaga Nämnders och bolags delårsrapporter augusti 2021

- Beslutsprotokoll från nämnder

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Revisionen 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Ekonomi 
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Dnr 2021/00346 

Delårsrapport augusti 2021 
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Delårsrapport augusti 2021 3(51) 

1 Sammanfattning 

Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti samt prognos för utfallet av 

verksamheten och ekonomin till årets slut. 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska kommunen årligen upprätta minst en 

delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en 

redogörelse för verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för 

samma period föregående år. 

Prognos för årets ekonomiska resultat 

Prognosen för årets resultat är 231,5 miljoner kronor. Budgeten anger ett resultat med 27,7 

miljoner kronor och prognosen är därmed 203,8 miljoner kronor bättre än budget. 

Årets resultat exklusive realisationsvinster och intäkter från exploatering prognostiseras till ett 

överskott med 2,1 miljoner kronor. Det motsvarar 0,2 procent av skatte- och 

statsbidragsintäkter. 

Eftersom realisationsvinster och intäkter från exploatering beräknas uppgå till 229,4 miljoner 

kronor innebär det att årets resultat till stor del är hänförligt till engångsintäkterna. Intäkterna 

avser till stor del markförsäljningar i Logistik Bålsta samt övertagande av anläggningar från 

exploatörer. 

Nämnderna prognostiserar att överskrida budget med totalt 42,9 miljoner. 

Kommunens finansiella mål, är ett överskott motsvarande 2 procent av skatte- och 

statsbidragsintäkterna exklusive dessa engångsintäkter, beräknas därmed inte uppnås om inte 

förbättring sker med 24,3 miljoner kronor. 

Investeringar 

Årets investeringsbudget uppgår till 513,4 miljoner kronor exklusive 

exploateringsinvesteringarna. Nämnderna prognostiserar att 351,7 miljoner kronor kommer att 

investeras under året. 

Kommunen har flera större projekt som pågår över flera år med beslutad totalbudget från 

kommunfullmäktige. Total budget för dessa projekt uppgår till 1 004,9 miljoner kronor. Det är 

ny simhall, ombyggnation Futurumskolan, äldreboende Åsen, två LSS-boenden, 

trafiksäkerhetsåtgärder Kraftleden, gång- och cykelvägar samt VA-investeringar. 

Förutom ordinarie investeringar genomförs investeringar via exploateringsverksamheten, 

prognosen visar att dessa uppgår till 102,3 miljoner kronor vid årets slut. 

Måluppfyllelse 

Av kommunens tre övergripande mål för verksamheten har ett mål uppfyllts helt och två mål 

bedöms delvis kunna uppfyllas till årets slut. 

Kommunens finansiella mål, som är ett överskott motsvarande 2 procent av skatte- och 

statsbidragsintäkterna exklusive realisationsvinster och exploatering, beräknas inte uppnås till 

årets slut om inte förbättringar sker. De två återstående finansiella målen beräknas kunna 

uppfyllas till årets slut. 
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Förvaltningsberättelse 

2 Händelser av väsentlig betydelse 

Kommunstyrelsen 

Med anledning av pandemin har kommunledningen haft en särskild Inriktnings- och 

samordningsfunktion (ISF) fram till augusti som verkat via kommundirektörens ledningsgrupp 

i arbetet med att hantera pandemins effekter. Flertalet möten, både för tjänstepersoner och 

politiker, har genomförts via digitala plattformar. Kommunen har följt folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och uppmanat medarbetarna att arbeta hemifrån. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ungdomsverksamheten inom Kultur och fritid erbjuder kommunens unga ett innehållsrikt 

program och har en kontinuerlig ökning med nya besökare. Nya satsningar på 

integrationsinsatser genomförs genom biblioteket och ungdomsverksamheten i samverkan med 

skola, arbetsmarknadsenheten och socialenheten. Samtliga politiskt prioriterade insatser har 

genomförts enligt plan där bland annat Skeppsgården getts en verksamhetsanpassning, 

Kalmarsand handikappanpassats och renovering av aktivitetsområde med konstnärliga inslag 

löper enligt plan. Våren och sommaren har fortsatt präglats av pandemin med inställda 

arrangemang och hyreslättnader för föreningar. Arrangemangen har kompenserats med 

äldreprogram utanför kommunens äldreboenden för att erbjuda någon form av kultur för 

kommunens invånare. 

Bygg- och miljönämnden 

Pandemin fortsätter att prägla bygg- och miljönämndens arbetsupplägg och förutsättningar. 

Intresset att vara med och utveckla kommunen med fler bostäder/verksamheter är stort från 

fastighetsägare/exploatörer. Volymen bygglovsärenden är särskilt stor under vår och 

försommar. En del personalförändringar inom miljöavdelningen gör att den av nämnden 

beslutade tillsynsplanen inte kan följas helt. En del tillsynsbesök genomförs genom digitala 

möten i stället för platsbesök. Bygglovavdelningen genomför flera digitala öppet hus-tillfällen. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Under 2021 bidrog pandemin till att lärare och skolpersonal fick en ökad arbetsbelastning, 

framförallt under vårterminen. En omfattande medarbetarundersökning genomförts för att 

kartlägga arbetsmiljön och trivsel. Undersökningen ligger till grund för planering av det 

fortsatta arbetsmiljöarbetet under 2022. Vibyskolan har öppnat en ny förskoleklass utifrån det 

ökade elevantalet i förskoleklass, vilket innebär att förskoleklassen nu består av två paralleller. 

Förvaltningen arbetar med att se över alternativa lösningar till ytterligare paviljonger. 

Byggnationen av Ängsbackens förskola, som en fristående byggnad i anslutning till förskolan 

Skogsbrynet, har påbörjats. På förskolan blir det fem avdelningar med plats för 110 barn och 

förskolan beräknas stå klar hösten 2022. En IKT-pedagog och lärare på Fridegårdsgymnasiet i 

Håbo har blivit nominerad till Guldäpplet. Guldäpplet är ett pris som lyfter fram lärare som är 

drivande och utvecklar skolor med hjälp av IT. 

Raoul Wallenbergskolorna AB har under våren, i samförstånd med Håbo kommun, tagit beslut 

om att avsluta sin grundskoleverksamhet i Skokloster till hösten 2021. Alla elever från Raul 

Wallenberg har erbjudits plats på Slottsskolan. Utifrån det förändrade elevintaget har skolan ett 

behov av större lokaler och inväntar beslut om eventuell tillbyggnad. 

Socialnämnden 

Alla verksamheter inom nämndens område har påverkats direkt eller indirekt av den pågående 

pandemin. Distansarbete och digitala möten har blivit en del av förvaltningens arbetssätt. 
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Tillgänglighet och utredningstid har påverkats negativt. Stöd och behandlingsenhetens 

gruppverksamheter har inte genomförts som planerat hittills i år. Gruppverksamhet som t ex 

TARA (Våld i nära relation), ABC-föräldrautbildning, Fyren - gruppverksamhet för barn och 

ungdomar med mera har helt ställts in. Vilken påverkan detta haft på medborgarna i kommunen 

är svårt att analysera i dagsläget. De flesta av gruppverksamheterna planerar nu att starta upp 

under senare delen av hösten. Samverkan med viktiga samverkanspartners har varit försvårad 

på grund av distansarbete vilken kan ha påverkat målgruppen vi möter och även utvecklingen 

av vår verksamhet. Arbetsmarknadsenheten startade i mitten av juni. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Den enskilt största händelsen inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är även i år att 

hantera konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter har påverkats direkt 

eller indirekt. Året har fortsatt präglats av att minska smittspridning och förebygga svår 

sjukdom. Distansarbete och digitala möten har blivit en del av förvaltningens ordinarie 

verksamhetsuppdrag. Kärnuppdraget, tillgängligheten och utredningstid mot kommunens 

medborgare har påverkats negativt. Samverkan med region och primärvård har också 

intensifierats under pandemin och tagit mer resurser i anspråk. Den utökade samverkan har haft 

positiva effekter på vårt samarbete. 

Flera av nämndens målgrupper och medarbetare drabbas hårt av pandemin. Många har varit 

rädda och oroliga och allt för många har också tvingats till en oönskad isolering. Det stora 

fokuset på att begränsa smittspridning och åtgärder kopplade till det arbetet har medfört 

begränsningar i möjligheten att utföra kärnuppdraget i nämndens verksamheter. Under våren 

har också nämndens verksamheter deltagit i den omfattande vaccinationskampanjen med 

mycket goda resultat. 

Tekniska nämnden 

VA-verksamheten är mycket ansträngd på grund av personalsituationen. VA är nu i stabsläge 

för att överhuvudtaget klara att producera ett tjänligt vatten. 

Inom Avfallsverksamheten har Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommun fortsatt 

samarbetet och har under våren utvärderat införande och uppstart av fyrfackssystemet i 

kommunerna. Arbetet med en gemensam avfallsplan har påbörjats enligt fattade beslut. 

Gatu- och parkverksamheten har präglats av de två senaste årens besparingar. Avdelningen har 

fått ta emot synpunkter på oklippta gräsytor, minskad renhållning och igenvuxna 

skogsområden. 

Organisation 

Sedan årsskiftet 2020/2021 pågår en omorganisation av kommunstyrelsens olika 

stödverksamheter i syfte att främja ett förändrat arbetssätt. En samhällsbyggnadsförvaltning 

kommer att bildas där tidigare Plan och exploateringsavdelning, Bygg- och miljöförvaltning, 

Tekniska förvaltning och Näringslivsenhet ingår. Den omorganiserade tjänstemanna-

organisation för kommunstyrelsens stödverksamheter och samhällsbyggnadsverksamheter 

träder i kraft den 1 september. 

Organisationsförändringen innebär även en förändring av den politiska organisationen. 

Tekniska nämnden avvecklas och Bygg- och miljönämndens uppdrag renodlas till att ansvara 

för myndighetsutövning inom verksamhetsområdet. Kommunledningskontoret och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen leds av Kommunstyrelsen, med undantag för de ärenden som 

hanteras av Bygg- och miljönämnden. De politiska förändringarna träder ikraft vid årsskiftet 

2021/2022. 
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Befolkningsutveckling 

Befolkningen har ökat från 22 019 den 31 december 2020 till 22 216 personer per 31 juli enligt 

uppgifter från SCB, vilket är en ökning med 197 personer. Befolkningsprognosen som 

användes inför budget 2021 angav att befolkningen skulle vara 22 603 personer i slutet av året 

och budgetramar till nämnderna anpassades utifrån det. Utvecklingen är således betydligt lägre 

än förväntat under året. 

Befolkningsprognosen inför år 2022 är nedreviderad utifrån en lägre befolkningstakt. 

Exploatering och avtal 

Exploateringen av bostadsområdet Tvåhus i den bortre delen av Bålsta C pågår och den första 

etappen av infrastrukturen har avslutats under året. Inflyttning i BoKloks nya bostadsområde 

Björkvallen i Gamla Bålsta närmar sig. Ekonomiskt prognostiseras infrastrukturkostnaderna 

avvika för projektet Björkvallen. Utvecklingen av Lillsjöns företagspark fortsätter och 

infrastrukturen har slutförts. 

I verksamhetsområdet Logistik Bålsta är infrastrukturen för utbyggnad av kvarter 3 och 4 samt 

5 och 6 slutförd. Under september kommer de stora försäljningarna i Logistik Bålsta som är 

klara att genomföras och därmed kunna faktureras i enlighet med tecknade avtal. 

Under halvåret har planavtal tecknats med Nrep AB och Krister Nöjd AB för den 

markanvisning som är gjord till dem i Logistik Bålsta kvarter 2 som under året har tagit fart 

gällande detaljplaneringen av området. 

En större trafikfråga som har diskuterats och analyserats under året är trafikflödet till och från 

Logistik Bålsta. En utökad trafikutredning för Logistik Bålsta har presenteras och tekniska 

förvaltningen har med anledning av denna fått ett utökat uppdrag att fördjupa utredningen. 

Tvister 

I Frösundavik har problem uppdagats gällande VA. Detta gäller främst området som kallas 

Mellanby, där kommunen under året har behövt göra VA-åtgärder. Exploatören inom 

Frösundavik etapp 1 har bestridit faktura gällande VA-avgiften för området och har en tvist 

med kommunen. 

I Dalängen har kommunal mark varit anvisad till MacFreeze och Bovieran men på grund av att 

markförhållanden är osäkra har Bovieran under året dragit sig ur och förutsättningarna för 

projektet har påverkats och är osäkra, förhandling pågår. Oenighet med MacFreeze finns kring 

vad som ska utföras av dem och kommunen har därför bestridit fakturorna de skickat. 

Miljöavdelningen hanterar fortsättningsvis handläggningen av ärendet gällande det 

avfallsupplag som det konkursade företaget NMT, dotterbolag till Think Pink, lämnat efter sig 

på en fastighet i kommunen. Avfallsupplaget är relativt litet i jämförelse med de avfallsupplag 

som samma företag är ansvarig för i Botkyrka kommun. Upplaget utgör ändå en potentiell risk 

för att förorena mark och vatten då det ligger upplagt på en fastighet nära Mälarens strand. Då 

företaget NMT gått i konkurs drivs nu ärendet mot fastighetsägaren som har upplåtit sin mark 

för ändamålet. 

En betydande rättstvist har avslutats gällande plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och 

mättaxa. Beslut om taxan togs i kommunfullmäktige den 6 maj 2019 och beslutets laglighet har 

ifrågasatts genom begärd laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förvaltningsrättens beslut 

innebar att överklagandet avslogs, därmed har fullmäktiges beslut om taxan vunnit laga kraft. 

Beslutet om att uppföra en gruppbostad i Viby har överklagats och riskerar att leda till 

förseningar i produktionen, vilket kan drabba berörd målgrupp och deras närstående negativt. 

Utöver den negativa effekten för enskilda kommuninnevånare i behov av insatsen riskerar 
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förseningen också att medföra viteskostnader för kommunen. 

Kommunkoncernen 

Håbo Marknads HMAB är i slutskedet av likvidationen. Bolagstämman kommer att hållas den 

7:e oktober. Konkurrensverkets utdömde ett skadestånd under våren 2021 på 130 000 kr till 

kommunen på grund av otillåten direktupphandling i samband med att HMAB skulle 

genomlysas våren 2020. 

Håbohus är i slutskedet av produktionen av det nya äldreboendet i Bålsta. Överlämning sker 1 

november och verksamheten beräknas vara i drift i början av 2022. Håbohus fick under 

sommaren nya ägardirektiv, i enlighet med de nya direktiven arbetar verksamheten strukturerat 

enligt affärsplanen med att motverka otrygghet i bostadsområdena. 

För räddningstjänsten har antalet bränder och trafikolyckor varit färre än normalt fram till 

september. RIB-beredskapen i Skokloster har inte kunnat upprätthållas dagtid under sommaren. 

Antalet insatser rörande miljöräddning och anlagda bränder är låga. Däremot har 

utbildningsverksamheten för kommunernas anställda och skolelever inte kunnat genomföras 

som planerat. 
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3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling med fokus på 

samhällsutveckling och demokratifrågor. Övriga nämnders mål- och kvalitetsstyrning fokuserar 

på kommunens grunduppdrag, service och lagstyrd verksamhet. 

Kommunfullmäktiges fokusområden och mål är framtagna i blocköverskridande samverkan 

mellan de politiska partierna och gäller hela mandatperioden. I enlighet med kommunens 

styrmodell omhändertas kommunfullmäktiges mål av kommunstyrelsen och kommundirektör 

som tillsammans med kommunens ledningsgrupp styr och leder utvecklingsarbetet i dessa 

frågor. 

Nämndernas, förvaltningarnas och avdelningarnas mål tas fram fristående från 

kommunfullmäktiges fokusområden och mål och har ibland ett kortare tidsperspektiv vilket 

innebär att de kan förändras under gällande mandatperiod. Dessa fastställs årligen i samband 

med budgeten. 

Förutom de övergripande fokusområdena och målen fastställs även årligen finansiella mål för 

kommunen i samband med att budgeten antas. 

3.1 Vision 

24 mars 2014 antog kommunfullmäktige Håbos nya vision - Vårt Håbo 2030. Visionen är 

vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas fram till år 2030. I 

visionen Vårt Håbo 2030 kan man läsa: 

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

25 000 invånare i vår växande kommun och vi har hög kvalitet i alla våra verksamheter. Här 

lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss. Vi 

ligger i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner med Stockholm runt knuten och vi bygger 

tillsammans vidare på det goda och hållbara samhället. Håbo år 2030 är en kommun för 

framtiden.” 

Visionen har fyra huvudområden och där framgår det att: 

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

långsiktiga ansvar för natur och klimat och är energieffektiva och fossilbränslefria.

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

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

stillhet.

 Håbo kommun ska vara den naturnära Mälarkommunen genom att tillgängliggöra

natur och vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har vi ett stort ansvar att

förvalta och bevara.

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

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

kompetens och kultur.

3.2 Kommunfullmäktiges fokusområden och mål 

Med utgångspunkt i kommunens vision beslutade kommunfullmäktige den 10 december 2018 

om tre övergripande fokusområden för Håbo kommun från år 2019. Utifrån dessa 

fokusområden fastställde kommunfullmäktige den 6 maj 2019 tre övergripande mål för 

kommunen. Målen fokuserar på kommunens samhällsutveckling och demokratifrågor. 

Kommunfullmäktiges mål omhändertas av kommunstyrelsen och kommundirektör som 

tillsammans med kommunens ledningsgrupp styr och leder utvecklingsarbetet för Håbo 

kommun. 
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3.2.1 Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus 

Företagandet i Håbo kommun ska vara starkt och möjliggöra en lokal arbetsmarknad, för att 

skapa en levande småstad att både bo och verka i. Det lokala företagsklimatet ska stärkas. 

Samverkan mellan kommun och näringsliv sker naturligt och utvecklas på efterfrågan från 

kommun eller företag. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet. 

 

Övergripande mål 

Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande 

 Mål delvis uppfyllt 
 
Analys 

Under våren har arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi påbörjats. Dialog har förts med kommunledning 
och under hösten kommer förslaget hanteras politiskt. 

Näringslivsenheten har anordnat tre lotsmöten, olika mötesplatser, såsom Träffpunkt Näringsliv och digitala 
offentliga möten kring olika teman samt samverkansmöten med företagarföreningarna, ALMI, de lokala 
bankerna och arbetsförmedlingen. En digital morgonsoffa har också producerats i form av ett program som går 
att se på Youtube med intervjuer, sommartips och nyheter som angår både företagare och boende i Håbo. 

Bygglovavdelningen har under våren genomfört flera digitala öppet hus-tillfällen med goda resultat och 
miljöavdelningen har även genomfört vissa tillsyner digitalt. 

Efter förslag från Tillväxtrådet har en grupp startats för att samarbeta kring Håbos framtida 
kompetensförsörjning. Deltagande aktörer är Barn- och utbildningsförvaltningen, företagarföreningarna och 
arbetsförmedlingen. 

Det har även anordnats flera stödgruppsmöten med anledning av pandemin samt en informationskampanj för 
att uppmärksamma lokala företag om möjligheten till vilka statliga stöd som finns att tillgå. 

Vid årets kommunranking, där Svenskt Näringsliv bedömer företagsklimatet i alla landets kommuner, har Håbo 
kommun förbättrat sin placering jämfört med tidigare år med 44 placeringar. Kommunens sammanfattande 
betyg från företagarna för året var 3,0, vilket motsvarar godkänt. Även i årets företagsklimatsenkät förbättrar sig 
kommunen och får betyget 3,3, att jämföra med fjolårets 3,0. 

Pandemin fortsätter att prägla arbetet under våren 2021 och kommunens tillgänglighet påverkas, främst genom 
att det huvudsakligen erbjuds digitala forum istället för fysiska och även om kommunen ser flera goda resultat 
och effekter av sitt arbete med att öka företagarnas nöjdhet så är bedömningen att målet delvis kommer att nås 
under året. 

3.2.2 Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus 

I samhällsbyggnaden är det helhetssyn med livsperspektiv som ska vara i fokus, både 

översiktligt och i detalj. Alla aspekter ska belysas när Håbo kommun planerar och bygger 

samhället för framtiden – bostäder, näringsliv, rekreation, samhällsservice, kollektivtrafik och 

infrastruktur. Det kräver ett nära och tidigt samarbete mellan olika förvaltningar, med 

näringsliv och byggherrar samt medborgare. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet. 

 

Övergripande mål 

Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov 

 Mål helt uppfyllt 
 
Analys 
Under första halvåret har kommunen arbetat med att ta fram förslag till ett flertal strategiska styrdokument. En 
cykelstrategi har antagits och ett bostadsförsörjningsprogram påbörjats. Arbete med att färdigställa förslag till 
ny översiktsplan, hållbarhetsstrategi och grönstrukturprogram har fortsatt och är i sitt slutskede. Under 
processen att ta fram styrdokumenten har även dialog förts med medborgare och näringsliv i Håbo kommun. 

Detaljplanen för Logistik Bålsta kvarter 5 och 6 har vunnit laga kraft och en detaljplan, Ändring av detaljplan i 
Västerskog, samt en cykelstrategi har antagits. Vidare har två nya planuppdrag beslutats, Ändring av gällande 
plan för industribyn Göksvik, samt Ny detaljplan i Krägga (Brunnsta 3:41). 

Exploatering av bostadsområdet Tvåhus i den bortre delen av Bålsta C pågår och den första etappen av 
infrastrukturen har avslutas under året. Inflyttning i BoKloks nya bostadsområde Björkvallen i Gamla Bålsta 
närmar sig och arbete med det har pågått under året. Resecentrum har under våren påbörjats och förväntas 
stå klart juni 2022. Utvecklingen av Lillsjöns företagspark fortsätter och infrastrukturen har slutförts. I 
verksamhetsområdet Logistik Bålsta är infrastrukturen för utbyggnad av kvarter 3 och 4 samt 5 och 6 slutförd. 
Ett nytt inriktningsbeslut har tagits för Bålsta C. 
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Övergripande mål 

Det har även utförts en del åtgärder under året för att få en trafiksäkrare miljö och bättre framkomlighet för 
kommunens gång- cykel och biltrafikanter, med fokus på barn och unga. Bland annat har 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder gjorts vid övergångsställe på Granebergsvägen, en ny passage och gångväg 
till och från busshållplats Jättens väg i Skokloster, ny gång- och cykelväg Viby-Vilunda, ombyggnad av 
busshållplats och en ny gång och cykelväg vid Futurum. Vissa övergångsställen har även utrustats med 
blinkande skyltar och Centrumleden vid busstorget har fått ett farthinder och utrustats med större spegel för att 
höja säkerheten för busstrafiken. 

Det kommunala bostadsbolaget Håbohus är i slutfasen av färdigställandet av nytt äldreboende i Bålsta. I 
enlighet med fullmäktiges mål om ett hållbart samhällsbyggande är boendet utrustat med solceller, kyla och 
möjlighet till reservkraft. Bostadsområdet i Mansängen har fått  tillgång till gårdsnära källsortering. I ett projekt i 
samarbete med arbetsförmedlingen jobbar två personer med renhållning och källsortering bostadsområdena, 
detta som en del arbetet med både social och miljömässig hållbarhet. I Skokloster har Håbohus påbörjat 
byggandet av ett nytt bostadsområde med 22 lägenheter i varierande storlekar samt tre lokaler med 
verksamheterna butik, vårdcentral och pizzeria. Projektet beräknas färdigställas till senhösten 2022. Under 
sommaren har Håbohus även fått nya ägardirektiv som betonar vikten av trygghet och trivsel i bolagets 
bostadsområden, som givit frågan ökat fokus på ett mer strukturerat sätt. 

Till följd av befolkningsökningen och etableringen av nya bostadsområden och större företag i Håbo är 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo ambition att utöka och trygga beredskapen i Bålsta. 
Som ett första steg att utöka beredskapen för kommunens medborgare och företag är en ny tankbil i 
Skokloster, något som kommer att ske under hösten. 

Kommunen har under året arbetat på bra med ett flertal projekt för att nå ett hållbart Håbo. Det i kombination 
med framtagandet av flertalet nya styrdokument kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samt 
Håbohus nya ägardirektiv som ökar fokuset på trygghet och socialt hållbara bostadsområden är bedömningen 
att målet för år 2021 kommer att nås. 

3.2.3 Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus 

I Håbo kommun ska det finnas möjligheter för alla att hitta sitt sammanhang. Håbo kommun 

ska erbjuda möjligheter till mötesplatser för människor i olika åldrar och olika delar av livet 

och ta tillvara på det engagemang som finns i föreningar och hos medborgare. Med ett väl 

utvecklat föreningsliv och bra förutsättningar för alla typer av föreningar att kunna bedriva sin 

verksamhet skapas möjligheter för alla. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet. 

Övergripande mål 

Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 

 Mål delvis uppfyllt 

Analys 
Under året har handikappanpassningen av Kalmarsand fortgått enligt plan, bland annat med ramp i vattnet och 
ny altan till kiosken. Skeppsgården har anpassats ytterligare till föreningarnas behov, bland annat genom att 
rusta upp köket och datasal samt säkerställt att internet installerats. Renovering av aktivitetsområden med 
konstnärliga inslag har även påbörjats och fortgår enligt plan. 

Ungdomsverksamheten växer med fler besökare och ett breddat innehåll. Mötesplatser har utvecklats, både i 
lokaler och i programutbud. Idag erbjuds kommunens unga ett innehållsrikt program och har en kontinuerlig 
ökning med nya besökare. Nya satsningar på integrationsinsatser genomförs genom biblioteket och 
ungdomsverksamheten i samverkan med skola, arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten. Angränsande 
kommuner gör studiebesök för att se hur kommunen utvecklat verksamheten. 

Ett lek- och aktivitetsplatsprogram har tagits fram med syfte att förbättra lekmiljöerna för barn och ungdomar i 
Håbo. Under året ska även två lekplatser rustas upp, i Graneberg och i Sågarbacken. 

Som ett led i att öka Håbos attraktivitet har även kommunen agerat samordnande för medborgarna kring miljö- 
och hållbarhetsaktiviteterna Friluftslivets år, Earth Hour och Skräpplockardagarna och i juni invigdes 
kommunens nya smultronställe Frösundavik strandpark. I augusti arrangerade kommunen även en guidad tur 
från Vibyspåret till Balders hage. 

Under våren deltog kommunen i två projekt för besöksnäringen via Region Uppsala, ett för att öka 
bussarrangörers bokningar av resor till länet och ett för att skapa bättre förutsättningar för cykelturism i Håbo 
och Enköping kommun. Kommunen har också deltagit i arbetet kring framtagandet av en besöksnäringsstrategi 
för regionen. 

Coronapandemin har fortsatt stor inverkan och vissa kommunala mötesplatser har fortsatt begränsad 
tillgänglighet eller utförts i anpassad form. Därmed är bedömningen att målet delvis kommer att uppfyllas för 
året. 
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3.3 Nämndernas mål 

Perspektiv Utvecklingsmål  

Målgrupp 

Översyn av lokalförsörjningen för föreningslivet.  (Kultur- och fritidsnämnden)  

Förbättrad tillgänglighet  (Bygg- och miljönämnden)  

Ökad måluppfyllelse avseende studieresultat  (Barn- och utbildningsnämnden)  

Trygg och tillgänglig lärmiljö  (Barn- och utbildningsnämnden)  

Likvärdig skola för alla  (Barn- och utbildningsnämnden)  

Förskolor nära barnens hem  (Barn- och utbildningsnämnden)  

Socialnämnden ska verka för att personer som står långt från arbetsmarknaden får en 
meningsfull sysselsättning  (Socialnämnden)  

Socialnämnden ska inom sitt verksamhetsområde bidra till att ge goda förutsättningar för 
integration i samhället  (Socialnämnden)  

Socialnämnden ska inom sitt ansvarsområde verka för ökad livskvalitet för barn och unga  
(Socialnämnden)  

Nämnden ska utveckla arbetet med att bryta social isolering och utveckla arenor för att 
underlätta för nämndens målgrupper att inkluderas i sociala sammanhang  (Vård- och 
omsorgsnämnden) 

 

Nämnden ska säkra målgruppernas inflytande på verksamhetsnivå  (Vård- och 
omsorgsnämnden)  

Verksamhet 

Tydlig administrativ struktur  (Kultur- och fritidsnämnden)  

Effektiva processer och stödverktyg  (Bygg- och miljönämnden)  

Utvecklad intern samverkan  (Bygg- och miljönämnden)  

Ökad effektivitet i verksamheten  (Barn- och utbildningsnämnden)  

Säkerställa kontinuitet i verksamheten utifrån risk och sårbarhetsanalys (RSA)  (Barn- och 
utbildningsnämnden)  

Struktur i förskola, grundskola och gymnasium och komvux  (Barn- och 
utbildningsnämnden)  

Utveckla samarbete med övriga förvaltningar inom kommunen  (Barn- och 
utbildningsnämnden)  

Av de personer som kommer i kontakt med socialtjänsten, inom socialnämndens 
ansvarsområde, ska andelen som upplever en god tillgänglighet, delaktighet och gott 
bemötande öka  (Socialnämnden) 

 

Nämndens ska säkerställa att det finns rätt kompetens inom nämndens verksamheter  
(Vård- och omsorgsnämnden)  

Genomföra övergång till nya förvaltningen för Samhällsbyggnad  (Tekniska nämnden)  

Genomföra övergång till Centralt stöd och service för fastighetsavdelningen, internservice 
och lokalvården  (Tekniska nämnden)  

Aktivt delta i samverkansarbetet med Sigtuna, Knivsta och Upplands Bro  (Tekniska 
nämnden)  

Genomföra plan för VA-försörjningen till Skokloster  (Tekniska nämnden)  

Medarbetare 

Förbättrad arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete  (Kultur- och fritidsnämnden)  

Attrahera och behålla kompetens  (Barn- och utbildningsnämnden)  

Arbetsmiljö  (Barn- och utbildningsnämnden)  

Ekonomi 

Kompetenssäkring och ledarutveckling  (Kultur- och fritidsnämnden)  

Samtliga taxor är aktuella med rimlig kostnadstäckningsgrad  (Bygg- och miljönämnden)  

Ekonomi i balans i alla verksamheter  (Barn- och utbildningsnämnden)  

Resurser nära våra barn och elever  (Barn- och utbildningsnämnden)  
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Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi 

identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden. Ovan finns en sammanställning av samtliga 

mål och nämndens bedömning av måluppfyllelsen. 

Då vissa nämnder gör en bedömning av måluppfyllelsen per 31 augusti är det svårt att göra en 

samlad bedömning av måluppfyllelsen för årets slut, bedömningen i tabellen ovan är vad 

nämnderna har redovisat i sina delårsrapporter per 31 augusti. 

Tre mål anses vara helt uppfyllda till delåret och 16 mål anses vara delvis uppfyllda. Av de 

delvis uppfyllda finns mål som anses kunna uppfyllas i sin helhet till årets slut men också mål 

där bedömningen är att arbetet för att nå målen behöver fortgå under 2022. Av nämndens mål 

bedöms fyra mål att inte uppfyllas. 

För åtta av målen finns inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning vid 

delåret. Främst beror det på att mätningar och statistik finns tillgängligt först senare under året. 

En mer detaljerad analys av varje mål återfinns under respektive nämnds avsnitt. 

3.4 Finansiella mål 

Kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet enligt kommunallagen. 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten med mål och riktlinjer för att uppnå god 

ekonomisk hushållning. Finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning ska också 

anges. Kommunens finansiella mål fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med 

budget. 

Övergripande mål 

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

 Mål inte uppfyllt 

Analys 
Årets resultat prognostiseras till 231,5 miljoner kronor i överskott. När intäkter från realisationsvinster och 
investeringsbidrag från exploatering avräknas, prognostiseras årets resultat till 2,1 miljoner kronor. Det innebär 
att överskottet i förhållande till skattenettot förväntas bli 0,2 procent jämfört med målsättningen som är 2 
procent. Målsättningen bedöms därför inte uppfyllas detta år. Resultatet måste förbättras med 24,3 miljoner 
kronor för att målet 2 procent i överskott ska uppnås. 

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

 Mål helt uppfyllt 

Analys 
Realisationsvinster och investeringsbidrag från exploateringen beräknas till 229,6 miljoner kronor till årets slut. 
Detta utgör årets resultat och kommer därmed helt att användas till att finansiera investeringar och bidra till ett 
lägre lånebehov. Målet bedöms kunna uppfyllas för året. 

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen 

 Mål helt uppfyllt 

Analys 
När alla beslutade och pågående exploateringsprojekt är avslutade, beräknas de sammantaget ge ett 
ekonomiskt överskott (nettoexploatering) för kommunen på 54,5 miljoner kronor. Målet bedöms därför uppnås. 
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3.5 Delårets resultat och prognos jämfört med budget 

3.5.1 Periodens resultat 

Koncernen 

Koncernens sammanställda resultat per 31 augusti uppgår till 61,3 (93,4 motsvarande period 

föregående år) miljoner kronor, vilket är 32,1 miljoner kronor lägre än motsvarande period 

föregående år. 

Kommunens redovisade resultat är 46,4 (87,1) miljoner kronor. Det är 40,7 miljoner kronor 

lägre än föregående år. Håbohus ABs resultat är 14,6 (8,0) miljoner kronor och Håbo Marknads 

ABs resultat är -665 000 (-1,9 miljoner) kronor innan koncerninterna elimineringar gjorts. 

Räddningstjänsten redovisar ett underskott på -700 000 (278 000) kronor, varav Håbo 

kommuns andel är -245 000 kronor. Orsakerna är högre pensionskostnader och höjd 

fordonsförsäkring. 

Kommunen 

Kommunens resultat per 31 augusti uppgår till 46,4 (87,1) miljoner kronor. Resultatet för 

perioden är därmed 40,7 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Det sämre 

resultatet beror på att verksamhetens nettokostnad är 74,8 miljoner kronor högre än samma 

period föregående år samtidigt som skatte-och statsbidragsintäkterna är 35,0 miljoner kronor 

högre. Resultat per den 31 augusti är periodiserat, vilket innebär att utgifter och inkomster har 

bokförts i rätt räkenskapsperiod enligt god redovisningssed. 

Följande förändringar påverkar resultatförsämringen: 

Nämndernas nettokostnad per 31 augusti uppgår till 844,0 (786,0) miljoner kronor. Det är 58,1 

(9,3) miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år och en ökning med 7(1) 

procent. 

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnad har ökat med 17,6 miljoner kronor vilket är 

ökning med 5 procent. Vård- och omsorgsnämndens nettokostnad har ökat med 17,3 miljoner 

kronor, vilket är 9 procent. Socialnämndens nettokostnad är 2,2 miljoner kronor högre än 

samma period förra året, vilket är 5 procents ökning. Kultur- och fritidsnämndens nettokostnad 

har ökat med 1,8 miljoner kronor, vilket är ökning med 5 procent. Kommunstyrelsens 

nettokostnad har ökat med 14,6 miljoner kronor, vilket är 18 procent. Tekniska nämndens 

nettokostnad har ökat med 2,4 miljoner kronor, vilket är 11 procent högre jämfört med 

motsvarande period förra året. Bygg- och miljönämndens nettokostnad är 653 000 kronor 

högre, vilket är 9 procent högre. 

Kostnader för pensioner och upplupna lönekostnader är 7,0 miljoner kronor högre jämfört med 

motsvarande period föregående år. Det beror främst på förändrat antagande om livslängd. 

Reavinster och investeringsbidrag från fastighetsförsäljning och exploatering är 9,1 miljoner 

lägre. 

Skattenettot, det vill säga summan av intäkter från skatter, utjämningsavgifter respektive 

utjämningsbidrag samt generella statsbidrag, har ökat med 35,0 (46,2) miljoner kronor vilket är 

en ökning med 4 (6) procent. 
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3.5.2 Prognos för årets resultat 

Koncernen 

Kommunens resultat prognostiseras till 231,5 miljoner kronor till årets slut. Håbohus ABs 

resultat prognostiseras till 14,6 miljoner till årets slut. Räddningstjänstens resultat 

prognostiseras att förbättras från - 700 000 kronor till -170 000 kronor till årets slut, varav -60 

000 kronor avser Håbo kommuns del. 

Prognos för koncernens sammanställda resultat har inte upprättats. 

Kommunen 

mkr Budget 2021 
Prognos 

helår 2021 

Avvikelse 
budget/prog

nos 

Nämndernas nettokostnad -1 250,1 -1 293,0 -42,9

Taxefinansierad verksamhet VA/Avfall 0,0 -0,8 -0,8

Pensioner -29,0 -30,0 -1,0

Reavinster och exploatering 0,0 229,4 229,4 

Övriga gemensamma kostnader och intäkter 14,6 14,6 0,0 

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 1 306,3 1 321,6 15,3 

Finansnetto -14,2 -10,4 3,8 

Årets resultat 27,7 231,5 203,8 

Avgår reavinster och exploatering 0,0 -229,4 -229,4

Årets resultat exklusive realisationsvinster och 
exploatering 

27,7 2,1 -25,5

Årets resultat exklusive realisationsvinster och exploatering, 
som andel av skattenetto 

2,1 % 0,2 % 

Prognosen för årets resultat är 231,5 miljoner kronor. Budgeten anger ett resultat med 27,7 

miljoner kronor och prognosen är därmed 203,8 miljoner kronor bättre än budget. 

Årets resultat exklusive realisationsvinster och exploatering 

Årets resultat exklusive realisationsvinster och intäkter från exploatering prognostiseras till ett 

överskott med 2,1 miljoner kronor. Det motsvarar 0,2 procent av skatte- och 

statsbidragsintäkter. 

Eftersom realisationsvinster och intäkter från exploatering beräknas uppgå till 229,4 miljoner 

kronor innebär det att årets resultat nästan helt är hänförligt till engångsintäkterna. 

Årets resultat är 25,5 miljoner kronor sämre än budget eftersom engångsintäkterna inte 

budgeteras. 

Kommunens finansiella mål, är ett överskott motsvarande 2 procent av skatte- och 

statsbidragsintäkterna exklusive dessa engångsintäkter, beräknas därmed inte uppnås om inte 

förbättring sker med 24,3 miljoner kronor. 

Nämndernas nettokostnader 

Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 42,9 miljoner kronor högre än budget. Det är i 

genomsnitt 3,4 procent högre än budget. 

Se avsnittet Nämndernas avvikelse från budget. 
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Taxefinansierad verksamhet 

Den taxefinansierade verksamheten avfall prognostiserar underskott med 763 000 kronor. VA-

verksamheten prognostiserar ett nollresultat. 

Pensioner 

Kostnaden för pensioner prognostiseras till 1,0 miljon kronor högre än budget. Kostnaden ökar 

som följd av ändrat livslängdsantagande. 

Realisationsvinster och exploatering 

Realisationsvinster från fastighetsförsäljningar beräknas uppgå till 185,0 miljoner kronor till 

årets slut. Investeringsbidrag från privata (exploateringsersättningar) beräknas uppgå till 3,9 

miljoner kronor. Det är ersättningar för infrastruktur som kommunen investerat i. Övertagande 

av anläggningar från exploatörer beräknas uppgå till 42,1 miljoner kronor. Enligt lagen om 

kommunal bokföring och redovisning ska det redovisas som intäkt. Vissa driftkostnader ingår i 

projekten vilket uppgår till 1,7 miljoner kronor. 

Denna nettointäkt, totalt 229,4 miljoner kronor, är inte budgeterad. 

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag är totalt 15,3 miljoner kronor högre än 

budgeterat, baserat på SKRs prognos i augusti, med tillägg för skolmiljarden. 

En avvikelse är slutavräkningen för 2020 års skatteintäkter som är 4,3 miljoner kronor högre än 

i bokslut 2020. 

Skatteunderlagsökningen för 2021 beräknades i budget 2021 enligt SKRs prognos i september 

2020, vilken då uppgick till 1,51 procent. I SKRs prognos per augusti 2021 är ökningen 

väsentligt förbättrad till 3,68 procent. Det motverkas av att antalet invånare i Håbo den 1 

november var 256 lägre den 1 november 2020 än vad som antogs i budget. Tillsammans 

innebär detta en nettoökning med 10,4 miljoner kronor i skatteintäkter, utjämning och generella 

statsbidrag. 

Det generella statsbidraget skolmiljarden uppgår till 2 518 000 kronor. Kommunfullmäktige 

beslutade den 22 februari (KF§5) att fördela det i budget till barn- och utbildningsnämnden 

vilket finansierades genom att öka budgeten för generella statsbidrag. Ytterligare 

skolmiljardmedel 632 000 kronor har tilldelats kommunen, vilket bidrar till den positiva 

avvikelsen. 

Statsbidraget för att säkerställa en god vård omsorg av äldre personer, uppgår till 7,5 miljoner 

kronor för Håbo år 2021, är redovisat som ett riktat statsbidrag inom vård- och 

omsorgsnämnden. Socialstyrelsen har under året ändrat villkoren för statsbidraget så att 

rekvirerade medel inte kommer att återkrävas om villkoren inte uppfylls, vilket innebär att 

bidraget kan bli aktuellt att klassificeras som generellt. I avvaktan på ställningstagande från 

RKR (Rådet för kommunal redovisning) om statsbidraget ska redovisas som generellt, har 

ingen förändring gjorts. 

Finansnetto 

Finansnettot prognostiseras till 3,8 miljoner kronor bättre än budget. Finansiella kostnader, 

vilket främst utgörs av räntekostnader för kommunens långfristiga skulder, beräknas till 2,8 

miljoner kronor lägre än budget, som följd av lägre nyupplåningstakt än budgeterat. 

Finansiella intäkter prognostiseras till 1,0 miljoner kronor högre än budget, bland annat 

beroende på överskottsutdelning från Kommuninvest med 573 000 kronor. 
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Grund för prognos 

Prognosen för helåret är baserad på nämndernas bedömningar om intäkts- och 

kostnadsutvecklingen under årets fyra sista månader. 

Ekonomiska effekter av covid-19-pandemin 

Covid-19-pandemin har fortsatt effekt på den kommunala verksamheten och ekonomin. 

På den negativa ekonomiska sidan finns högre sjukfrånvarokostnader samt både högre 

kostnader och uteblivna intäkter i verksamheterna. På den positiva ekonomiska sidan finns 

ersättning för höga sjuklönekostnader men också lägre kostnader i vissa verksamheter. 

Kommunens intäkter till följd av covid-19 

I år finns inga generella statsbidrag som tillförts särskilt för coronapandemin och 

skatteintäkterna är på en mer normal nivå än föregående år. Dock har ökade generella bidrag 

tillförts kommunerna. 

Vad gäller höga sjuklönekostnader ersatte staten föregående år samtliga sjuklöner april-juli och 

högre sjuklöner än normalt under augusti-december, totalt 13,9 miljoner kronor. I år ersätter 

staten högre sjuklöner än normalt och Håbo har hittills fått 5,8 miljoner kronor. Bidraget har 

fördelats ut på alla berörda verksamheter. 

Föregående år, men inte detta år, fanns möjlighet att söka ersättning för vissa merkostnader 

inom socialtjänstverksamheten för omsorg och äldre personer och personer med 

funktionsnedsättning och Håbo erhöll 18,2 miljoner kronor. 

Kommunens kostnader till följd av covid-19 

Nettoeffekten bedöms bli högre än föregående år för nämnderna. Lokalvården inom 

kommunstyrelsen har högre kostnader som följd av myndighetskrav på daglig rengöring. 

Kultur- och fritidsnämnden får lägre intäkter bland annat på simhallen och hyreslättnader. 

Barn- och utbildningsnämnden rapporterar om fler timvikarier och ökad arbetsbelastning t ex 

vid distansundervisning. Socialnämnden har ökade kostnader för försörjningsstöd men inte i 

förväntad omfattning. Vård- och omsorgsnämnden har ökade kostnader för utrustning och 

personal i boenden, hemtjänst, dagverksamhet och rehab men även lägre kostnader för 

färdtjänst. 

Tabellen nedan visar den bedömda nettoeffekt pandemin som nämnderna redovisar, inklusive 

riktade bidrag från staten men exklusive ersättning för sjuklöner. Tabellen nedan ger dock  inte 

den fullständiga bilden av de ekonomiska effekterna och ska tolkas med stor försiktighet. 

Hänsyn har inte alltid kunnat tas till uteblivna intäkter eller lägre kostnader som följd av till 

exempel ej genomförda verksamheter, vilket nämnderna rapporterar om. 

 Ekonomiska effekter i samband med 
coronapandemin 

2020 
Jan-aug 

2021 
Prognos 2021 

 Barn- och utbildningsnämnden -5 183 -7 556 -7 556

 Socialnämnden -2 795 -253 -582

 Kommunstyrelsen -1 378 -1 517 -2 354

 Tekniska nämnden -827 0 0 

 Kultur- och fritidsnämnd -750 -1 153 -1 565

 Bygg- och miljönämnden -15 89 81 

 Vård- och omsorgsnämnden 120 -3 822 -4 386

 Summa -10 828 -14 212 -16 362
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3.5.3 Nämndernas avvikelse från budget 

Nämnder/styrelse Bokslut 2020 
Prognos 

delårsrapport mars 
2021 

Prognos 
delårsrapport aug 

2021 

Kommunstyrelse och övergripande 
verksamheter 

-13,5 -33,8 -34,9 

Kultur- och fritidsnämnd 1,5 0,3 0 

Överförmyndarnämnd 0,2 0 0 

Bygg- och miljönämnd 3,4 0 0,1 

Barn- och utbildningsnämnd -0,4 -25,3 -7,9 

Socialnämnd -10,6 -9,3 -6,8 

Vård- och omsorgsnämnd 20,0 -5,6 4,9 

Tekniska nämnd -5,1 0 1,7 

Avfallsverksamhet -0,7 -1,2 -0,8 

VA-verksamhet 0 0 0 

Summa -5,2 -74,9 -43,7 

Totalt prognostiserar nämnderna 43,7 och exklusive den taxefinansierade verksamheten avfall  

42,9 miljoner i underskott jämfört med budget. 

Vid föregående prognos i delårsuppföljningen per mars var prognosen 74,9 miljoner kronor i 

underskott och en förbättring har skett. Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, när 

delårsuppföljningen behandlades, att uppmana nämnderna att vidta åtgärder för att hålla 

driftbudgetramen. 

Kommunstyrelsen och övergripande verksamheter 

Vid delårsuppföljning per augusti prognostiserar Kommunstyrelsen ett underskott mot 

budget 2021 med 34,9 miljoner kronor. Underskottet beror främst på högre personalkostnader 

än 

budgeterat. De osäkerhetsfaktorer som tidigare redovisats kvarstår, bland annat effekter av den 

genomförda omorganisationen, oklara förutsättningar för vissa statsbidrag samt icke 

budgeterade kostnader kopplat till överenskommelser med medarbetare som avslutat sin 

anställning och andra icke budgeterade ersättningar kopplat till enskilda medarbetare och 

förtroendevalda. 

Nyanställningsbegränsande åtgärder har vidtagits av förvaltningen och kommunstyrelsen har 

beslutat om minskning av digitaliseringsbudgeten med 4 miljoner kronor. Det har lett till att 

underskottet begränsats till  34,9 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram handlingsplan för 

budget i balans samt, enligt beslut den 13 september, att utifrån nollbasbudgetering se vad 

kommunstyrelseförvaltningen ska kosta för 2021. 

Förvaltningen fortsätter det påbörjade arbetet med genomlysning av kommunstyrelsens 

verksamheter och har identifierat åtgärder som kan bidra till att skapa förutsättningar för en 

ekonomi i balans kommande år. Åtgärderna har ingen effekt i 2021 och förvaltningen 

återkommer därför med förslag i samband med budgetberedning 

Kultur- och fritidsnämnd 

Kultur- och fritidsnämnden lämnar prognos enligt budget. Bland annat har kostnader som följd 

av coronapandemin täckts av en central buffert för lokal och anläggningsåtgärder. 
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Bygg- och miljönämnden 

Nämndens prognos är ett överskott med 100 000 kronor beroende på lägre kostnader. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade underskott är väsentligt minskat från 

delårsuppföljningen i mars till 7,9 miljoner kronor. Underskottet utgör 1,3 procent i förhållande 

till budget. Underskott finns främst inom Grundsärskola, 4,9 miljoner kronor, och i 

övergripande verksamhet, 4,2 miljoner kronor. Grundsärskolans underskott förklaras av att 

budget inte har justerats i samma takt som antalet elever från annan kommun, och därmed 

intäkterna, har minskat. Det finns också ett underskott för kostnader för avslutat byggprojekt i 

Viby på 4,2 miljoner kronor. Förskolan har underskott på 2,6 miljoner kronor, samtidigt som 

det totala antalet barn i verksamheten är lägre än budget. Det är verksamheterna i egen regi där 

nödvändiga kostnadsanpassningar ej genomförts under året. Gymnasieskolan prognostiserar 

överskott med 4,0 miljoner kronor som följd av lägre kostnad per köpt plats än beräknat, bland 

annat på grund av momsersättningen. 

En av orsakerna till att underskottet har minskat från prognosen i mars är att friskolan Raul 

Wallenberg (RW) har lagt ner sin verksamhet från hösten 2021. Slottsskolan planerade därmed 

för ökade lokalkostnader för hösten 2021 för att kunna ta emot och bereda plats för cirka 62 

nya elever. Slottsskolan har dock under hösten tillfälligt kunnat organisera sig i befintliga 

lokaler vilket innebär minskade kostnader om cirka 1 miljon kronor jämfört med 

marsprognosen. 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ge förvaltningen i fortsatt uppdrag att redovisa 

åtgärder för att nå en budget i balans. 

Socialnämnden 

Socialnämndens prognostiserade underskott minskar från 9,3 miljoner kronor i mars till 6,8 

miljoner (5 procent i förhållande till budget). 

Underskottet beror på fler och dyrare placeringar än budgeterat för vuxna, barn och ungdomar 

samt högre kostnader för försörjningsstöd. Förbättringen beror framförallt på att aktiviteter inte 

kunnat genomföras på grund av pandemin, vakanta tjänster då rekrytering har tagit längre tid 

samt lägre prognos än tidigare för försörjningsstöd. 

Nämnden har begärt tilläggsbudget motsvarande underskottet per mars, vilket fullmäktige 

beviljade 28 september, som ett engångsbelopp för år 2021. 

Vård- och omsorgsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott på 4,9 miljoner kronor jämfört med 

budget. Pandemin medför generellt en ekonomisk osäkerhet, och har medfört överskott i 

verksamheter som inte kunnat bedrivas på grund av smittorisk, men också underskott i andra 

verksamheter. Det är Socialstyrelsens statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre 

personer om cirka 7,5 miljoner kronor som, utifrån dels Socialstyrelsens anvisningar samt 

kommunens beräknade förbrukning, förväntas att förstärka årets resultat med 4,0 miljoner 

kronor. Förvaltningen betonar dock att det fortfarande finns en stor osäkerhet gällande om 

statsbidragen kan komma att positivt påverka resultatet ytterligare. 

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden prognostiserar överskott med 1,7 miljoner kronor. Överskottet beror främst 

på lägre kapitalkostnader med 2,5 miljoner kronor till följd av att exploateringsprojekt inte 

färdigställs i planerad takt. Vinterväghållningen prognostiseras till 2 miljoner kronor mer än 

budget. Investeringen i utflytt av gatubelysningscentraler, utbyte till LED samt investering i 

upprustning av gatubelysningsanläggningen, innebär att prognosen för energi- och 

reparationskostnader kunnat sänkas med cirka 1,5 miljoner kronor. 



Delårsrapport augusti 2021 19(51) 

Avfallsverksamheten 

Avfallsverksamheten är taxefinansierad och planerade att använda 1,3 miljoner av fonderade 

medel. Prognosen visar att behovet är 537 000 kronor lägre och behovet av fondmedel minskar 

till cirka 800 000 kronor. 

Ytterligare information finns i nämndernas delårsrapporter i avsnittet Driftredovisning. 

3.5.4 Investeringar 

Årets investeringsbudget uppgår till 513,4 (358,0) miljoner kronor exklusive 

exploateringsinvesteringarna. I budgeten ingår överförda budgetmedel som inte förbrukats från 

tidigare år samt nya utgiftsbeslut som fattats under året. 

Per 31 augusti har 102,2 (81,2) miljoner kronor investerats i inventarier, fastigheter och 

anläggningar exklusive investeringar i exploateringsprojekt. 

Nämnderna prognostiserar att 351,7 miljoner kronor kommer att investeras under året. 

Av det förväntade överskottet 161,8 miljoner kronor, beräknas återstående budget för pågående 

investeringar överföras till kommande år. Detta redovisas i årsbokslutet. 

Kommunen har flera större projekt som pågår över flera år (2016-2024), med beslutad 

totalbudget från kommunfullmäktige. Total budget för dessa projekt uppgår till 1 004,9 

miljoner kronor. Det är ny simhall, ombyggnation Futurumskolan, äldreboende Åsen, två LSS-

boenden, trafiksäkerhetsåtgärder Kraftleden, gång- och cykelvägar samt VA-investeringar. 

Investeringarna kommer att medföra ökade driftkostnader när de tas i anspråk. 

Två fleråriga investeringsprojekt prognostiseras med underskott. Det är LSS-boende Dalvägen 

som bedöms bli 800 000 kronor (4 procent) mer än budget samt LSS-boende Viby 1,3 miljoner 

kronor (7 procent) mer än budget. Socialförvaltningen har informerats om 

budgetöverskridandet för LSS-boende Viby. 

Vård- och omsorgsnämnden nämnden beräknas överskrida investeringsbudget med 900 000 

kronor som följd av tidigareläggning av äldreboende Västerhagsvägen. Omprioriteringar har 

gjorts i befintlig investeringsbudget för att minska underskottet. 

Exploateringsinvesteringar 

Förutom ordinarie investeringar genomförs investeringar via exploateringsverksamheten.  Per 

31 augusti uppgår investeringar i anläggningar till 33,0 (52,4) miljoner kronor, exklusive 

ökning av omsättningstillgångar i form av exploateringsmark som ska säljas. 

Prognosen är att investeringarna uppgår till 102,3 miljoner kronor vid årets slut. De största 

investeringarna för året är övertagande av anläggningar i Frösundavik 48,5 mkr inklusive VA 

(övertagande av anläggningar), infrastruktur i Björkvallen 17,0 miljoner kronor, Tvåhusplanen 

16,7 miljoner kronor  och Bålsta Centrum etapp 1 och 6, 9,1 miljoner kronor. 

Omsättningstillgångarna har ökat med 2,4 (1,6) miljoner kronor under perioden och prognosen 

är 36,5 miljoner kronor till årets slut. Främst avses omklassificering av anläggningstillgångar, 

vilket inte medför nya utgifter. 

Varje exploateringsprojekt behandlas i kommunstyrelsen där en projektbudget ingår i 

underlaget, se avsnittet Exploateringsredovisning för mer information om projekten. 
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3.5.5 Finansnetto, räntekostnader och upplåning 

Upplåning 

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen får nyupplåna, det vill säga öka 

kommunens skulder, med 387 miljoner kronor under året. I början av året nyupplånades 103 

miljoner kronor. Inget ytterligare behov av upplåning har uppstått under perioden som följd av 

lägre investeringstakt. Prognosen för investeringsbudgeten visar att 250 miljoner kronor 

beräknas investeras under september till december. Markförsäljningar beräknas genomföras i 

Logistik Bålsta under hösten vilket minskar behovet av nyupplåning. 

Finansnetto 

Finansnettot, som utgörs av skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, har 

sedan 31 augusti 2020 förändrats negativt med 936 000 kronor. Finansiella kostnader har ökat 

med 359 000 kronor. Medan räntekostnaderna på lånen är lägre, har en värdereglering på 

aktiekapitalet avseende Håbo Marknads AB gjorts, som medför att de finansiella kostnaderna 

ökat. Finansiella intäkterna minskar med 578 000 kronor vilket beror på att utdelningen från 

Kommuninvest år 2021 minskat i jämförelse med samma period förra året. 

Finansiella intäkter 

Finansiella intäkterna uppgår till 2,9 (3,4) miljoner kronor, varav 1,8 miljoner avser 

borgensavgift från kommunens bolag. Övriga finansiella intäkter, 1,1 miljoner kronor, kommer 

bland annat från kommunens koncernkonto och utdelningar och återbäring från 

Kommuninvest. 

Finansiella kostnader på långfristiga lån 

Räntekostnaderna på långfristiga skulder minskar med 352 000 kronor kronor till 6,1 (6,4) 

miljoner kronor jämfört med 31 aug 2020. Minskningen beror bland annat på räntenivån och att 

kostnaderna för derivat minskat. Kommunen har under 2021 ökat de långfristiga lånen med 103 

miljoner kronor. 

Den totala genomsnittsräntan för kommunens långfristiga skulder uppgår till 1,13 (1,27) 

procent. Jämfört med 31 aug 2020 år är det en minskning med  med 0,14 procentenheter. 

Snitträntan exklusive derivat senaste 12 månaderna uppgår till 0,49 (0,59) procent. 

3.6 Ekonomisk ställning 

Aug 2021 Bokslut 2020 Aug 2020 

Soliditet 33 % 34 % 36 % 

Soliditet inkl totalt pensionsförpliktelser 20 % 20 % 21 % 

Långfristig låneskuld, mkr 886,7 783,7 783,7 

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital och beskriver 

det finansiella handlingsutrymmet. Soliditeten har sjunkit från 34 procent i bokslut 2020 till 33 

procent i augusti 2021. 
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4 Balanskravsresultat 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 §8 att anta lokala riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv samt att reservera överskott 

upparbetade från och med räkenskapsåret 2010-2012, enligt beräkning av ingående balans för 

resultatutjämningsreserven, uppgående till 14,7 miljoner kronor. 

De lokala riktlinjerna som kommunfullmäktige beslutade om har sin utgångspunkt i 

kommunens ekonomiska ställning, vilka faktorer som främst påverkar verksamhet och 

ekonomi i framtiden samt en bedömning av faktorernas betydelse och påverkbarhet. Det kan 

exempelvis vara planerade investeringar, låneskulder och det totala pensionsåtagandets 

påverkan på resultat och ställning. Av kommunens riktlinjer framgår att; 

Reservering till resultatutjämningsfonden får göras om kommunens finansiella mål är 

uppnådda med ett belopp som motsvarar den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar 

som överstiger två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning. Detta eftersom kommunen har långfristiga skulder i form av 

lån från externa kreditinstitutioner och ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser som 

redovisas utanför balansräkning som kan belasta kommunens resultat i framtiden. 

Dessutom krävs att överskottet överstigande två procent, enligt ovan i kommunens 

resultaträkning, inte används likviditetsmässigt till att finansiera årets investeringar. 

Årets balanskravsresultat 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 

balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av 

balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas 

för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. 

Årets resultat uppgår till 231,5 miljoner kronor vid årets slut. Från årets resultat ska samtliga 

realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar dras av, vilket i år är noll. 

Kommunens balanskravsresultat till årets slut prognostiseras därför till 231,5 miljoner kronor. 

Att notera är att intäkter av engångskaraktär som investeringsbidrag och reavinster ingår i 

prognosen med 229,4 miljoner kronor. 

Årets prognostiserade resultat enligt resultaträkningen 231,5 

Avgår samtliga realisationsvinster 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 231,5 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 

Balanskravsresultat 231,5 
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5 Förväntad utveckling 

Ny organisation - samhällsbyggnad 

Från första september har kommunstyrelsen en ny organisation. Ett förändringsarbete kommer 

att krävas under hösten för att uppnå intentionen med omorganisationen, dvs ett förändrat 

arbetssätt och att ta tillvara på de synergieffekter som en omorganisation möjliggör. 

Ledning och styrning 

Det finns ett stort behov av att skapa rätt förutsättningar för att kommunstyrelsen ska kunna 

leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheterna. Ett antal revisionsrapporter har påpekat 

brister inom dessa områden där åtgärder behöver göras och det är ett långsiktigt arbete som 

måste få ta tid. Det är också viktigt att tydliggöra för verksamheterna vilka områden som styrs 

från kommunstyrelsen och vilka som ligger på verksamheterna själva att hantera. 

IT och digitalisering 

Behovet av relevant IT-stöd från förvaltningar och verksamhet bedöms öka avsevärt. Dels i 

termer av leveranser och tjänster som motsvarar pågående utveckling av effektivisering, 

automation och e-tjänster i verksamheten. Till detta ligger en stor potential i att skapa 

innovation och helt nya digitala tjänster motsvarande förväntningar hos näringsliv och invånare 

i kommunen. Den senare delen ställer höga krav på samordning, styrning och leverans av e-

tjänster och tillgänglighet av kommunala tjänster i ökande takt och volym. 

Personalförsörjning 

Kommunen ligger i en tillväxtregion och konkurrensen om arbetskraft är hård. Utmaningen 

redan nu och de kommande åren är att både lyckas behålla personal och att vara en attraktiv 

arbetsgivare vid nyrekryteringar. 

Befolkningsutveckling 

Om befolkningsökningen fortsätter utifrån julis siffror, så är det 246 personer färre vid årets 

slut, jämfört med budgeterat för år 2021. Hänsyn har tagits till den lägre 

befolkningsutvecklingen i budget 2022, och det medför en lägre utveckling av skatteintäkter 

framöver. 

Håbo kommun liksom alla kommuner står inför en utmaning med ökat demografisk tryck med 

både ökat antal äldre samt barn och ungdomar. Resurserna kommer inte att öka i samma takt 

som behoven vilket medför att verksamheten måste anpassas efter förutsättningarna. 

Riskskatten 

Regeringen har lagt ett förslag om en ny riskskatt för banker och andra kreditinstitut.  

Kommuninvest träffas av denna riskskatt och det innebär extra kostnader i storleksordningen 

ca  280 miljoner kr för 2022 och ca 330 miljoner kr för 2023 och framåt. Den extra kostnaden 

skulle behöva läggas direkt på kommuner och regioner i form av kraftigt höjda räntor på lånen. 

Riskskatten kommer därmed att påverka Kommunens kostnader för upplåning i vilken grad är i 

dagsläget osäkert då någon mer detaljerad information från Kommuninvest inte finns 

tillgänglig. 

Ekonomi och budgetföljsamhet 

Förändringar som gjordes i kostnadsutjämningen mellan kommunerna och som var till Håbo 

kommuns nackdel kommer också att begränsa det ekonomiska utrymmet de kommande åren. 

Med ansträngd ekonomisk situation framöver krävs bättre budgetföljsamhet för att uppnå god 

ekonomisk hushållning. Några av kommunens nämnder har haft svårigheter att bedriva 

verksamheten inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat. Åtgärder för att 

komma tillrätta med underskottet har inte vidtagits i tid. Kommunen klarar balanskravet tack 
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vare intäkterna av engångskaraktär från reavinster, investeringsbidrag och statliga tillskott. 

Investeringar i anläggningar och exploateringsområden 

Den kommande utbyggnaden av kommunala anläggningar och byggnader kommer att ha stor 

påverkan på kommunens driftkostnader under de kommande åren. Vid investeringsbeslut måste 

mer fokus läggas på de tillkommande kostnaderna för drift och underhåll som följer av 

investeringarna. 

För att hålla de finansiella kostnaderna nere och långsiktigt  hålla en god ekonomisk 

hushållning krävs ett bra resultat, minst 2 procent i överskott av skatte- och 

statsbidragsintäkterna och att kommunen fortsätter stärka resultatnivån de kommande åren. 

God ekonomisk hushållning 

Många kommuner och regioner har en ansträngd ekonomisk situation samtidigt som behoven 

av välfärdstjänster ökar. De måste även leva upp till lagreglerna för god ekonomisk 

hushållning. Grundtanken bakom god ekonomisk hushållning är att dagens kommuninvånare 

ska finansiera sin egen välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop. Annars 

skjuts betalningar upp till framtida generationer. God ekonomisk hushållning förutsätter därför 

överskott över tiden. 

Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre än de avskrivningar på investeringar som årligen 

belastar resultatet. Det behövs ett överskott för att finansiera investeringar, annars måste 

kommunen öka sin upplåning eller frigöra resurser exempelvis genom försäljningar av 

anläggningstillgångar eller minska verksamhetens kostnader. 

Ett annat motiv är att de pensionsrättigheter som anställda tjänat in före år 1998 inte är 

finansierade. Dessa rättigheter måste därför finansieras nu eller i framtiden. 

Redovisningsmetoden (den så kallade blandmodellen) innebär att dessa åtaganden inte bokförs 

som skulder i balansräkningen och att värdesäkringen inte kostnadsförs. För närvarande innebär 

det bland annat att kommunen för närvarande redovisar högre årliga kostnader än vad som varit 

fallet om alla pensionsåtaganden hade beaktats. 

Ett tredje motiv för överskott är att kommunen bör ha en buffert för att kunna möta oväntade 

händelser eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar i verksamheten. 

God ekonomisk hushållning handlar dock inte enbart om att få ekonomin för helheten att gå 

ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför de 

uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Det innebär ett ständigt arbete i hela 

organisationen så att uppdrag, resursfördelning och ansvar är tydliga. 
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Räkenskaper 

6 Resultaträkning 

tkr 
N
o
t 

Koncern Kommun 

  
31 aug 

2021 
31 aug 

2020 
Bokslut 

2020 
31 aug 

2021 
31 aug 

2020 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 

Av-
vikelse 

budget/ 
prognos 

Verksamhetens 
intäkter 

3 308 395 309 096 518 129 221 696 238 063 388 525 314 800 619 168 304 368 

Verksamhetens 
kostnader 

4 
-1 

039 961 
-983 905 -1 582 020 -998 015 -949 450 -1 505 200 -1 501 362 -1 619 459 -118 097 

Avskrivningar 5 -79 146 -68 068 -101 534 -53 680 -43 759 -65 810 -77 900 -79 445 -1 545 

Verksamhetens 
nettokostnad 

 -810 712 -742 877 -1 165 425 -829 999 -755 146 -1 182 485 -1 264 462 -1 079 736 184 726 

Skatteintäkter 6 768 955 730 979 1 090 563 768 955 730 979 1 090 563 1 121 309 1 151 265 29 956 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

7 113 387 116 315 175 723 113 387 116 315 175 723 184 956 170 307 -14 649 

Verksamhetens 
resultat 

 71 630 104 417 100 861 52 343 92 148 83 801 41 803 241 836 200 033 

Finansiella intäkter 8 1 081 1 687 1 735 2 865 3 443 4 371 2 600 3 632 1 032 

Finansiella 
kostnader 

9 -11 386 -12 711 -17 688 -8 824 -8 465 -12 408 -16 752 -14 000 2 752 

Resultat efter 
finansiella poster 

 61 325 93 393 84 908 46 384 87 126 75 764 27 651 231 468 203 817 

Extraordinära 
poster 

          

ÅRETS 
RESULTAT 

1
0 

61 325 93 393 84 908 46 384 87 126 75 764 27 651 231 468 203 817 
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7 Balansräkning 

tkr Not Koncern Kommun 

31 aug 2021 31 aug 2020 
Bokslut 

2020 
31 aug 

2021 
31 aug 2020 

Bokslut 
2020 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

11 3 039 943 2 744 126 2 931 243 1 986 042 1 760 375 1 903 868 

Maskiner och 
inventarier 

12 49 196 39 681 46 814 28 497 21 289 28 769 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

13 16 004 16 004 16 004 11 735 13 035 13 035 

Bidrag till statlig 
infrastruktur 

14 24 827 26 347 25 840 24 827 26 347 25 840 

Summa anläggnings-
tillgångar 

3 129 970 2 826 158 3 019 901 2 051 101 1 821 046 1 971 512 

Omsättningstillgångar 

Förråd med mera 15 1 401 30 1 423 1 401 30 1 423 

Exploateringsfastigheter 16 32 757 33 361 33 855 8 504 8 795 9 602 

Fordringar 17 209 944 140 907 113 959 199 338 136 520 105 451 

Kassa och bank 18 82 741 41 845 1 660 44 302 3 013 2 850 

Summa omsättnings-
tillgångar 

326 843 216 143 150 897 253 545 148 358 119 326 

SUMMA TILLGÅNGAR 3 456 813 3 042 301 3 170 798 2 304 646 1 969 404 2 090 838 

EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

Eget kapital 19 863 567 810 728 802 243 749 548 714 526 703 164 

Eget kapital 863 568 810 728 802 244 749 548 714 526 703 164 

I: Årets resultat 61 325 93 394 84 908 46 384 87 125 75 763 

II: Resultat-
utjämningsreserv 

14 700 14 700 14 700 14 700 14 700 14 700 

IIII: Övrigt eget kapital 787 543 702 634 702 636 688 464 612 701 612 701 

Avsättningar 

Pensioner 20 152 428 130 813 134 779 143 003 122 258 125 846 

Övriga avsättningar 21 18 404 18 858 18 404 0 0 0 

Summa avsättningar 170 832 149 671 153 183 143 003 122 258 125 846 

Skulder 

Långfristiga skulder 22 1 983 093 1 798 624 1 815 729 1 014 393 882 024 899 128 

Kortfristiga skulder 23 439 320 283 278 399 642 397 702 250 596 362 700 

Summa skulder 2 422 413 2 081 902 2 215 371 1 412 095 1 132 620 1 261 828 

SUMMA SKULDER 
OCH EGET KAPITAL 

3 456 813 3 042 301 3 170 798 2 304 646 1 969 404 2 090 838 
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tkr Not Koncern Kommun 

Borgen och 
ansvarsförbindelser 

24 8 416 8 445 8 416 894 856 893 045 894 856 

Pensionsförpliktelser 25 289 447 291 912 287 563 289 447 291 912 287 563 

Varav löneskatt 56 510 56 992 56 143 56 510 56 992 56 143 
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8 Driftredovisning 

Tkr 
Delårs-
bokslut 
2021 

Delårs-
bokslut 
2020 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 2021 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

Kommunfullmäktige -912 -851 -1 394 -1 593 -1 593 0 

Stöd till politiska partier -1 084 -1 062 -1 062 -1 084 -1 084 0 

Valnämnd -13 -24 -2 -35 -35 0 

Revision -1 006 -298 -1 321 -1 500 -1 500 0 

Driftbidrag Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

-14 320 -14 033 -21 050 -21 480 -21 480 0 

Driftbidrag Håbo Marknads AB 0 0 -2 000 0 0 0 

Digitalisering -531 0 0 -5 368 -885 4 483 

Kommunstyrelsen -94 200 -79 584 -133 563 -101 153 -140 560 -39 407 

Kultur- och fritidsnämnden -38 056 -36 278 -54 437 -59 706 -59 706 0 

Socialnämnden -47 276 -45 086 -70 097 -67 540 -74 330 -6 790 

Bygg- och miljönämnd -8 087 -7 434 -11 277 -13 173 -13 073 100 

Barn- och utbildningsnämnd -403 409 -385 856 -587 176 -607 929 -615 833 -7 904 

Vård- och omsorgsnämnden -208 869 -191 567 -283 189 -325 535 -320 635 4 900 

Tekniska nämnden -24 854 -22 457 -35 744 -41 777 -40 030 1 747 

Överförmyndarnämnden -1 417 -1 439 -1 984 -2 217 -2 217 0 

Summa skattefinansierade 
verksamheter 

-844 034 -785 969 -1 204 296 -1 250 090 -1 292 961 -42 871 

Avfallsverksamhet -594 160 -732 0 -763 -763 

Vatten- och 
avloppsverksamhet 

0 0 0 0 0 0 

Summa taxefinansierade 
verksamheter 

-594 160 -732 0 -763 -763 

Pensions- och upplupna 
lönekostnader 

-4 609 2 359 -22 344 -29 000 -30 000 -1 000 

Gem, avskr, fastskatt, bef 
kundförlust 

-1 458 -2 146 -2 838 -2 441 -2 441 0 

Internränta 11 523 12 165 18 234 17 069 17 069 0 

Reavinster och exploatering 9 234 18 301 29 580 0 229 360 229 360 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-829 938 -755 130 -1 182 396 -1 264 462 -1 079 736 184 726 

Utgiftsbeslut under året 

Kommunfullmäktige beslutade om budget 2021 den 30 november 2020. Under året har fullmäktige 

beslutat om tillskott och omfördelning av budget. 

7 december 2020 (2020/00389) beslutade fullmäktige om omorganisation av centralt verksamhetsstöd. 

Fastighetsverksamheten, internserviceverksamheten och lokalvårdsverksamheten överfördes från 

tekniska nämnden till kommunstyrelsen och kommunstyrelsen med tillhörande driftbudget om totalt 

13 299,0 tkr. Måltidsverksamheten överfördes från barn- och utbildningsnämnden med driftbudget om 

totalt 34 623,0 tkr. Måltidsverksamhet överfördes även från vård och omsorgsnämnden till 

kommunstyrelsen med budgetramar om totalt 2 352 tkr. 

22 februari (2021/00012) beslutade fullmäktiga att tillföra tekniska nämnden 81 000 kronor för 

anläggningar för besöksnäringar i Skokloster, vilket finansierades genom att försämra årets resultat. 
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10 maj (2021/00179) beslutade fullmäktige att tillföra barn- och utbildningsnämnden 2 518 000 kronor 

avseende skolmiljarden, endast för år 2021, vilket finansierades genom att öka budgeten för generella 

statsbidrag. 

14 juni beslutade fullmäktige att omfördela central budget för för digitalisering till socialnämnden med 

532 000 kronor för e-tjänsten Ekonomiskt bistånd och till bygg- och miljönämnden med 600 000 kronor 

för personalkostnader för digitalisering, endast för år 2021. 
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9 Investeringsredovisning 

tkr Totalt projekten varav årets investeringar 

 Budget 
Ack 
utfall 

Prognos 

Av-
vikelse 
budget/ 

prog-nos 

Budget 
Utfall 

jan-aug 
Prognos 

Av-
vikelse 
budget/ 
prognos 

Kommunstyrelsen         

Fleråriga projekt, minst 
5 mkr 

        

1102 (P) LSS boende 
Dalvägen 

-20 300 -1 747 -21 100 -800 -11 164 -1 411 -7 000 4 164 

1103 (P) LSS boende Viby -19 800 -1 795 -21 100 -1 300 -13 446 -1 441 -6 000 7 446 

1104 (P) Ny simhall -191 000 -1 326 -191 000 0 -79 346 -672 -15 000 64 346 

1106 (P) Äldreboende Åsen -121 000 -705 -121 000 0 -5 000 -705 -3 000 2 000 

1184 Futurum om- och 
tillbyggn 

-182 001 -140 313 -182 001 0 -56 416 -24 728 -43 000 13 416 

1188 Ängsbacken fsk -48 000 -21 654 -48 000 0 -41 310 -14 964 -26 500 14 810 

1640 Resecentrum Bålsta C** -84 400 -58 416 -84 400 0 -28 311 -7 327 -28 311 0 

Övriga projekt     -49 274 -5 441 -37 957 11 317 

Summa kommunstyrelsen -666 501 -225 956 -668 601 -2 100 -284 267 -56 689 -166 768 117 499 

Kultur och fritidsnämnden         

Fleråriga projekt, minst 
5 mkr 

        

1680 Aktivitetsparken -11 000 -474 -11 000 0 -11 000 -474 -6 600 4 400 

1396 Upprustn Gröna Dalen* -3 000 -661 -3 000 0 -2 339 0 -1 922 417 

Övriga projekt 0  0 0 -3 510 -2 593 -3 430 80 

Summa kultur- och 
fritidsnämnden 

-14 000 -1 135 -14 000 0 -16 849 -3 067 -11 952 4 897 

Socialnämnden, övriga 
projekt 

    -200 -148 -280 -80 

Barn- och utbildnings-
nämnden, övriga projekt 

    -11 823 -2 185 -5 830 5 993 

Vård- och 
omsorgsnämnden, övriga 
projekt 

    -1 750 -938 -2 650 -900 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 

        

Fleråriga projekt, minst 
5 mkr 

        

1331 GC Vilunda-
Lastbergsv** 

-3 758 -82 -1 532 2 226 -3 758 -82 -1 532 2 226 

1364 Kraftleden trafiks 5-6 -20 847 -2 771 -20 847 0 -11 624 -232 -3 000 8 624 

1390 GC-väg Viby Vilunda -5 897 -5 745 -5 897 0 -304 -152 -304 0 

1397 Skokloster GC-väg -8 012 -690 -8 012 0 -7 531 -209 -1 507 6 024 

Övriga projekt     -35 232 -13 358 -28 402 6 830 

Summa tekniska nämnden, 
skattefinansierat 

-38 514 -9 288 -36 288 2 226 -58 449 -14 033 -34 745 23 704 

Summa skattefinaniserat -719 015 -236 379 -718 889 126 -373 338 -77 060 -222 225 151 113 

VA         

Fleråriga projekt, minst 
5 mkr 

        

1267 Bålsta tätort ledninga -116 900 -21 602 -116 900 0 -35 217 -5 719 -35 217 0 
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tkr Totalt projekten varav årets investeringar 

Budget 
Ack 
utfall 

Prognos 

Av-
vikelse 
budget/ 

prog-nos 

Budget 
Utfall 

jan-aug 
Prognos 

Av-
vikelse 
budget/ 
prognos 

1268 Bålsta tätort pumpstat -40 000 -1 468 -40 000 0 -18 620 -88 -18 620 0 

1269 Utloppsledn arv Bålst -13 000 -11 542 -12 234 766 -6 330 -4 872 -5 564 766 

1270 Ledn med stickspår 
Logist 

-17 000 -6 569 -17 000 0 -10 496 -65 -10 496 0 

1271 (P)GAP, huvudmatning -74 000 -3 904 -74 000 0 -10 894 -2 798 -5 000 5 894 

1272 Omläg ledning pga 
kapacit 

-5 000 -510 -5 000 0 -4 974 -484 -1 000 3 974 

1276 Reservoar ledning 
Krägga 

-20 000 -2 807 -20 000 0 -17 814 -621 -17 814 0 

Övriga projekt -35 619 -10 449 -35 619 0 

Summa VA -285 900 -48 402 -285 134 766 -139 964 -25 096 -129 330 10 634 

Avfall, övriga projekt -130 0 -100 30 

Summa taxefinansierat -285 900 -48 402 -285 134 766 -140 094 -25 096 -129 430 10 664 

Summa investeringar -1 004 915 -284 781 -1 004 023 892 -513 432 -102 156 -351 655 161 777 

Exploateringsinvesteringar 

tkr Totalt projekten varav årets investeringar 

Budget 
Ack 
utfall 

Prognos 
Avvikelse 
budget/ 
prognos 

Budget 
Utfall 

jan-aug 
Prognos 

Avvikels
e 

budget/ 
prognos 

Exploateringsinvestering i 
skattefinansierad 
verksamhet 

-227 271 -186 951 -305 892 -78 621 -30 705 -16 684 -70 696 -39 991

Exploateringsinvestering i 
taxefinansierad verksamhet 

-104 674 -93 130 -143 806 -39 132 -14 155 -16 344 -31 555 -17 400

Ökning 
omsättningstillgångar 

-100 961 -61 026 -101 566 -605 -17 651 -2 385 -36 542 -18 891

Summa exploaterings-
investeringar 

-432 906 -341 107 -551 264 -118 358 -62 511 -35 413 -138 793 -76 282

Budget 2021 har uppdaterats med återstående budget från år 2020. Budgetbeslut har fattats under året 

för tre projekt, Logistik Bålsta kv 5-6, Bålsta C etapp1 och Bålsta C etapp 6. 

Utgiftsbeslut och omfördelningar under året av investeringsbudget 

7 december 2020 (2020/00389) beslutade fullmäktige om omorganisation av centralt verksamhetsstöd. 

Fastighetsverksamheten, internserviceverksamheten och lokalvårdsverksamheten överfördes från 

tekniska nämnden till kommunstyrelsen investeringsbudget om totalt 191 435 tkr för 2021. 

Måltidsverksamheten överfördes från barn- och utbildningsnämnden med investeringsbudget om totalt 

250,0 tkr för 2021. 

I samband med årsredovisningens fastställande beslutade kommunfullmäktige att överföra 36,2 miljoner 

kronor för pågående investeringar till år 2021, utöver överföringen av budget för projekt med 

totalbelopp 363,1 miljoner kronor till 2021. 

22 februari beslutade fullmäktige om investeringsbudget för äldreboende Åsen, totalt 121 miljoner 

kronor, varav 5 miljoner kronor avser 2021. Finansiering sker genom upplåning när behov uppstår. 

10 maj beslutade fullmäktige att öka investeringsbudgeten för projekt 1640 Resecentrum från 79,4 till 

84,4 miljoner kronor. Fullmäktige beslutade att 5 miljoner om möjligt fördelas om från tidigare 

budgeterat överskott inom det nämnda projektområdet Bålsta Centrum. 
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14 maj beslutade fullmäktige att överskott från investeringsprojekt 1390 GC Kalmarleden får användas 

till att finansiera ny gång- och cykelväg längs med Kalmarleden mellan Eldens väg och busshållplats 

Lastbergets vägskäl. 
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10 Noter 

10.1 Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten per 2021-

08-31 som i den senaste årsredovisningen.

Kommunkoncern och sammanställda räkenskaper 
Kommunkoncernen består av följande kommunala koncernföretag: 

Bolag Andel 

Håbohus AB 100 % 

Håbo Marknads AB 100 % 

Räddningstjänsten i Håbo/Enköping 35 % 

Mellanhavanden i den kommunala koncernen har eliminerats. 

Inga förändringar i sammansättningen av kommunkoncernen har skett under räkenskapsåret. 

Jämförelsetal kommunkoncernen 

I de finansiella rapporterna för kommunkoncernen har 2020 års belopp (jämförelsetal) räknats 

om på grund av att Håbo Marknads AB reviderades i efterhand. I samband med granskningen 

av bokslutet för bolaget gjordes ändringar på fordringar i projektet Stenhuset. Justeringar är 

gjorda i noterna för intäkter och kortfristiga fordringar. Den ackumulerade effekten av detta har 

redovisats som en korrigeringspost i ingående eget kapital och uppgår till 557 000 kronor 

Not 18 Förändring eget kapital Ingående 
2021 KONCERN 

Årets 
resultat 

Resultatutjämnings-
reserv 

Övrigt eget 
kapital 

Summa eget 
kapital 

Utgående balans enligt 2020-års 
årsredovisning 

85 465 14 700 702 634 802 799 

Förändring årets resultat HMAB -557 -557

Omräknat EK vid årets utgång 2020 84 908 14 700 702 634 802 242 

Värderings- och omräkningsprinciper 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och 

eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är 

utsatta för värdeminskning. 

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk med en nyttjandeperiod på minst tre år 

klassificeras som anläggningstillgångar om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. För 

anskaffning av inventarier är beloppsgränsen 23 800 kronor år 2021. För utbyte av 

komponenter gäller en väsentlighetsprincip. Komponentsbyten som utgör mer än 20 % av 

komponent (yta) och som har en påverkan på mer än 5 % på balans- och resultaträkning 

klassificeras som en investering. Vid utbyte av mindre än 20 % gäller väsentligt belopp över 5 

miljoner kronor. 

Kommunen tillämpar komponentredovisning inom fastighet, gata, VA och avfall. Komponenter 

som har betydande skillnader i nyttjandeperiod har identifierats inom respektive verksamhet. 

Dessa komponenter särredovisas i anläggningsregistret. 

För avskrivningstider och fördelning mellan komponenter har skrifter av Sveriges Kommuner 
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och Regioner (SKR) och Svenskt Vatten varit vägledande. För byggnader är den 

genomsnittliga avskrivningstiden för nybyggnation 28 år. Inom gatuområdet, för de 

komponenter som är avskrivningsbara, är den genomsnittliga avskrivningstiden för 

nyanläggningar av lokalgator 60 år, huvudgator 30 år, huvudgator med genomfart av tung trafik 

15 år och gång- och cykelvägar 15 år. Komponenten vägkropp avskrivs inte. Inom VA är den 

genomsnittliga avskrivningstiden för vattenverk cirka 30 år, reningsverk cirka 35 år, 

pumpstationer cirka 35 år och ledningar 70 år. Byggnader och markanläggningar, inklusive 

pågående arbeten, värderas på balansdagen till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga 

och bokföringsmässiga avskrivningar. 

På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Maskiner och inventarier har värderats till anskaffningsvärde. Aktivering sker innevarande år. 

Avskrivningstider för maskiner och inventarier är 3, 5 eller 10 år. 

Exploateringsmark redovisas under omsättningstillgångar. 

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är 

nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften och organisationsförändringar). Om 

en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras 

avskrivningstiden alltid, om den bedöms vara kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre, görs 

en bedömning av det oavskrivna beloppet. Om beloppet är väsentligt ändras nyttjandetiden. 

Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde, 

max ett halvt prisbasbelopp, kostnadsförs direkt. 

Omsättningstillgångar 
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp varmed de 

beräknas inflyta. 

Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 

balansdagen. 

Gåvor är tillgångar som tagits emot utan ersättning eller till en ersättning som understiger 

tillgångarnas verkliga värde. De redovisas till det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten. 

Tomter för försäljning värderas kollektivt per exploateringsetapp där totala utgifterna fördelas 

per tomt utifrån yta. I anskaffningsvärdet ingår mark, andel av projektering och direkta utgifter 

för åtgärder på tomtmarken. 

Leasing 
Finansiella leasingavtal med ett avtalsvärde per objekt understigande ett halvt prisbasbelopp 

har klassificerats som ej uppsägningsbara operationella avtal och redovisas därför inte som 

anläggningstillgång. Dessa avtal ingår i noten för ej avskrivningsbar operationell leasing. 

Skulder och avsättningar 
Erhållna anläggningsavgifter för VA redovisas som förutbetald intäkt och periodiseras på 70 år 

för ledningar, eller enligt komponentfördelningen för materiella anläggningstillgångar i ett 

givet projekt. Upplösningen av intäkter för anläggningsavgifter i ett projekt löper således 

parallellt med avskrivningarna i samma projekt. 

Avsättning för pensioner värderas enligt RIPS i enlighet med RKR R10. 

Från och med 1998 redovisar kommunen sina pensionsåtaganden enligt blandmodellen. Den 

innebär att pensionsförmåner som tjänats in före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och att 

pensionsförmåner som tjänats in från och med 1998 ingår i verksamhetens kostnader och 

redovisas som skuld. Ränta på pensionslöften intjänade från och med 1998 redovisas i posten 

finansiell kostnad. 

Den del av pensionskostnaden som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen har 

särredovisats. I balansräkningen har belopp som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen 
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klassificerats som en upplupen kostnad (kortfristig skuld). 

Säsongsvariationer/cykliska effekter 

Semester-, ferie- och uppehållslöneskuldens förändring är en kostnad som varierar betydligt 

över året. Skulden arbetas upp under höst till vår och majoriteten av de anställda tar ut semester 

under sommaren. Skulden ökar med cirka 15-20 miljoner kronor från delårsbokslut till 

årsbokslut, vilket innebär att kostnaden vid bokslutet är cirka 15-20 miljoner kronor högre än 

vid delårsbokslut. 

Andra poster som varierar över året är semestervikariekostnaden är som störst under 

sommarmånaderna samt snöröjnings- och energiförbrukningskostnader som är som störst under 

vintermånaderna. 

10.2 Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Försiktighetsprincipen är överordnad princip för värderingen av tillgångar och skulder. Det 

innebär att skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas. Omsättningstillgångar 

tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 

Gåvor (värdering) 
Exploatör kan överlämna gatu- och VA-anläggningar i ett exploateringsområde till kommunen. 

Gåva ska värderas utifrån verkligt värde vid tidpunkten för övertagande. Värde bedöms utifrån 

utgiftsnivå för andra liknande anläggningar som kommunen byggt under året. 

Grunder för bedömning av vad som är jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, 

men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Inga händelser 

under perioden har bedömts som jämförelsestörande. 

Grund för periodisering av exempelvis riktade statsbidrag där osäkerheter föreligger. 
Om intäktskriterierna inte är uppfyllda på balansdagen sker ingen uppbokning. 

10.3 Noter - Resultaträkning 

Not 3 

Verksamhetens intäkter, tkr Koncern Kommun 

 
31 aug 

2021 
31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Försäljningsintäkter 6 735 6 116 9 704 6 519 5 708 9 416 

Taxor och avgifter 86 558 89 275 139 531 86 422 89 167 139 362 

Hyror och arrende 102 577 88 640 155 337 19 696 21 212 31 296 

Bidrag och kostnads-
ersättningar från staten 

52 175 57 260 103 485 52 175 57 248 103 324 

Därav periodiserade intäkter 
från migrationsverket * 

0 874 556 0 874 556 

Övriga bidrag 15 483 14 153 23 878 15 464 14 153 23 878 

Försäljning av verksamhet 
och konsulttjänster 

33 118 33 809 49 285 31 739 32 489 47 169 

Intäkter från 
exploateringsverksamhet 

9 681 18 086 33 767 9 681 18 086 34 080 

Realisationsvinster på 
anläggningstillgångar 

0 85 93 0 0 0 

Övriga verksamhetskostnader 2 068 1 672 3 606 0 0 0 

Justering noter föregående år 0 0 -557    

Summa totalt 308 395 309 096 518 129 221 696 238 063 388 525 
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*Bidragen periodiseras enligt extern bidragsgivares villkor 

Not 4 

Verksamhetens 
kostnader, tkr 

Koncern Kommun 

 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Personalkost. exkl. 
pensionskost. 

-586 201 -556 341 -918 367 -566 000 -535 632 -889 779 

Pensionskostnad -53 611 -39 169 -10 348 -52 302 -39 010 -8 897 

Lämnade bidrag -21 863 -22 265 -33 933 -21 849 -22 265 -33 924 

Köp av huvudverksamhet -174 465 -174 024 -274 442 -188 479 -188 057 -297 038 

Lokal- och markhyror -23 990 -8 985 -41 215 -35 288 -36 234 -56 483 

Material, tjänster, övrigt -81 335 -137 250 -142 451 -79 575 -84 615 -139 119 

Realisationsförluster och 
utrang 

0 0 0 0 0 0 

Anskaffningskostn. såld 
expl.fast 

-3 631 -1 405 -6 095 -3 631 -1 405 -6 095 

Bolagsskatt -3 756 -2 234 -2 900    

Övriga 
verksamhetskostnader 

-91 109 -42 232 -152 269 -50 891 -42 232 -73 865 

Summa -1 039 961 -983 905 -1 582 020 -998 015 -949 450 -1 505 200 

Not 5 

Avskrivningar, tkr Koncern Kommun 

 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Avskrivning byggnader och 
anläggningar 

-68 324 -62 348 -94 204 -44 162 -39 248 -59 099 

Avskrivning maskiner och 
inventarier 

-6 387 -5 650 -7 250 -5 083 -4 452 -6 652 

Nedskrivning byggnader 
och anläggningar 

-4 435 -70 -80 -4 435 -59 -59 

Summa -79 146 -68 068 -101 534 -53 680 -43 759 -65 810 

Not 6 

Skatteintäkter, tkr Koncern Kommun 

 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Kommunalskatt 753 582 740 966 1 111 448 753 582 740 966 1 111 448 

Avräkningsskatt 
innevarande år 

15 373 -9 987 -15 645 15 373 -9 987 -15 645 

Avräkningsskatt justering 
förgående år 

0 0 -5 240 0 0 -5 240 

Summa 768 955 730 979 1 090 563 768 955 730 979 1 090 563 
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Not 7 

Generella statsbidrag och 
utjämning, tkr 

Koncern Kommun 

31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Inkomstutjämning 68 917 74 147 111 221 68 917 74 147 111 221 

Kostnadsutjämning -17 819 -17 257 -25 885 -17 819 -17 257 -25 885

Regleringsbidrag 43 530 14 934 22 400 43 530 14 933 22 400 

Kommunal fastighetsavgift 29 813 29 061 43 125 29 813 29 062 43 125 

Bidrag för LSS-utjämning -20 749 -27 283 -40 925 -20 749 -27 283 -40 925

Övriga bidrag 9 695 42 713 65 787 9 695 42 713 65 787 

Summa 113 387 116 315 175 723 113 387 116 315 175 723 

Not 8 

Finansiella intäkter, tkr Koncern Kommun 

31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Utdelningar från 
koncernbolag 

2 0 1 0 0 0 

Utdelning aktier och 
andelar 

786 1 523 1 524 786 1 524 1 524 

Realiserad vinst på 
försäljning av 
placeringsmedel 

0 0 0 0 0 0 

Orealiserad värdestegring 
på placeringsmedel 

0 0 0 0 0 0 

Ränteintäkter 166 1 18 166 0 18 

Borgensavgifter 0 0 0 1 786 1 756 2 637 

Övriga finansiella intäkter 127 163 192 127 163 192 

Summa 1 081 1 687 1 735 2 865 3 443 4 371 

Not 9 

Finansiella kostnader, tkr Koncern Kommun 

31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Räntekostnader på lån -9 805 -10 427 -15 021 -6 057 -6 408 -9 975

Avgår räntekostnad 
exploateringsinvesteringar 

422 267 703 422 267 703 

Finansiell kostnad, 
förändring av 
pensionsavsättningar 

-1 804 -2 289 -3 092 -1 690 -2 142 -2 872

Förlust vid försäljning av 
placeringsmedel 

0 0 0 0 0 0 

Orealiserad 
värdeminskning på 
placeringsmedel 

0 0 0 0 0 0 

Övriga finansiella 
kostnader 

-201 -262 -278 -1 499 -182 -264

Summa -11 388 -12 711 -17 688 -8 824 -8 465 -12 408
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Not 10 

Förändring av eget 
kapital, tkr 

Koncern Kommun 

31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Håbo kommun 46 384 87 124 75 450 46 384 87 126 75 764 

Håbohus AB 14 551 8 054 10 055 

Håbo Marknads AB 635 -1 883 -612

Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

-245 98 15 

Summa 61 325 93 393 84 908 46 384 87 126 75 764 

10.4 Noter - Balansräkning 

Not 11 

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar, tkr 

Koncern Kommun 

31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Ackumulerat 
anskaffningsvärde 

2 863 474 2 571 152 2 571 151 

Ackumulerade 
avskrivningar 

-959 607 -900 178 -900 179

Bokfört värde 1/1 2 931 241 2 642 900 2 642 900 1 903 866 1 670 974 1 670 973 

Årets anskaffning 182 858 167 496 386 442 131 670 129 335 296 440 

Årets avskrivning -67 985 -62 226 -92 924 -43 823 -39 127 -58 830

Omklassificering -1 736 -3 237 -4 576 -1 236 0 -4 117

Utrangering -4 435 -807 -599 -4 435 -807 -599

Investeringsbidrag 0 0 0 0 0 0 

Försäljning 0 0 0 0 0 0 

Bokfört värde 31/8 3 039 943 2 744 126 2 931 243 1 986 042 1 760 375 1 903 867 

Varav 

Markreserv och 
exploateringsfastigheter 

37 861 40 765 38 158 167 711 170 615 168 008 

Versamhetsfastigheter 1 669 615 1 680 569 1 718 242 630 344 614 559 654 809 

Fastigheter för 
affärsverksamhet 

451 885 404 782 416 113 451 884 404 781 416 113 

Publika fastigheter 306 882 283 850 225 887 306 882 283 850 225 886 

Fastigheter för övrigt 
verksamhet 

19 073 1 145 20 357 19 073 1 145 20 357 

Pågående 
exploateringsprojekt 

554 627 333 015 512 486 410 148 285 425 418 694 

Summa 3 039 943 2 744 126 2 931 243 1 986 042 1 760 375 1 903 867 

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga materiella tillgångar 
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Not 12 

Maskiner och 
inventarier, tkr 

Koncern Kommun 

31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Ackumulerat 
anskaffningsvärde 

154 880 140 166 140 166 

Ackumulerade avskrivninga -126 111 -119 112 -119 112

Bokfört värde 1/1 46 815 36 607 36 607 28 769 21 054 21 054 

Årets anskaffning 9 107 8 944 18 876 5 150 4 867 14 714 

Årets avskrivning -6 726 -5 842 -8 609 -5 422 -4 632 -6 980

Utrangering 0 0 -60 0 0 -19

Investeringsbidrag 0 0 0 0 0 0 

Försäljning 0 -28 0 0 0 0 

Bokfört värde 31/8 49 196 39 681 46 814 28 497 21 289 28 769 

Varav 

Maskiner 0 1 0 0 1 0 

Inventarier 29 847 23 348 29 198 23 411 18 823 24 706 

Bilar och andra 
transportmedel 

14 840 14 508 14 172 577 641 619 

Konstverk, samlingar 765 766 765 765 766 765 

Övriga maskiner och 
inventarier 

37 74 60 37 74 60 

Finansiell leasing 3 707 984 2 619 3 707 984 2 619 

Summa 49 196 39 681 46 814 28 497 21 289 28 769 

För anskaffning av inventarier är beloppsgränsen 23 800 kronor. Linjär avskrivning tillämpas för 

samtliga materiella tillgångar. 

Not 13 

Finansiella 
anläggningstillgångar, tkr 

Koncern Kommun 

31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Aktier 

Kommunaktiebolaget 6 
stycken 

1 1 1 1 1 1 

Håbo Marknads AB 1 300 
stycken 

0 0 0 0 1 300 1 300 

Håbo Hus AB 1 789 
stycken 

0 0 0 1 789 1 789 1 789 

Mälarbanan 90 stycken 90 90 90 90 90 90 

Andelar 

Bålstavägen 6 6 6 6 6 6 

Kommuninvest 15 824 12 036 15 824 9 806 6 018 9 806 

Husbyggnadsvaror HBV 
förening UPA 

40 40 40 

Inera 43 43 43 43 43 43 

Långfristiga fordringar 

Förlagslån 45936 
Kommuninvest 

0 3 788 0 0 3 788 0 

Summa 16 004 16 004 16 004 11 735 13 035 13 035 
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Not 14 

Bidrag till statlig 
infrastruktur 

Koncern Kommun 

 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Medfinansiering citybanan, 
kapitalbelopp 

38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 

Ackumulerad upplösning -13 173 -11 653 -12 160 -13 173 -11 653 -12 160 

varav årets upplösning -1 013 -1 013 -1 520 -1 013 -1 013 -1 520 

Summa 24 827 26 347 25 840 24 827 26 347 25 840 

Under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om kommunal medfinansiering av Citybanan. 

Bidraget på 38,0 miljoner kronor är bokfört både som en tillgång och som en avsättning på 

balansräkningen. Upplösning av bidraget påbörjas det år utbetalningen sker och under 25 år. 

Utbetalningen påbörjades under 2013 med 4,5 miljoner kronor. Den avsättning som kommunen 

gjorde 2013 har indexuppräknats med index enligt avtal. För kommunen blev kostnaden för 

indexuppräkning för åren 2009-2016 cirka 7,6 miljoner kronor. 

Not 15 

Förråd, tkr Koncern Kommun 

 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

10 -årssmycke 30 30 30 30 30 30 

Beredskapslager 1 371  1 393 1 371 0 1 393 

Summa 1 401 30 1 423 1 401 30 1 423 

Beredskapslagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde. 

Värderingen är gjord utifrån respektive varas inköpspris på balansdagen multiplicerat med 

antal varor. 

Not 16 

Exploateringsfastigheter Koncern Kommun 

 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Bokfört värde 1/1 34 168 33 064 33 064 9 602 8 498 8 498 

Årets anskaffningar 1 922 1 608 813 1 922 1 608 813 

Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0 

Justering/försäljning av 
exploateringsfastigheter 

-3 333 -1 311 -22 -3 020 -1 311 291 

Exploateringsfastigheter 
Håbo Marknads AB 

0 0 0 0 0 0 

Summa 32 757 33 361 33 855 8 504 8 795 9 602 

 

Not 17 

Fordringar, tkr Koncern Kommun 

 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Eget Kapital, VA 0 0 0 0 0 0 

Kundfordringar 113 732 30 598 23 157 105 746 30 080 22 474 

Upplupna skatteintäkter 
och avgifter 

45 354 25 023 32 182 45 354 22 976 32 181 
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Fordringar, tkr Koncern Kommun 

       

Avräkning skattekonto 10 892 37 112 16 175 10 848 37 123 16 175 

Övriga kortfristiga 
fordringar 

20 006 16 715 25 797 18 371 14 882 20 055 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

19 960 31 459 17 205 19 019 31 459 14 566 

Justering noter föregående 
år 

  -557    

Summa 209 944 140 907 113 959 199 338 136 520 105 451 

Ändringar i Håbo Marknads AB gjordes i efterhand i samband med revisionen av bokslutet 2020. 

Fordran på projektet Stenhuset justerades. 

Not 18 

Kassa och bank, tkr Koncern Kommun 

 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Kassa 25 25 25 25 25 25 

Plusgiro 79 891 38 832 -1 189 41 452 0 0 

Bank 2 825 2 988 2 824 2 825 2 988 2 825 

Summa 82 741 41 845 1 660 44 302 3 013 2 850 

Not 19 

Eget kapital, tkr Koncern Kommun 

 31 aug 2021 31 aug 2020 
Bokslut 
2020 

31 aug 2021 31 aug 2020 
Bokslut 
2020 

Ingående eget kapital 802 243 717 335 717 335 703 164 627 401 627 401 

Förändring eget kapital 
obeskattad reserv 

0 0 676 0 0 0 

Årets resultat 61 325 93 394 84 232 46 384 87 125 75 763 

Summa eget kapital Håbo 
kommun 

863 568 810 729 802 243 749 548 714 526 703 164 

Håbo kommun 659 557 624 848 613 173 749 548 714 526 703 164 

Håbohus AB 218 158 201 605 203 607    

Håbo Marknads AB -15 227 -17 133 -15 305    

Justering noter föregående 
år 

  -557    

Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

1 080 1 408 1 325    

Summa eget kapital 
koncern 

863 568 810 728 802 243 749 548 714 526 703 164 

Specifikation av egna 
kapitalet 

      

Årets resultat 61 325 93 394 84 908 46 384 87 125 75 763 

Resultatutjämningsreserv 14 700 14 700 14 700 14 700 14 701 14 700 

Övrigt eget kapital 787 543 702 634 702 635 688 464 612 700 612 701 

Varav särredovisning 
Avfallsverket 

550 2 036 1 144 550 2 036 1 144 

Summa 863 568 810 728 802 243 749 548 714 526 703 164 
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Eget kapital, tkr Koncern Kommun 

Avfallsverksamhetspec. eget 
kapital 

31 aug 2021 31 aug 2020 
Bokslut 

2020 
31 aug 2021 31 aug 2020 

Bokslut 
2020 

Ingående balans 1 144 1 876 1 876 1 144 1 876 1 876 

Årets resultat -594 160 -732 -594 160 -732

Summa 550 2 036 1 144 550 2 036 1 144 

Not 20 

Avsättningar pensioner, tkr Koncern Kommun 

31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Ingående avsättningar till 
pensioner inkl. löneskatt 

134 778 123 603 123 604 125 846 115 829 115 829 

Nyintjänad pension, 
varav 

Förmånsbestämt 
ålderspension 

7 935 5 101 7 826 7 935 5 101 7 826 

Årets utbetalningar -2 400 -2 938 -3 085 -2 175 -2 049 -3 085

Ränte- och 
basbeloppsuppräkning 

1 309 2 205 2 512 1 309 2 205 2 512 

Ändring av 
försäkringstekniska grunder 

5 453 -315 5 453 -315

Övrig post 1 863 359 2 723 1 285 359 1 565 

Byte av tryggande 0 -442 -442 0 -442 -442

Förändring av löneskatt 3 490 2 925 1 956 3 350 1 255 1 956 

Summa 152 428 130 813 134 779 143 003 122 258 125 846 

Utredningsgrad 

Totalt antal personer 8 975 

Antal utredda personer 8 770 

Utredda i % 98 

Antal outredda personer 
med alternativ 
pensionslösning 

28 

Summa 17 871 

Utredningsgrad 

Skandia har tagit fram ett mer förfinat mått än det tidigare måttet aktualiseringsgrad. Bl.a. 

omfattar det nya måttet även anställningar from 1998. Måttet har benämningen 

Utredningsgrad. Här visas det totala antalet personer som inte uppnått uttagsåldern. Dessutom 

ser du hur många som är utredda avseende tidigare anställningar och pensionsrätter. 

Kommunen har inga förpliktelser när det gäller särskilda avtalspensioner mot chefer eller 

medarbetare, utan erbjuder löneväxling till medarbetare som önskar det. 
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Not 21 

Övriga avsättningar, tkr Koncern Kommun 

31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Uppskjuten skatt Håbo 
Marknads AB 

0 -34 0 0 0 0 

Avsättning skatter Håbohus 
AB 

9 072 9 369 9 072 0 0 0 

Uppskjuten skatt Håbohus 
AB 

9 332 9 523 9 332 0 0 0 

Summa 18 404 18 858 18 404 0 0 0 

Not 22 

Långfristiga skulder, tkr Koncern Kommun 

31 aug 2021 31 aug 2020 
Bokslut 
2020 

31 aug 2021 31 aug 2020 
Bokslut 
2020 

Långfristiga låneskulder 1/1 1 668 275 1 668 275 1 668 275 783 675 783 675 783 675 

Nya upptagna lån under året 155 100 0 0 103 000 0 0 

Amorteringar under året 0 0 0 0 0 0 

Utgående långfristig 
låneskuld 

1 823 375 1 668 275 1 668 275 886 675 783 675 783 675 

Förutbetalda anslutnings- 
och anläggningsinkomster 
1/1 

98 312 84 152 84 153 98 312 84 152 84 152 

Årets Anslutningsinkomster 
VA investeringar 

657 1 687 4 121 657 1 687 4 122 

Årets anslutningsinkomster 
Va exploateringar 

11 461 7 789 16 311 11 461 7 789 16 310 

Omklassificering 
anslutningsinkomst VA 
exploatering 

0 -5 000 -5 000 0 -5 000 -5 000

Årets anläggningsinkomster 
Gata exploateringar TA 
BORT 

0 0 0 0 0 

Årets periodisering av 
anslutnings- och 
anläggningsinkomster 

-1 011 -842 -1 271 -1 011 -842 -1 271

Utgående förutbetalda 
anslutnings- och 
anläggningsinkomster 

109 419 87 786 98 314 109 419 87 786 98 313 

Långfristig leasingskuld 1/1 2 619 555 555 2 619 555 555 

Årets nya finansiella 
leasingavtal 

1 439 612 2 412 1 439 612 2 412 

Rättning föregående år 0 0 -19 0 -19

Årets amortering finansiella 
leasingavtal 

-351 -182 -329 -351 -182 -329

Långfristig leasingskuld 
31/12 

3 707 985 2 619 3 707 985 2 619 

Statliga investeringsbidrag 
1/1 

14 521 4 700 4 700 14 521 4 700 4 700 

Årets inkomna 
investeringsbidrag 

195 0 5 006 195 0 5 006 
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Långfristiga skulder, tkr Koncern Kommun 

 31 aug 2021 31 aug 2020 
Bokslut 
2020 

31 aug 2021 31 aug 2020 
Bokslut 
2020 

Omklassificering 
anslutningsinkomst 

0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 

Årets upplösning statliga 
investeringsbidrag 

-124 -122 -185 -124 -122 -185 

Statliga investeringsbidra 
31/12 

14 592 9 578 14 521 14 592 9 578 14 521 

       

Övriga lån 32 000 32 000 32 000 0 0 0 

       

Summa 1 983 093 1 798 624 1 815 729 1 014 393 882 024 899 128 

       

Uppgifter om lång- och kortsiktig 
upplåning 

  31 aug 2021 31 aug 2020 
Bokslut 

2020 

Genomsnittlig ränta %   1,13 1 1,27 

Genomsnittlig ränta % exklusive derivat   0,49 1 0,58 

Genomsnittlig kapitalbindningstid, år   2,66 3 2,68 

      

  
Räntebindn

ing (år) 
Räntebindn

ing (tkr) 
Kapitalbind

ning (år) 
Kapitalbind

ning (tkr) 

0 -1 år  0,16 120 100 0 64 000 

1 -2 år  1,54 265 000 2 265 000 

2 -3 år  2,63 228 000 3 278 000 

3 -4 år  3,70 188 575 4 188 575 

4 -5 år  4,97 45 000 5 51 100 

5 -6 år  0,00 0 0 0 

6 -7 år  6,70 40 000 7 40 000 

7 -8 år  0,00 0 0 0 

8 -9 år  0,00 0 0 0 

9 -10 år  0,00 0 0 0 

Över10 år  0,00 0 0 0 

Total  2,50 886 675 3 886 675 

Skuldportföljen har en volym på 886,7 miljoner kronor. Den genomsnittliga räntan för hela 

skuldportföljen uppgår till cirka 1,13 procent (1,27) procent. 

Både den genomsnittliga räntebindningen och räntan har förändrats. Den genomsnittliga 

räntenivån i portföljen har minskats med cirka 0,14 procentenheter. 

Kommunen använder aktivt derivatinstrument för att säkra upp ränterisken på underliggande 

lån. Av kommunens totala skuldportfölj har cirka 170 (235) miljoner kronor eller 76 (43) 

procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika förfallostruktur eller till fast 

räntebindning. 

En förändring av räntan med 1 % skulle potentiellt leda till 213 904 kronor högre räntekostnad 

innevarande år och upp till totalt 18,2 miljoner kronor över de kommande 10 åren. 
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Med nuvarande låneportfölj har kommunen inga valutarisker eller kreditrisker. Kommunen har 

inte placerat några tillgångar, därav föreligger inga risker avseende finansiella tillgångar. 

Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 2,66 år och den genomsnittliga 

räntebindningen är 2,50 år. Av portföljen har 7,22 % en kapitalbindning på 1 år eller kortare 

och 13,54 % har en räntebindning på 1 år eller kortare. Utan derivat hade 27.08 % av 

portföljen haft en räntebindning på 1 år eller kortare. 

Not 23 

Kortfristiga skulder, tkr Koncern Kommun 

31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Eget kapital, VA 389 7 380 3 566 389 7 380 3 566 

Kortfristiga skulder till 
banker och kreditinstitut 

40 524 11 337 41 230 40 524 11 337 41 230 

Leverantörsskulder 102 961 70 572 120 919 91 104 57 589 101 000 

Personalens skatter och 
avgifter 

15 738 16 847 16 387 15 414 14 395 16 075 

Övriga kortfristiga skulder 49 853 35 841 41 517 44 644 34 901 39 201 

Semester och övertidsskuld 33 565 30 816 52 245 33 056 30 817 51 617 

Övriga upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter 

196 290 110 485 123 778 172 571 94 177 110 011 

Summa 439 320 283 278 399 642 397 702 250 596 362 700 
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Not 24 

Borgen och 
ansvarsförbindelser, tkr 

Koncern Kommun 

31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Borgensåtaganden 

Håbohus AB 0 0 0 879 000 879 000 879 000 

Föreningar 8 412 8 426 8 412 10 252 8 426 10 252 

Räddningstjänsten 0 0 0 5 600 5 600 5 600 

Delsumma 8 412 8 426 8 412 894 852 893 026 894 852 

Ansvarsförbindelser 

Egnahem kommunal 
kreditgaranti 

4 19 4 4 19 4 

Delsumma 4 19 4 4 19 4 

Summa 8 416 8 445 8 416 894 856 893 045 894 856 

Not 25 

Pensionsförpliktelser som 
inte finns med bland 
skulderna och 
avsättningarna 

Koncern Kommun 

31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Ingående 
ansvarsförbindelse inkl. 
löneskatt 

287 563 293 054 293 054 287 563 293 054 293 054 

Ränte- och 
basbeloppsuppräkning 

3 386 6 347 6 862 3 386 6 347 6 862 

Ändring av 
försäkringstekniska grunder 

6 065 -1 171 6 065 -1 171

Nyintjänad pension -16 22 42 -16 22 42 

Årets utbetalningar -9 867 -9 923 -14 938 -9 867 -9 923 -14 938

Övrigt 1 948 2 635 4 786 1 948 2 635 4 786 

Byte av tryggande 0 0 0 0 0 0 

Förändring löneskatt 368 -223 -1 072 368 -223 -1 072

Summa totalt 289 447 291 912 287 563 289 447 291 912 287 563 

Från och med 1998 redovisar kommunen sina pensionsåtaganden enligt blandmodellen. Den 

innebär att pensionsförmåner som tjänats in före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och 

att pensionsförmåner som tjänats in från och med 1998 ingår i verksamhetens kostnader och 

redovisas som skuld. Ränta på pensionslöften intjänande från och med 1998 redovisas i posten 

finansiell kostnad. 

Den del av pensionskostnaden som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen har 

särredovisats. I balansräkningen har belopp som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen 

klassificerats som en upplupen kostnad (kortfristig skuld). 
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10.5 Not 26 Leasing 

Leasing 31 aug 2021 31 aug 2020 Bokslut 2020 

Operationell leasing 

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

Inom 1 år 12 919 14 395 14 450 

Senare än 1 år men inom 5 år 7 056 8 590 9 826 

senare än 5 år 0 0 0 

Summa 19 975 22 985 24 276 

Finansiell leasing 

Totala minimileaseavgifter 3 784 1 004 2 675 

Framtida finansiella kostnader -77 -19 -57

Nuvärdet av minimileaseavgiftrna 3 707 985 2 618 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 
förfaller enligt följande: 

Inom 1 år 655 189 451 

Senare än 1 år men inom 5 år 3 051 795 2 167 

Senare än 5 år 0 0 0 

Summa 3 706 984 2 618 

Avgörande för om ett leasingavtal är ett finansiellt eller operationellt avtal är i vilken 

omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet av det aktuella leasingobjektet 

finns hos leasegivaren eller leasetagaren. Ett leasingavtal klassificeras som finansiellt om 

ekonomiska fördelar och risker överförs från leasegivaren till leasetagaren. 

Klassificeringen av avtalet görs vid avtalets början. 

10.6 Not 27 Upplysning om upprättade särredovisningar 

Särredovisning av VA-verksamheten enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 

kommer att upprättas vid årsbokslutet per december 2021. 

Avfallsverksamhetens överskott redovisats i bokslutet som en specifikation till det egna 

kapitalet. 

VA verksamhetens eget kapital har klassificerats till kortfristig fordran/skuld. Avräkning mot 

VA-verksamhetens egna kapital sker i årsbokslutet. 
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11 Noter/upplysningar för drift- och investeringsredovisning 

Upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad 

Allmänt 

Den ekonomiska styrningen sker bl.a. genom att fullmäktige i budget anvisar resurser till 

kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. Fullmäktiges budget utgör 

därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. Ekonomisk plan och 

budget beslutas av fullmäktige inför varje verksamhetsår. Nämnderna och kommunstyrelsen 

upprättar därefter specificerade internbudgetar för sina ansvarsområden. 

Närmare beskrivning av hur den ekonomiska styrningen sker finns i kommunens 

ekonomistyrprinciper vilka fastställs årligen i samband med budgetbeslutet. Nedan beskrivs det 

som i ekonomistyrprinciperna gäller driftbudget och investeringsbudget. 

Driftbudget 

En total budgetram beslutas per nämnd och år av fullmäktige. Inom budgetramen kan nämnden 

fatta beslut om omfördelning så länge detta är förenligt med mål och direktiv beslutade av 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

Tilläggsbudget ska tillämpas med stor restriktivitet. Omständigheter som medför att det vid 

budgettillfället råder stor osäkerhet kan medföra att fullmäktige och/eller kommunstyrelsen 

innehåller budgetutrymme för att senare fördela via tilläggsbudget. Alternativt kan kommunen 

budgetera ett resultat inom vilket de svårprognostiserade kostnaderna ryms. 

Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget uppdelat på verksamheter som 

respektive nämnd bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom 

nämndbeslut, så länge de ej påverkar fullmäktiges nettoanslag. 

Investeringsbudget 

Fullmäktige beslutar om totalbudget för nämnders investeringsprojekt som uppgår till minst 5 

miljoner, oavsett tidsomfattning. För sådana projekt som startar under planåren, ska beloppen 

ses som en plan, och beslut om budget sker i nästkommande budgetprocess. 

Fullmäktige beslutar också om årlig rambudget för nämndernas övriga investeringar, såsom 

mindre anläggnings- och fastighetsinvesteringar, inventarier, transportmedel samt för 

komponentbyten. Denna budget fördelar nämnderna i sin budget efter behov. 

När fullmäktige beslutat om investeringsbudget som avser fastigheter, efter begäran från 

beställande nämnd, innebär det också att budgeten överförs från beställande nämnd till 

fastighetsavdelningen. 

För de taxefinansierade verksamheterna VA och Avfall fastställs budget separerat från den 

skattefinansierade verksamheten. 

Investeringsbudgeten ska fördelas på respektive genomförande år i form av budget och plan. 

Positiva och negativa avvikelser i investeringsprojekt vars beslutade totalutgift är 5 miljoner 

kronor eller mer, överförs till kommande års investeringsbudget, så länge projektet pågår. 

Ej förbrukad investeringsbudget som ingår i rambudget för de resterande investeringarna 

överförs normalt inte till nästkommande år. Överföring måste begäras hos kommunfullmäktige 

och motiveras av nämnd. 

Investeringsbudgeten får inte omvandlas till driftbudget eller tvärtom. 
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Exploateringsbudget 

För varje nytt exploateringsprojekt ska budget fastställas av kommunstyrelsen, eller i väsentliga 

fall kommunfullmäktige, senast i samband med genomförandebeslutet. Information om 

investeringsbehov som en följd av ett exploateringsprojekt ska ges sammanhållet med ärende 

om exploateringsbudget för projektet. Informationen om investeringsbehovet ska även omfatta 

kostnadsbedömningar. Aktuella projekts budget samt en sammanställd exploateringsbudget 

redovisas i kommunens budget. 

Väsentliga förändringar i projekten, vilka leder till avvikelse från projektets fastställda budget, 

ska tas upp till kommunstyrelsen för ny behandling. 

Räntekostnad för bundet kapital under projekttiden debiteras tillgångarna i projektet, baserat på 

genomsnittlig ränta. 

Upplysningar om tillämpade internredovisningsprinciper 

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets 

ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en 

del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som 

endast innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna 

poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i 

resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt. 

Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Poster 

som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är: 

• Personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. Dessa

kalkyleras schablonmässigt till att uppgå till 40,15 % av lönekostnaden.

• Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. Kapitalkostnaderna

beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på

anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde.

Den internt beräknade räntan har satts till 1,25 %. För information om avskrivningstider se

Redovisningsprinciper.

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom 

interndebitering är: 

• Hyreskostnader. Internhyran sätts till fastighetsavdelningens självkostnad inom ramen för

fastighetsavdelningens budgetram, där även kostnaden för outhyrda lokaler ingår.

Självkostnaden belastar den verksamhet som använder lokalerna, även kostnader för tillfälliga

externa lokaler när det behövs vid renovering av befintliga lokaler. Under år 2021 har dock

kostnader för sådana lokaler belastat fastighetsavdelningen.

Kommungemensamma ledningskostnader, IT-relaterade kostnader, löne- och 

ekonomiadministration, upphandling, HR, kommunikation, kontaktcenter samt försäkring 

fördelas inte ut, med undantag för de taxefinansierade verksamheterna som belastas med 

sådana kommungemensamma kostnader enligt schablon. 

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen 

personals timkostnader. 

All kommunkoncernintern fakturering sker utan vinstpåslag. Undantaget utgörs av Håbohus 

ABs uthyrning av bostäder och lokaler som sker på affärsmässiga grunder. 
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12 Exploateringsredovisning 

Exploateringsverksamheten ingår i kommunens drift- och investeringsredovisning och resultat- 

och balansräkning men särredovisas här för att ge en samlad bild av exploateringens påverkan 

på kommunens ekonomi. 

Nettoexploatering 

Nettoexploatering är summan av samtliga in- och utbetalningar i projekten. 

Den totala beslutade budgeten för alla pågående projekt är överskott med 120,4 miljoner kronor 

för hela projekttiden. 

Ackumulerat utfall hittills i de pågående projekten är -141,0 miljoner kronor. Det innebär att 

större delen av inkomsterna kommer framöver. 

Prognosen är att projekten kommer att ge överskott med 54,5 miljoner kronor, vilket är 65,8 

miljoner kronor sämre än budget. 

Det beror på att flera projekt beräknas ge negativa resultat, som Frösundavik -18,2 miljoner 

kronor, Björkvallen -14,0 miljoner kronor, Draget -11,3 miljoner kronor, Tvåhusplanen -2,8 

miljoner kronor och Mellanby cirka -550 000 kronor. Det beror också på att projekten för 

Logistik Bålsta kv 3-4, Entré Lillsjön och Dalängen bedöms ha lägre överskott än budgeterat. 

Projekten Bålsta C etapp1 och etapp6 är dock budgeterade endast med projekteringsfasen och 

intäktssidan ska ingå i kommande budget, vilket gör att projektens ekonomi kommer att 

förbättras. 

Nettoexploatering, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 

Ackumule
rat utfall 

2021 

Utfall jan-
aug 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Inkomster 

Försäljning av mark 302 850 365 218 112 081 7 318 41 173 227 220 

Ersättning från företag 104 896 68 449 33 820 3 334 47 590 3 934 

Gåva mottagna anläggningar 59 406 71 110 13 182 0 31 005 42 121 

Offentligt investeringsbidrag 0 0 0 0 0 0 

VA-anslutningsavgifter 75 167 87 913 33 970 11 460 21 306 28 956 

Gåva i form av VA-anläggningar 14 383 16 538 7 113 0 7 270 9 425 

Summa inkomster 556 702 609 228 200 166 22 112 148 344 311 656 

Utgifter 0 0 0 0 0 0 

Förstudie, utredningar -3 440 -3 440 -18 -18 -3 440 -1 720

Utgifter för kvartersmark -100 961 -101 566 -61 026 -2 385 -17 651 -41 542

Anläggningar egen regi -167 865 -234 782 -173 769 -16 684 300 -28 575

Anläggningar mottagna -59 406 -71 110 -13 182 0 -31 005 -42 121

VA-anläggningar egen regi -90 291 -127 268 -86 017 -16 344 -6 885 -22 130

VA-anläggningar mottagna -14 383 -16 538 -7 113 0 -7 270 -9 425

Summa utgifter -436 345 -554 704 -341 125 -35 431 -65 951 -145 513

Nettoexploatering 120 357 54 524 -140 959 -13 319 82 393 166 143 

Återstående budget från 2020 är överförd till budget 2021 

Påverkan på årets resultat 

Det år då vissa händelser sker i exploateringen påverkas kommunens resultaträkning: 

- när markförsäljning sker och realisationsvinst uppstår
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- när exploatören betalar bidrag/ersättning för infrastruktur som kommunen bygger och när 

motkravet enligt avtal är uppfyllt. Byggandet av infrastrukturen redovisas som en investering, 

men bidraget ska redovisas som en intäkt det år bidraget erhålls. 

- när kommunen övertar anläggning som exploatören har byggt. Övertagandet ska redovisas 

som en gåva, en intäkt för kommunen, trots att kommunen inte får några likvida medel. 

Påverkan på årets resultat varierar från år till år beroende på när händelserna inträffar. 

Av tabellen nedan framgår att exploateringen förväntas påverka årets resultat positivt med 

227,5 miljoner kronor fördelat på 

- reavinst vid markförsäljning 183,1 miljoner. Försäljning uppgår till 227,2 miljoner och det 

avgår bokfört värde för marken 44,1 miljoner kronor. Försäljning avser främst mark i kv 3-4 

och kv 5-6 i Logistik Bålsta vilken förväntas genomföras under hösten med reavinst 174,2 

miljoner kronor. Försäljningen i kv 5-6 väntades genomföras 2022 men är nu tidigarelagd 

vilket påverkar årets resultat för kommunen väsentligt. Övrig försäljning är Björkvallen 9,2 

miljoner kronor. 

- bidrag från privata/exploatörer 3,9 miljoner. 

- övertagande av anläggningar värda 42,1 miljoner kronor vilket främst avser Frösundavik. 

- exploateringskostnader 1,7 miljoner kronor. 

  
Total 

budget 
Total 

prognos 

Ackumule
rat utfall 

2021 

Utfall jan-
aug 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

TILL RESULTATRÄKNING       

Försäljning av mark 302 850 365 218 112 081 7 318 41 173 227 220 

Ersättning från företag 104 896 68 449 33 820 3 334 47 590 3 934 

Gåva mottagna anläggningar 59 406 71 110 13 182 0 31 005 42 121 

Verksamhetens intäkter, summa 467 152 504 777 159 083 10 652 119 768 273 275 

Bokfört värde försäljning mark -100 961 -100 931 -21 221 -999 -17 360 -44 090 

Exploateringskostnader 
(försäljn/nedvärd) 

-3 440 -4 075 -18 -18 -2 805 -1 720 

Verksamhetens kostnader, 
summa 

-104 401 -105 006 -21 239 -1 017 -20 165 -45 810 

Årets resultat 362 751 399 771 137 844 9 636 99 603 227 465 

       

TILL BALANSRÄKNING       

Anläggningstillgångar -227 271 -305 892 -186 951 -16 684 -30 705 -70 696 

Anläggningstillgångar VA -104 674 -143 806 -93 130 -16 344 -14 155 -31 555 

Omsättningstillgångar 0 0 -39 805 -1 386 -926 2 561 

Tillgångar, summa -331 944 -449 698 -319 886 -34 414 -45 786 -99 690 

Skuld/förutbetalda intäkter ej VA 0 0 0 0 0 0 

Skuld/förutbetalda intäkter VA 89 550 104 451 41 083 11 460 28 576 38 381 

Skulder, summa 89 550 104 451 41 083 11 460 28 576 38 381 
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12.1 Exploateringsredovisning per projekt 

Nettoexploatering, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 

Ackumule
rat utfall 

2021 

Utfall jan-
aug 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

9013 Logistik Bålsta kv 3-4 43 819 32 612 -65 428 -948 95 434 84 227 

9015 Logistik Bålsta kv 5-6 90 566 93 576 -3 863 305 -8 795 98 260 

9021 Frösundavik -18 767 -18 170 -10 788 11 187 3 208 3 805 

9031 Draget 20 662 -11 033 -10 968 -286 31 344 -351 

9051 Viby Äng 0 1 302 1 302 0 -1 302 0 

9071 Mellanby 83 -551 -1 147 -2 179 -949 -1 583 

9091 Bålsta C etapp 1 -20 886 -20 886 -9 207 -5 911 -14 134 -6 641 

9096 Bålsta C etapp 6 -12 549 -12 549 -3 038 -3 038 -9 316 -4 196 

9100 Tvåhusplanen -2 850 -2 850 -25 581 -9 463 -13 152 -1 728 

9110 Lillsjöns företagspark 1 810 5 072 5 132 253 -3 070 243 

9121 Björkvallen 0 -14 000 -4 871 -1 781 3 531 -2 776 

9130 Entré Lillsjön 11 326 0 -4 054 -1 371 -7 611 -2 997 

9140 Dalängen 7 143 2 000 -8 449 -87 7 205 -120 

Nettoexploatering 120 357 54 524 -140 959 -13 319 82 393 166 143 

Fullmäktige har beslutat om budget Logistik Bålsta kv 5-6, Bålsta C etapp 1 och 6 under året. 

För kommentarer till respektive projekt, se Kommunstyrelsens delårsrapport. 
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1 Kommunstyrelsen 

1.1 Sammanfattning 

Vid delårsuppföljning per augusti prognostiserar Kommunstyrelsen ett underskott mot 

budget 2021 med 34,9 miljoner kronor. Underskottet beror främst på högre personalkostnader 

än budgeterat. De osäkerhetsfaktorer som tidigare redovisats kvarstår, bland annat effekter av 

den genomförda omorganisationen samt icke budgeterade kostnader kopplat till 

överenskommelser med medarbetare som avslutat sin anställning och andra icke budgeterade 

ersättningar kopplat till enskilda medarbetare. 

Förvaltningen fortsätter det påbörjade arbetet med genomlysning av kommunstyrelsens 

verksamheter och har identifierat åtgärder som kan bidra till att skapa förutsättningar för en 

ekonomi i balans kommande år. Åtgärderna har ingen effekt 2021 och förvaltningen 

återkommer därför med förslag i samband med budgetberedning. 

Kommunfullmäktiges mål om att utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service 

utifrån samhällets behov har uppfyllts. Målet om mötesplatser för alla och ett engagerat 

föreningsliv i fokus samt målet om att öka företagarnas nöjdhet med kommunens och 

bolagens fysiska och digitala bemötande är delvis uppfyllda. 

1.2 Väsentliga händelser 

Pandemin 

Med anledning av pandemin har kommunledningen haft en särskild Inriktnings- och 

samordningsfunktion (ISF) fram till augusti som verkat via kommundirektörens 

ledningsgrupp i arbetet med att hantera pandemins effekter. 

Flertalet möten, både för tjänstepersoner och politiker, har genomförts via digitala 

plattformar. Kommunen har följt folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanat 

medarbetarna att arbeta hemifrån. 

Omorganisation 

Sedan årsskiftet 2020/2021 pågår en omorganisation av kommunstyrelsens olika 

stödverksamheter i syfte att främja ett förändrat arbetssätt. En samhällsbyggnadsförvaltning 

kommer att bildas där tidigare Plan och exploateringsavdelning, Bygg- och miljöförvaltning, 

Tekniska förvaltning och Näringslivsenhet ingår. Den omorganiserade 

tjänstemannaorganisationen för kommunstyrelsens stödverksamheter och 

samhällsbyggnadsverksamheter träder i kraft den 1 september. 

Organisationsförändringen innebär även en förändring av den politiska organisationen. 

Tekniska nämnden avvecklas och Bygg- och miljönämndens uppdrag renodlas till att ansvara 

för myndighetsutövning inom verksamhetsområdet. Kommunledningskontoret och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen leds av Kommunstyrelsen, med undantag för de ärenden som 

hanteras av Bygg- och miljönämnden. De politiska förändringarna träder ikraft vid årsskiftet 

2021/2022. 

Anställda inom kommunstyrelsen 

Flera chefer och medarbetare har slutat eller fått andra uppdrag inom förvaltningen, Interim 

chefer eller omdisponering av tjänster har täckt upp viss del av de vakanser som uppstått. Det 

har påverkat kommunstyrelsens enheter och dess medarbetare arbetsmiljömässigt, ekonomiskt 

och produktionsmässigt. 
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Håbo Marknads AB (HMAB) 

Marknadsbolaget HMAB är i slutskedet av likvidationen, bolagstämman kommer att hållas 

den 7:e oktober. Konkurrensverkets utdömde ett skadestånd  under våren 2021, på 130 000 kr 

till kommunen pga. otillåten direktupphandling i samband med att HMAB skulle genomlysas 

våren 2020. 

Resecentrum 

Resecentrum har under våren 2021 upphandlats och arbetet med byggnationen är igång. 

Byggnaden förväntas stå klar sommaren 2022. 

Säkerhet och beredskap 

Verksamheten har haft svårigheter att utföra sitt grunduppdrag pga. den pågående 

omorganisationen,  pandemin samt vakanshållning av en beredskapssamordnare och 

informationssäkerhetssamordnare. 

Kansliet 

Kansliet har under en längre tid varit underbemannat vilket har resulterat i att verksamheten 

har svårt att leva upp till gällande lagkrav vid tex. utlämnande av allmän handling. Ett 

intensivt arbete med att rekrytera vakanta tjänster har nu påbörjats för att komma till rätta med 

verksamhetens uppdrag och leveranser. 

Kommunikation 

Ett skyltprogram har utarbetats för att få en enkel och tydlig process för att säkerställa en god 

information till medborgarna om pågående projekt i kommunen. 

IT och digitalisering 

Ett förändringsarbete internt har påbörjats sedan årsskiftet för att säkra att förvaltningarna får 

rätt stöd i sina IT processer.  En digitalisering och IT-chef har rekryterats för att samordna 

kommunens digitaliseringsresa framåt. Bredbands- och digitaliseringssamordnaren övergår 

till IT-avdelningen från första september. 

Ekonomiavdelningen 

Den höga arbetsbelastning är kopplad till den ekonomiska situationen som föranleder analyser 

och utredningar. Pandemin har påverkat avdelningen med visst merarbete i form av 

redovisning och rapportering då olika stödformer har ökat i omfång och komplexitet. 

HR 

HR enheten har under 2021 även arbetat med att utveckla en rad områden kopplat till 

förvaltningarnas och chefernas personalansvar. Den centrala HR-enheten har tagit fram och 

berett nya arbetsmiljödokument, kommunövergripande arbetsmiljörutiner, anordnat 

arbetsmiljöutbildning samt påbörjat omförhandling av vårt samverkansavtal. 

Lokalvården 

Pandemin har påverkat personal, arbetsmiljö och arbetsbelastningen i omfattande 

utsträckning. Detta har lett till förändrad planering och utökade lokalvårdsuppdrag inom vissa 

verksamheter medan andra verksamheter har kunnat omprioriteras på grund av minskad 

produktion. 

Fastighet och Internservice 

Arbetet med den nya simhallen, två nya LSS-boenden samt ett särskilt boende på Åsen har 

startats. Avdelningen kommer inte att helt uppnå målet kopplat till installation av solceller. 

Samtliga leverantörer är hårt ansträngda och det är svårt att få leveranser enligt plan. 
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Måltidservice 

Restaurang Pomona har varit stängd för allmänheten fram till augusti för att minska 

smittspridningen. Förändringar av Pomonas verksamheter gör att restaurangen kommer att 

hållas stängd året ut alternativa lösningar för driften av restaurangen ses över. 

Måltidsservice har gjort en satsning på måltidspedagogik genom köp av en andel i 

odlingskooperativet Hela jorden som bedriver ett andelsjordbruk utanför Kungsängen. Varje 

vecka, under odlingssäsongen får köket på Ellensborgs förskola tillgång till lokalt odlade 

grönsaker. 

Plan och exploateringsavdelningen 

En cykelstrategi har antagits och ett bostadsförsörjningsprogram påbörjats. Arbetet med att 

färdigställa förslag till ny översiktsplan, hållbarhetsstrategi och grönstrukturprogram har 

fortsatt och är i sitt slutskede. 

Näringslivsenheten 

Med anledning av pandemin genomförde enheten en informationskampanj för att 

uppmärksamma lokala företag om möjligheten att söka statligt stöd för nedsatt omsättning på 

grund av pandemin 

Enheten arrangerat mötesplatser som Träffpunkt Näringsliv, digitala offentliga möten kring 

olika teman samt haft en aktiv dialog med stödorganisationer med anledning av pandemin. En 

grupp för att samarbeta till förmån för Håbos framtida kompetensförsörjning startades efter 

förslag i Tillväxtrådet med deltagare från utbildningsförvaltningen, företagarföreningarna och 

arbetsförmedlingen. 

Under våren deltog Håbo i två projekt för besöksnäringen via Region Uppsala, ett för att öka 

bussarrangörers bokningar av resor till länet och ett för att skapa bättre förutsättningar för 

cykelturism i Håbo och Enköpings kommuner. Enheten har också deltagit i framtagandet av 

en besöksnäringsstrategi för regionen. 

Exploatering avtal och tvister 

Exploatering av bostadsområdet Tvåhus i den bortre delen av Bålsta C pågår och den första 

etappen av infrastrukturen har avslutats under året. Inflyttning i BoKloks nya bostadsområde 

Björkvallen i Gamla Bålsta närmar sig och arbete med det har pågått under året. Ekonomiskt 

prognostiseras infrastrukturkostnaderna avvika för projektet Björkvallen. Utvecklingen av 

Lillsjöns företagspark fortsätter och infrastrukturen har slutförts. 

I verksamhetsområdet Logistik Bålsta är infrastrukturen för utbyggnad av kvarter 3 och 4 

samt 5 och 6 slutförd. Under september kommer de stora försäljningarna i Logistik Bålsta 

som är klara att genomförs och därmed kunna faktureras i enlighet med tecknade avtal. 

Under halvåret har planavtal tecknats med Nrep AB och Krister Nöjd AB för den 

markanvisning som är gjord till dem i Logistik Bålsta kvarter 2 som under året har tagit fart 

gällande detaljplaneringen av området. 

Frösundavik har problem uppdagats gällande VA. Detta gäller främst området som kallas 

Mellanby, där kommunen under året har behövt göra VA-åtgärder. Exploatören inom 

Frösundavik etapp 1 har bestridit faktura gällande VA-avgiften för området och har en tvist 

med kommunen. 

I Dalängen har kommunal mark varit anvisad till MacFreeze och Bovieran men på grund av 

att markförhållanden är osäkra har Bovieran dragit sig ur och förutsättningarna för projektet 

har påverkats, förhandling pågår. Oenighet med MacFreeze finns kring vad som ska utföras 

av dem och kommunen har bestridit fakturor de har skickat. 
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1.3 Uppföljning kvalitet och mål 

Kommunen tillämpar en horisontell och tillitsbaserad styrmodell. I enlighet med styrmodellen 

omhändertas kommunfullmäktiges mål av kommunstyrelsen och kommundirektör som 

tillsammans med kommunens ledningsgrupp styr och leder utvecklingsarbetet i dessa frågor. 

Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling med fokus på 

samhällsutveckling och demokratifrågor. Övriga nämnders mål- och kvalitetsstyrning 

fokuserar på kommunens grunduppdrag, service och lagstyrd verksamhet. Den 6:e maj 2019 

beslutade Kommunfullmäktige om tre övergripande mål för mandatperioden. Nedan 

bedömning avser den förväntade måluppfyllelsen fram till augusti 2021 års och inte 

måluppfyllnaden för hela perioden. 

 

1.3.1 Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus 

Beskrivning 

Företagandet i Håbo kommun ska vara starkt och möjliggöra en lokal arbetsmarknad, för att 

skapa en levande småstad att både bo och verka i. Det lokala företagsklimatet ska stärkas. 

Samverkan mellan kommun och näringsliv sker naturligt och utvecklas på efterfrågan från 

kommun eller företag. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet. 

 

 

Övergripande mål 

Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande 

 Mål delvis uppfyllt 
 
Analys 
Under våren har arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi påbörjats. Dialog har förts med kommunledning 
och under hösten kommer förslaget hanteras politiskt. 

Näringslivsenheten har anordnat tre lotsmöten, olika mötesplatser, såsom Träffpunkt Näringsliv och digitala 
offentliga möten kring olika teman samt samverkansmöten med företagarföreningarna, ALMI, de lokala 
bankerna och arbetsförmedlingen. En digital morgonsoffa har också producerats i form av ett program som går 
att se på Youtube med intervjuer, sommartips och nyheter som angår både företagare och boende i Håbo. 

Efter förslag från Tillväxtrådet har en grupp startats för att samarbeta kring Håbos framtida 
kompetensförsörjning. 

Det har även anordnats flera stödgruppsmöten med anledning av pandemin samt en informationskampanj för 
att uppmärksamma lokala företag om möjligheten till vilka statliga stöd som finns att tillgå. 

Vid årets kommunranking där Svenskt Näringsliv bedömer företagsklimatet har kommunen förbättrat sitt 
resultat och får det sammanfattande betyget 3.0. Även i årets företagsklimatsenkät förbättrar sig kommunen 
och får betyget 3,3, att jämföra med fjolårets 3,0. 

1.3.2 Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus 

Beskrivning 

I samhällsbyggnaden är det helhetssyn med livsperspektiv som ska vara i fokus, både 

översiktligt och i detalj. Alla aspekter ska belysas när Håbo kommun planerar och bygger 

samhället för framtiden – bostäder, näringsliv, rekreation, samhällsservice, kollektivtrafik och 

infrastruktur. Det kräver ett nära och tidigt samarbete mellan olika förvaltningar, med 

näringsliv och byggherrar samt medborgare. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet. 
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Övergripande mål 

Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov 

 Mål helt uppfyllt 
 
Analys 

Under första halvåret har plan- och exploateringsavdelningen arbetat med att ta fram förslag till ett flertal 
strategiska styrdokument som behöver uppdateras eller upprättas. En cykelstrategi har antagits och ett 
bostadsförsörjningsprogram påbörjats. Arbete med att färdigställa förslag till ny översiktsplan, 
hållbarhetsstrategi och grönstrukturprogram har fortsatt och är i sitt slutskede. 

Detaljplanen för Logistik Bålsta kvarter 5 och 6 har vunnit laga kraft och en detaljplan samt en cykelstrategi har 
antagits. Vidare har två nya planuppdrag beslutats. 

Exploatering av bostadsområdet Tvåhus pågår och den första etappen av infrastrukturen har avslutas under 
året. Inflyttning i BoKloks nya bostadsområde Björkvallen i Gamla Bålsta närmar sig och arbete med det har 
pågått under året. Resecentrum har under våren påbörjats och förväntas stå klart juni 2022. Utvecklingen av 
Lillsjöns företagspark fortsätter och infrastrukturen har slutförts. I verksamhetsområdet Logistik Bålsta är 
infrastrukturen för utbyggnad av kvarter 3 och 4 samt 5 och 6 slutförd. Ett nytt inriktningsbeslut har tagits för 
Bålsta C. 

Under sommaren har det kommunala bostadsbolaget Håbohus fått nya ägardirektiv som betonar vikten av 
trygghet och trivsel i bolagets bostadsområden. Frågan har nu fått ökad fokus i och arbetas med på ett mer 
strukturerat sätt. Bolaget har även arbetat med ett flertal projekt som bidrar till att utveckla Håbo på ett hållbart 
sätt och utifrån samhällets behov. Exempel som kan nämnas är färdigställandet av ett nytt äldreboende i 
Bålsta, ett nytt bostadsområde i Skokloster med lägenheter och annan serviceverksamhet samt tillgång till 
gårdsnära källsortering för de boende i bolagets bestånd i Mansängen. 

Till följd av befolkningsökningen och etableringen av nya bostadsområden och större företag i Håbo kommer 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo utöka och trygga beredskapen i Bålsta. En åtgärd som 
kommer att ske under hösten är en ny tankbil till Skokloster. 

1.3.3 Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus 

Beskrivning 

I Håbo kommun ska det finnas möjligheter för alla att hitta sitt sammanhang. Håbo kommun 

ska erbjuda möjligheter till mötesplatser för människor i olika åldrar och olika delar av livet 

och ta tillvara på det engagemang som finns i föreningar och hos medborgare. Med ett väl 

utvecklat föreningsliv och bra förutsättningar för alla typer av föreningar att kunna bedriva sin 

verksamhet skapas möjligheter för alla. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet. 

 

 

Övergripande mål 

Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 

 Mål delvis uppfyllt 
 
Analys 
Under året har handikappanpassningen av Kalmarsand fortgått enligt plan. Skeppsgården har anpassats 
ytterligare till föreningarnas behov, bland annat genom att rusta upp köket och datasal. 

Ungdomsverksamheten växer med fler besökare och ett breddat innehåll. Mötesplatser har utvecklats, både i 
lokaler och i programutbud. Nya satsningar på integrationsinsatser genomförs genom biblioteket och 
ungdomsverksamheten i samverkan med skola, arbetsmarknadsenheten och socialenheten. 

Ett lek- och aktivitetsplatsprogram har tagits fram med syfta att förbättra lekmiljöerna för barn och ungdomar i 
Håbo. Under året ska även två lekplatser rustas upp, i Graneberg och i Sågarbacken. 

Plan- och exploateringsavdelningen har agerat samordnande för medborgarna kring miljö- och 
hållbarhetsaktiviteterna Friluftslivets år, Earth Hour och Skräpplockardagarna och i juni invigdes ett nytt 
smultronställe utomhus, Frösundavik strandpark. I augusti arrangerade avdelningen även en guidad tur från 
Vibyspåret till Balders hage. 

Under våren deltog kommunen i två projekt för besöksnäringen via Region Uppsala, ett för att öka 
bussarrangörers bokningar av resor till länet och ett för att skapa bättre förutsättningar för cykelturism i Håbo 
och Enköpings kommuner. Kommunen har också deltagit i arbetet kring framtagandet av en 
besöksnäringsstrategi för regionen. 
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1.4 Driftredovisning 

  
Budget 
2021 

Utfall jan-
aug 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

Bokslut 
2020 

Kommunfullmäktige -1 593 -912 -1 593 0 -1 394 

Valnämnd -35 -13 -35 0 -1 

Kommunstyrelse -3 859 -2 549 -3 859 0 -3 784 

Pensionärs- och funktionsrättsråd -194 -124 -194 0 -137 

Stöd politiska partier -1 084 -1 084 -1 084 0 -1 062 

Revision -1 500 -1 006 -1 500 0 -1 321 

Vigsel, lotteritillstånd 20 9 20 0 12 

Medlemsavgifter -1 800 -1 404 -1 700 100 -1 651 

Nämndadministration -1 620 -1 177 -1 444 176 -1 115 

Kommungemensamt 23 077 -531 -885 -23 962 0 

Fysisk- och teknisk planering -10 553 -8 371 -10 693 -140 -13 015 

Näringslivsfrämjande åtgärder -2 000 -1 418 -2 000 0 -3 808 

Miljö, hälsa, hållbar utveckling -720 -529 -840 -120 -1 056 

Räddningstjänst -21 480 -14 320 -21 480 0 -21 050 

Säkerhet -1 371 -82 -319 1 052 -1 298 

Omsorg på OB-tid -249 -86 -145 104 -139 

Måltidsservice, Förskola -11 899 -7 203 -11 296 603 -11 207 

Måltidsservice, Grundskola -18 566 -11 145 -18 524 42 -17 475 

Måltidsservice, Gymnasieskola -2 848 -1 466 -2 521 327 -2 540 

Måltidsservice, Övergripande 
verksamhet 

-1 061 -208 -458 603 -42 

Måltidsservice, Särskilt / annat 
boende 

-1 297 -1 094 -5 005 -3 708 -1 208 

Måltidsservice, Öppen verksamhet -1 055 -1 090 782 1 837 -2 215 

Arrendeverksamhet 500 671 700 200 649 

Fastighet 356 -4 001 -2 823 -3 179 -6 898 

Lokalvård -16 827 -11 438 -17 771 -944 -15 209 

Avdelning drift och service -513 0 -512 1 0 

Kommundirektör, centralt stöd och 
service 

-6 964 -5 490 -8 018 -1 054 -7 439 

Ekonomiavdelningen -6 785 -7 676 -10 359 -3 574 -6 994 

Personalavd inkl löneenhet/nämnd -8 200 -8 036 -11 196 -2 996 -9 385 

Upphandling -5 454 -3 754 -5 157 297 -4 917 

IT-avdelningen -13 451 -8 890 -14 833 -1 382 -12 935 

Kommunens försäkringar -1 400 -938 -1 438 -38 -1 394 

Internservice -2 028 -1 509 -2 389 -361 -2 361 

Kansli -2 851 -1 238 -1 826 1 025 -2 112 

Kommunikation -3 994 -1 908 -3 481 513 -2 999 

Kontaktcenter -2 915 -2 055 -3 261 -346 -2 894 

Summa -132 213 -112 066 -167 137 -34 924 -160 393 
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1.5 Kommentarer till driftredovisning 

Kommunstyrelsens verksamhet lämnar en prognos på 34,9 miljoner kronor i underskott i år 

om inte åtgärder i någon form vidtas. Det är en försämrad prognos från mars då underskottet 

beräknades till 33,8 miljoner kronor till årets slut. 

Följande större avvikelser från budget redovisas nedan: 

Krav på kostnadsreducering vid ingången av året, underskott 24,0 miljoner kronor 

När budgeten beslutades av kommunstyrelsen inför året återstod kostnadsreduceringar med 

28,4 miljoner kronor för att nå budgetramen. Detta underskott är placerat centralt och har inte 

fördelats ut i organisationen. Kommunstyrelsen har beslutat om att minska 

digitaliseringsinsatser från budgeterade 6,5 miljoner till 2,5 miljoner, och underskottet på 

kommungemensamt minskar därför till 24,0 miljoner kronor. 

Ekonomiavdelningen, underskott 3,6 miljoner kronor 

Ekonomiavdelningen prognostiserar underskott med 3,6 miljon kronor. Det är främst 

kostnader av engångskaraktär 2,7 miljoner och hela kostnaden belastar 2021. Kostnader för 

interimschef tillkommer med cirka 700 000 kronor. Kostnad för konsultstöd vid sjukfrånvaro 

cirka 300 000 kronor. En pensionsavgång i juni ersätts inte vilket sänker kostnaderna med 

cirka 200 000 kronor. Presentkort till kommunens medarbetare för att stimulera det lokala 

näringslivet, cirka 100 000 kronor i år. 

Personalavdelning/HR inklusive lönenämnd, underskott 3,0 miljoner kronor 

Personalavdelningen/HR prognostiserar underskott med som följd av en utredning kopplat till 

pensionskostnader 1,0 miljoner kronor, gällande Håbo kommuns pensionshantering. 

Arbetsmiljöutbildning cirka 800 000 kronor genomförs hösten 2021.Friskvårdskostnader för 

hela kommunen cirka 700 000 kronor samlas i år på HR-avdelningen. Korttidssjukfrånvaro-

kostnader för året uppgår till cirka 100 000 kronor. Tillfälligt inhyrd personal cirka 400 000 

kronor. 

Kommundirektör, underskott 1,2 miljoner kronor 

Avslut av kommundirektör och en interimschef under hösten ökar kostnaderna med 1,4 

miljoner kronor. Översyn av ekonomistyrningen beräknas till 500 000 kronor. Upphandling 

av system för ekonomi och upphandling avbyts och beräknas starta 2022, det ger överskott 

2021 med cirka 700 000 kronor. 

IT-avdelning, underskott 1,4 miljoner kronor  

Nödvändiga åtgärder vidtas för att skapa acceptabel säkerhet vid användande av e-post och 

digitala möten (kryptering och autentisering av deltagare) samt etablering av inloggnings-

plattform med 2-faktor (mjuka och hårda certifikat i passerkort och Håbo-certifikat). 

Lösningarna är generella men har särskilt positiva konsekvenser för effektiviseringen av 

kommunens inre arbete med användning av digitala kanaler samt för verksamhet med särskild 

lagstiftning så som socialtjänsten och barn- och utbildning. Dessa åtgärder är således 

nödvändiga för att säkerställa kommunens informationssäkerhet vid verksamhetsutveckling 

där IT-stödet är förutsättningsskapande. Kostnaden är av engångskaraktär och beräknas uppgå 

till 1,3 miljoner kronor. 

Avdelningen har haft extra kostnader för interimchef under första halvåret, 900 000 kronor. 

Nytt Microsoft EA-avtal från juli innebär höjd prisnivå och fler licenser ger en 

kostnadsökning med 220 000 kronor för år 2021. 

Omdisponeringar har därför gjorts för att anpassa sig till ram. Anställningsstopp (1 tekniker 

och en kombinerad tekniker/chef) har krävt ökade externa insatser på konsultbasis. Dessa har 
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därmed inte kunnat genomföras fullt ut för att ersätta uppkomna vakanser, men överskott 

beräknas till cirka 400 000 kronor. Lägre investeringstakt medför lägre kapitalkostnader cirka 

500 000 kronor och kostnader för material cirka 100 000 kronor. 

Kontaktcenter, underskott 346 000 kronor 

Extra resurs har tagits in för att klara uppdraget och arbetsmiljön, cirka 246 000 kronor. 

Budget- och skuldrådgivning hyrs in från utomstående konsult under hösten, cirka 100 000 

kronor. 

Kansli och nämndadministration, överskott 1,2 miljoner kronor 

Kansliet prognostiserar överskott med anledning av att vakanta tjänster inte tillsatts. 

Rekrytering pågår men tillsättning väntas dröja till årsskiftet. 

Säkerhet, överskott 1,0 miljon kronor 

Verksamheten har överskott som grundar sig i att det var budgeterat för en 

beredskapssamordnare, 650 000 kronor, men tjänsten är vakant. Chefstjänsten delas under 

hösten med kansliet, vilket bidrar till överskottet med cirka 350 000 kronor. 

Kommunikation, överskott 513 000 kronor 

Medel för kommunikation om näringsliv och besöksnäring kommer troligen inte att utnyttjas 

fullt ut, överskott 350 000 kronor. Överskott uppstår från avveckling av personal och 

vakanser, cirka 293 000 kronor, vilket delvis används för ökade systemkostnader, cirka 

130 000 kronor. 

Upphandling, överskott 297 000 kronor 

Personalvakanser uppstår under hösten för en tjänstledig upphandlare samt upphandlingschef. 

Under våren har extra resurs tagits in. 

Fysisk- och teknisk planering (plan-och exploatering), +- 0 miljoner kronor 

Plan- och exploateringsavdelningen prognostiserar nu en budget i balans. Planavtal som har 

saknats för ett par verksamhetsområden har nu tecknats så att kommunen får täckning för 

plankostnaderna. Personalkostnaderna är på grund av vakanta tjänster prognostiserade att bli 

betydligt lägre än budgeterat. Verksamheten har samtidigt på grund av personalbrist ett behov 

av att stärka upp avdelningen med konsulttjänster främst inom exploateringsprojekt och mark- 

och fastighetsfrågor vilket påverkar avdelningens driftbudget och kostnaderna är lite mer 

osäkra. De kommersiella tjänsterna, markarrenden i kommunen, är prognostiserade att bli 

högre än budget med 200 000 kronor vilket bidrar till förbättringen i prognosen. 

Lokalvården, underskott 944 000 kronor  

Lokalvården prognostiserar underskott med 944 000 kronor vilket är en försämring med 

84 000 kr sedan mars. 

Underskottet är en följd av ökade myndighetskrav på daglig rengöring i vårdlokaler pga. 

pandemin. Slottskolans fritidsverksamhet har vuxit så de inte längre ryms i sina ordinarie 

lokaler. Utbildningsförvaltningen nyttjar nu fritidsgårdens lokaler vilket lett till en ökad 

städfrekvens inom lokalvården, något som inte fanns med i budget 2021. Två anställda har 

avslutat sina tjänster och det innebär en viss besparing under rekryteringsperioden. Personal-

kostnaderna prognostiseras av dessa anledningar till 1,0 miljon kronor högre än budgeterat. 

Övergången av Pomona hus 2 till kommunens egen regi var ej budgeterad för 2021. Detta 

medförde ökade kostnader för förbrukningsmaterial, städutrustning samt personalkostnader 

för vikarier alla dagar i veckan, cirka 410 000 kronor. 

Lokalvården prognostiserar högre intäkter vilket beror på statsbidrag från socialstyrelsen samt 

bidrag för högre sjuklönekostnader, cirka 433 000 kronor. 
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Fastighet och Internservice, underskott 3,5 miljoner kronor. 

Fastighetsenheten har köpt in konsulttjänster för att genomföra en fuktutredning på 

Gransäterskolan totalt 1,0 miljoner kronor, ej budgeterat. Ökade kostnader om totalt 2,1 

miljoner kronor för media (energi) i jämförelse med budget beror på att januari och februari 

var en kall period samt att driftperioden för ishallen och simhallen utökades. 

Internservice prognostiserar underskott med cirka 400 000 kronor. Underskottet beror på 

fastighetsenheten ej genomfört den budgeterade neddragningen inom Internservice som skulle 

ha skett under året, i avvaktan på den kommande organisationsöversynen. 

Måltidsservice, underskott 192 000 kronor 

I grundskole- och gymnasieskoleköken är kostnaderna lägre som följd av minskade 

livsmedelsinköp på grund av pandemin. Framskjutna rekryteringar, vakanta tjänster och 

långtidsfrånvaro ger också en för närvarande en lägre personalkostnad. För de kök som 

överfördes från vård- och omsorgsnämnden vid årsskiftet är det underskott delvis på grund av 

resurskrävande förändringsarbete, oförändrade måltidspriser till kunder samt stängd 

restaurang Pomona med minskade försäljningsintäkter. 

Fördelning av central budget för digitalisering, överskott 4 miljoner kronor 

I budget 2021 har kommunfullmäktige avsatt 6,5 miljoner kronor till digitalisering. Detta har 

fördelats ut med budget till socialnämnden med cirka  532 000 kronor för e-tjänsten 

Ekonomiskt bistånd med robotisering och till bygg- och miljönämnden med 600 000 kronor 

för personalkostnader för digitalisering. Kommunstyrelsens del av budget för digitalisering 

utökas från 692 000 kronor till 1,4 miljoner kronor och avser, förutom digitaliserings-

samordnare, kostnader för införande och drift av e-tjänsteplattform. Denna budget på 1,4 

miljoner kronor föreslås överföras till IT-avdelningen. Återstående 4,0 miljoner kronor har 

kommunstyrelsen beslutat att inte utnyttja, som en del i handlingsplanen för att nå budget i 

balans. 

1.5.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Negativa ekonomiska effekter som följd av pandemin uppgår till cirka 1,5 miljon kronor per 

augusti och beräknas i prognosen till totalt 2,4 miljoner till årets slut. Främst är det 

lokalvården som får ekonomiska effekter av att pandemin fortsätter. Myndighetskrav på 

daglig rengöring i alla vårdlokaler har medfört fler semester- och timvikarier. 

Fler verksamheter med märkbar ekonomisk effekt är restaurang Pomona som är fortsatt 

stängd till följd av pandemin, vilket leder till minskade försäljningsintäkter avseende 

lunchmåltider och kiosk- och cateringverksamhet. Hyresreduktionen till en nystartad 

bowlingverksamhet avslutades i april. Kostnad för kommunstyrelsens beslut att stödja 

näringslivet i form av presentkort till alla medarbetare i kommunen är i år 88 000 kronor. I 

övrigt är det för hemarbetesutrustning samt information till näringslivet. 

Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-aug I prognos helår 

Bokfört: 

Presentkort för att stödja näringslivet -85 -85

Hyresreducering bowlinghallen -80 -80

Lokalvård, personalkostnader och material med avdrag för statsbidrag 
93 tkr 

-1092 -1 449

Material och övrigt -100 -100

Ej bokfört: 

Måltidsservice, uteblivna intäkter vid stängning -160 -640

Summa -1517 -2 354
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1.5.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Åtgärder som har vidtagits och som ingår i prognosen:  

Förvaltningen har infört anställningsbegränsande åtgärder, vilket innebär att anställning måste 

ske i dialog med överordnad chef. Det har medfört att vakanser uppstår främst inom kansliet, 

säkerhet, ekonomi, kommunikation, kontaktcenter,  IT samt  HR och de ekonomiska 

effekterna ingår i prognosen. Det ska ses utifrån att det samtidigt finns akut behov av 

bemanning för att lösa uppdraget. 

Utöver de redovisade åtgärderna har kommunstyrelsen sedan tidigare fattat beslut om åtgärder 

motsvarande 4 miljoner kronor genom att ej genomföra planerad digitaliseringsplan. 

Förvaltningen fortsätter det påbörjade arbetet med genomlysning av kommunstyrelsens 

verksamheter och har identifierat åtgärder som kan bidra till att skapa förutsättningar för en 

ekonomi i balans kommande år. Åtgärderna har ingen effekt i 2021 och förvaltningen 

återkommer därför med förslag i samband med budgetberedning. 

 

  
Redovisade 
åtgärder i 

marsrapport, tkr 

Redovisade 
åtgärder i 

augrapport, tkr 

Underskott enligt prognos  -33 796 -34 924 

Åtgärder för att komma i balans:   

Digitaliseringsplanen 4 000  

Återstår att åtgärda 29 796 34 924 

Summa  0 0 

1.5.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april, när delårsuppföljningen per mars behandlades, att 

uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en handlingsplan för att åtgärda 

underskottet för kommunstyrelsen så att budgetramen hålls. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juli § 195 Dnr 2021/00299 att uppdra till förvaltningen att 

ta fram en åtgärdsplan för en budget i balans och presenterar för kommunstyrelsens 

arbetsutskott senat till den 30 augusti. 

Handlingsplanen redovisades till kommunstyrelsen §223 13 september Dnr 2021/00170, som 

beslutade enligt följande: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ej genomföra Digitaliseringen om totalt 4,0 miljoner kronor 

då någon projektplan för 2021 ej upprättats. 

2. Kommunstyrelsen noterar förvaltningens önskemål om att få inriktningsbeslut gällande 

vilka övriga åtgärder som kommunstyrelsen vill att förvaltningen ska genomföra för att nå en 

ekonomi i balans. 

3.  Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i 

november utifrån nollbasbudgetering se vad kommunstyrelseförvaltningen ska kosta för 2021. 
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1.6 Investeringsredovisning 

1.6.1 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är

fattat.

Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall tom 
2020 

Utfall 
Jan-aug 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

21 
Infrastruktur, skydd 
mm 

1702 Bista 4:23 Lillsjöslingan -25 -23 -23

49 
Förvaltn gem 
verksamhet 

3290 
Kostenhet maskiner 
invent 

-250 -250

91 Fastighetsförvaltning 

1102 
(P) LSS boende
Dalvägen

-20 300 -21 100 -336 -1 411 -11 164 -7 000 4 164 

1103 (P) LSS boende Viby -19 800 -21 100 -354 -1 441 -13 446 -6 000 7 446 

1104 (P) Ny simhall -191 000 -191 000 -654 -672 -79 346 -15 000 64 346 

1105 Laddstolpar egna bilar -300 -300

1106 (P) Äldreboende Åsen -121 000 -121 000 -705 -5 000 -3 000 2 000 

1107 Gransäter tak hus A -31 -1 700 -1 700

1108 Gransäter fasad idrott -23 -1 300 -1 300

1109 Gransäter ytskikt hus C -10 -5 800 -2 500 3 300 

1110 Räddningstjänst tak -22 -3 100 -3 100

1111 Räddnin. byte av portar -15 -950 -950

1112 Räddningstj garagegolv -29 -1 250 -1 250

1137 Granåsen kallgarage -44 -3 393 -3 393

1138 Granåsen toaletter -56 -3 393 3 393 

1181 Planerat underhåll -3 825 -12 900 -13 142 -242

1184 
Futurum om- och 
tillbyggn 

-182 001 -182 001 -115 585 -24 728 -56 416 -43 000 13 416 

1188 Ängsbacken fsk -48 000 -48 000 -6 690 -14 964 -41 310 -26 500 14 810 

1190 Säkerhetsåtgärder -77 -3 871 -3 397 474 

1191 Energiåtgärd ventilation -161 -1 290 -1 290

1195 Solenergi utred install -585 -5 358 -1 600 3 758 

1197 Energieffektivisering -397 -1 459 -1 459

1266 Vattentornet, skal/fasad -9

1640 Resecentrum Bålsta C -84 400 -84 400 -51 089 -8 222 -28 311 -28 311

5315 Lokalvård Skurmaskin -66 -260 -260

92 Gemensam adm 

3021 IT-investeringar -66 -2 200 -1 566 634 

3312 KS inventarier gem -500 -477 23 

Summa -666 501 -668 601 -174 708 -57 584 -284 267 -166 768 117 499 
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1.7 Kommentarer till investeringsredovisning 

Av årets investeringsbudget på 284,3 miljoner kronor förväntas 166,8 miljoner kronor 

förbrukas under året. Årets förväntade budgetavvikelse på 117,4  miljoner kronor beror främst 

på att projekten genomförs senare i tid. Några projekt förväntas dock överskrida beslutad 

budget och det är LSS-boende Dalvägen 800 000 kronor, LSS-boende Viby 1,3 miljoner 

kronor samt planerat underhåll fastigheter 242 000 kronor. Avvikelser per projekt för året: 

1102 LSS-boende Dalvägen + 4,2 miljoner kronor 

Hela projektet beräknas kosta 21,1 miljoner kronor, vilket är 800 000 kronor dyrare än 

beslutad budget. Totalprognosen är justerad utifrån genomförd upphandling. Budgeten för 

2021 är 11,2 miljoner kronor varav 7 miljoner kommer att förbrukas under 2021. Projektet 

beräknas vara färdigställt under första kvartalet 2023. 

1103 LSS-boende Viby + 7,4 miljoner kronor 

Hela projektet beräknas kosta 21,1 miljoner kronor, vilket är 1,3 miljoner kronor dyrare än 

beslutad budget. Totalprognosen är justerad utifrån genomförd upphandling. 

Socialförvaltningen har informerats om budgetöverskridandet. Budgeten för 2021 är 13,4 

miljoner kronor varav ca 6 miljoner kommer att förbrukas under 2021. Projektet beräknas 

vara färdigställt under andra kvartalet 2023. 

1104 Ny simhall + 64,3 miljoner kronor 

Hela projektet beräknas kosta 191 miljoner kronor, vilket är enligt beslutad totalbudget. 

Budgeten för 2021 är 79.3 miljoner kronor varav ca 15 miljoner kommer att förbrukas under 

2021. Projektet beräknas vara färdigställt under fjärde kvartalet 2023. 

1106 Äldreboende Åsen + 2,0 miljoner kronor 

Total prognos för projektet är 121 miljoner kronor, vilket är enligt beslutad totalbudget. 

Budgeten för 2021 är 5 miljoner kronor varav ca 3 miljoner kommer att förbrukas under 2021. 

Upphandling kommer att ske under hösten. Det finns en osäkerhet gällande fastighetsjuridiska 

förhållanden. Projektet kommer att färdigställas under 2024. 

1109 Gransäter ytskikt hus C + 3,3 miljoner kronor 

Projektets totala budget är 5,8 miljoner kronor. Enligt ursprunglig tidplan ska projektet 

slutföras under år 2021. Projektet är under uppstart, men tidplanen måste revideras till att 

även omfatta 2022. Totalt beräknas projektet att hållas inom budget 5,8 miljoner kronor. 

1138 Granåsen toaletter + 3,4 miljoner kronor 

Projektet har en budget på 3,4 miljoner kronor. Tidigare var dessa toaletter knutna till Frilufts-

främjandet och kunde bara användas i samband med deras aktiviteter. Därför uppstod 

investeringsbehovet av nya toaletter. En omprövning av behovet har gjorts. Behovet täcks av 

befintliga toaletter vid Granåsstugan, som kommer att tillgänglighetsanpassas och öppnas för 

allmänheten. 

1181 Planerat underhåll - 242 000 kronor 

Projektet avser utbyte av komponenter enligt fastställd underhållsplan och har en budget i 

2021 om 12,9 miljoner kronor. Projektet förväntas bli något dyrare än planerat. Det är 

tillkommande utgifter för Skeppsgården och ishallen som utgör underskottet. 

1184 Futurumskolan om- och tillbyggnad + 13,4 miljoner kronor 

Av hela projektets budget på 182 miljoner kronor beräknas 43 miljoner förbrukas under 2021. 

Budget för 2021 uppgår till 56,4 miljoner kronor. Projektet kommer att färdigställas under 

2022 enligt nu gällande tidplan och budget. 



Delårsrapport augusti 2021 15(107) 

1188 Ängsbackens förskola + 14,8 miljoner kronor 

Av hela projektets budget på 48 miljoner kronor beräknas 27 miljoner att förbrukas under 

2021. Budget för 2021 uppgår till 41,3 miljoner kronor. Produktionen av den nya förskolan 

startar under andra kvartalet 2021. Förskolan ska vara klar att tas i bruk till höstterminen 

2022, projektet följer  tidplan och budget. 

1190 Säkerhetsåtgärder + 474 000 kronor 

Uppdatering av passersystem, inbrott och brandlarmsinstallationer har inte kunnat göras i 

tänkt omfattning. Långa leveranstider på beställda komponenter samt förändringar i lagda 

beställningar påverkar. 

1195 Solenergi  + 3,8 miljoner kronor 

Arbetet med installation av solceller på kommunens fastigheter pågår men i långsammare takt 

än planerat pga. leveransförseningar, projektet fortsätter 2022. 

1640 Resecentrum mm 

Resecentrum beviljades tilläggsbudget i februari med 5 miljoner kronor så att totalbudgeten 

nu uppgår till 84,4 miljoner kronor. Prognos enligt budget och färdigställande till sommaren 

2022. 

3021 IT-investeringar, överskott 634 000 kronor 
Minskat behov 2021 och strategiskt fokus på köp av tjänst snarare än att detta år bygga ut 

egen kapacitet. 

1.8 Exploatering och fastighetsförsäljning 

Här redovisas pågående exploateringsprojekt. Resultatet från exploateringen ingår inte i 

kommunstyrelsens verksamhet utan redovisas centralt. 

1.8.1 Exploatering 

Pågående projekt, tkr 
Budget 

total 
Prognos 

total 
Ackumule
rat utfall 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

9013 Logistik Bålsta kv 3-4 43 819 32 612 -65 428 -948 84 227 

9015 Logistik Bålsta kv 5-6 90 566 93 576 -3 863 305 98 260 

9021 Frösundavik -18 767 -18 170 -10 788 11 187 3 805 

9031 Draget 20 662 -11 033 -10 968 -286 -351 

9051 Viby Äng 0 1 302 1 302 0 0 

9071 Mellanby 83 -551 -1 147 -2 179 -1 583 

9091 Bålsta C etapp 1 -20 886 -20 886 -9 207 -5 911 -6 641 

9096 Bålsta C etapp 6 -12 549 -12 549 -3 038 -3 038 -4 196 

9100 Tvåhusplanen -2 850 -2 850 -25 581 -9 463 -1 728 

9110 Lillsjöns företagspark 1 810 5 072 5 132 253 243 

9121 Björkvallen 0 -14 000 -4 871 -1 781 -2 776 

9130 Entré Lillsjön 11 326 0 -4 054 -1 371 -2 997 

9140 Dalängen 7 143 2 000 -8 449 -87 -120 

Summa nettoexploatering 120 357 54 523 -140 960 -13 319 166 143 
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9013 Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3-4 

Fastighetsbildning pågår och intäkter från markförsäljning till Dagab om 79 miljoner kronor 

samt Benders 11 miljoner kronor förväntas under hösten. Håbo kommuns arbeten är klara. 

Denna första etapp inom Logistik Bålsta innehåller infrastrukturåtgärder som gynnar andra 

etapper exempelvis rondell. Slutrapporten kommer att behöva påvisa en noggrannare analys 

varför resultatet är sämre än budgeterat 

9015 Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 5-6 Exploateringsbudget fastställdes av 

kommunfullmäktige i maj med ett överskott på 90,6 miljoner kronor. Projektet har ett mycket 

högt positivt resultat, då merparten av infrastrukturen redan är utbyggd. 

Fastighetsförsäljningen förväntas genomföras redan under hösten 2021, då detaljplan och 

fastighetsreglering genomförts snabbare än beräknat. Detaljplanen vann laga kraft 26 mars. 

9021 Frösundavik etapp 1 
Slutförande beräknas ske år 2021 då övertagande sker av infrastruktur från exploatören till ett 

värde av cirka 40 miljoner kronor. Projektet förväntas kunna hålla budgeten på -18,7 miljoner 

kronor. Exploatören har dock bestridit faktura gällande VA-avgiften. Diskussion pågår med 

exploatören och prognosen kan förhoppningsvis förbättras. 

9031 Draget 
En lantmäteriförrättning avseende ledningsrätter kommer att avslutas under året. En tomt 

finns kvar för försäljning. Om den säljs kommer den att medföra en intäkt som förbättrar 

prognosen för projektet som nu är -11,0 miljoner kronor. Projektet avslutas 2021 och 

slutrapporteringen kommer att tydliggöra orsakerna till fördyringen. 

9051 Viby äng etapp E:2 
Exploatören bygger ut infrastruktur och överlämnar anläggningarna utan ersättning till 

kommunen efter godkänd slutbesiktning i år. VA-anslutningsavgifter har inkommit. Projektet 

ger överskott. 

9071 Mellanby 
Projektet ska avslutas i år. Projektet innehåller dock flertalet felaktiga entreprenader. VA-

åtgärder har därför behövt utföras för 2,2 mkr, varav 600 000 kronor finansieras av 

exploatörens erlagda deposition. Prognosen försämras på grund av detta till ett minusresultat 

på cirka 600 000 kronor. 

9091 Bålsta C etapp 1  
I början av året överfördes tidigare nedlagda utgifter avseende scouttomtsparkering samt 

projektering för etapp 1 från investeringsprojektet 1640 till Bålsta C etapp 1. Budget, där även 

projekteringsutgifter ingick, antogs i juni i kommunfullmäktige. Ny budget kommer att tas 

fram för steg 2 som är genomförande av anläggningarna och inklusive markförsäljning. 

Inriktningsbeslut finns om att Bovieran planeras i etapp 1. 

9096 Bålsta C etapp 6  
I början av året överfördes tidigare nedlagda utgifter avseende projektering för etapp 6 från 

investeringsprojektet 1640 till Bålsta C etapp 6. Budget antogs för projekteringsutgifter i juni 

av kommunfullmäktige. 

9100 Tvåhusplanen 
Ett komplext projekt men tidplanen håller. Etapp 1 som handlar om fastighetsregleringar och 

genomförandet av infrastrukturen färdigställs till sommaren 2021. Prognos nu enligt budget 

efter en genomförd fastighetsreglering, en reglering återstår. Etapp 2, finplanering och 

färdigställande sker år 2023. 

9110 Lillsjöns företagspark 
Projektet är i princip klart. Återstår ledningsrätt och eventuellt VA-anslutningsavgifter. 

Planen är att stänga 2021 och slutrapportera under 2022. 
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9120 Björkvallen 
Intäkter från markförsäljning om 12 miljoner kronor sker under andra halvåret 2021. VA-

anläggningar är försenade vilket fördyrat projektet, samt att budgeten för VA-anläggningar 

inte var tillräckligt stor. Dessutom är det VA-anläggningar som behöver göras utanför 

exploateringsområdet som inte finns med i den antagna exploateringsbudgeten. Prognosen är 

cirka 14 miljoner kronor i underskott alternativt cirka 8 miljoner kronor i underskott beroende 

på om de VA-anläggningar som ligger utanför exploateringsområdet ska belasta projektet 

eller inte. En uppdaterad budget behövs. Åtgärder för att minska utgifterna ses över. 

9130 Entré Lillsjön  
Viss infrastruktur så som VA har genomförts med anledning av den pågående utbyggnaden i 

anslutande område men stoppats i avvaktan på detaljplanen. På grund av nya förutsättningar 

där bland annat mindre yta för kvartersmark finns för försäljning försämras projektets 

ekonomi. En kalkyl har tagits fram där markpriserna har höjts för att nå nollresultat i projektet 

och det är den prognosen som har lagts. 

9140 Dalängen  
Marken har varit anvisad till MacFreeze och Bovieran men på grund av att markförhållanden 

är osäkra har Bovieran dragit sig ur och förutsättningarna för projektet har påverkas och är 

osäkra. Delar av Bovierans mark planeras som natur istället och det finns stora risker i 

projektet. Oenighet med MacFreeze finns kring vad som ska utföras av dem. Tidplan och 

prognos är osäkra. Detaljplanen behöver göras om och ny exploateringsbudget behöver tas 

fram. Målsättningen i den nya budgeten är att ha ett överskott i projektet med 10-15 %, därav 

redovisas nu en försämrad prognos. 

1.8.2 Fastighetsförsäljning 

Fastighetsförsäljning prognostiseras till 1,9 miljoner kronor i överskott. Det avser främst 

försäljning av två tomter på Råbyvägen med överskott på 1,8 miljoner kronor. Inga andra 

större fastighetsförsäljningar planeras under året, förutom de som ingår i exploateringsprojekt. 

Resultatet från fastighetsförsäljningen ingår inte i kommunstyrelsens verksamhet utan 

redovisas centralt. 
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1.9 Intern kontroll 

Kommunstyrelsen plan för intern kontroll innehåller åtta risker inom sex olika 

processer, styrning och ledningsprocessen, investeringsprocessen, 

markförsäljning, inköpsprocessen, direktupphandling, 

och tillgänglighet på offentliga webbplatser samt nio kontroller för att följa upp riskerna. 

Till delåret har sju av nio kontroller genomförts, enligt redovisningen nedan. 

1.9.1 Uppföljning intern kontroll 

Risk Kontroll Uppföljningskommentar 

Bristande 
tillgänglighet 
på 
kommunens 
webbplatser 

 Genomförd 
Tillgänglighet på webbplatsen 

Kontroll görs av kommunens webbplatser 
för att undersöka om de uppfyller lagkraven 
gällande tillgänglighet. 

Kontrollen genomförs löpande. 

Kontrollen visar att det finns brister vad gäller 
tillgängligheten på kommunens webbplats. 

Genom beviljade medel kommer 
punktinsatser att genomföras under 2021 för 
att komma närmare målet om en 
tillgänglighetsanpassad kommunwebbplats. 
Arbetet kommer att vara slutfört under 2021, 
men innebär inte att alla brister i tillgänglighet 
är åtgärdade. Ett projekt har påbörjats för att 
se över möjligheterna till en ny, uppdaterad 
webbplats som uppfyller alla lagkrav. 

Höga 
kostnader och 
ett långt 
ekonomiskt 
åtagande 

 Genomförd 
Riktlinjer för investeringar följs 

Kontroll av att färdigställande av 
investeringar sker på ett strukturerat sätt 
där ansvar, befogenheter och resurser för 
de olika delarna är tydliga. 

Kontrollen genomförs vid givna 
avstämningspunkter under 
investeringsprojektets gång. 

Riktlinjer har tagits fram men har inte 
beslutas till delåret. 

Kontrollen visar dock att det löpande arbetet 
sker utifrån de nya riktlinjerna. 

 Genomförd 
Projektet följer politiskt fattade beslut 

Kontrollpunkter som säkrar att 
investeringen genomförs inom ramen för 
det fattade beslutet samtidigt samt att det 
finns rutiner för att bevaka att projektet kan 
genomföras så kostnadseffektivt som 
möjligt. 

Kontrollen genomförs på givna 
avstämningspunkter under 
investeringsprojektets gång. 

Inrättandet av styrgrupper i större 
investeringsprojekt borgar för att projekten 
följer politiskt fattade beslut. 

Kontrollen visar att det finns risker och att 
vissa projekt inom exploatering har svårt att 
hålla beslutat budget. Inrättande av styrgrupp 
för samhällsbyggnad har skett under året i 
den nya samhällsbyggnadsförvaltningen för 
att säkra tid, pengar och kvalitet utifrån 
fattade beslut. 

Markförsäljnin
gsprocessen 
följs inte 

 Genomförd 
Efterlevnad av process för 
markförsäljning 

Kontroll av att delegationsordningen följs 
och att arbetsordningen för markförsäljning 
följs. 

En kontroll görs av underlagen inför varje 
försäljning för att säkerställa att processen 
följs. 

Kontrollen visar att markförsäljning som har 
skett under året har följt 
delegationsordningen och arbetsordningen. 

Olagliga 
direktupphandl
ingar 
genomförs i 

 Genomförd 
Leverantörstrohet 

Leverantörstrohet kontrolleras via 

Leverantörstrohet mäts varje kvartal och 
befinns vara på en medelnivå dvs. varken 
god eller dålig. 

Uppföljning görs mot alla förvaltningar och 
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Risk Kontroll Uppföljningskommentar 

verksamheten genomgång av inköpen i 
verksamhetssystemet Qliksense. 

där avvikelser finns kontaktas 
förvaltningschef och förvaltningens controller. 

Olagliga 
upphandlingar 
och inköp 

 Ej genomförd 
Efterlevnad av legala regler vid offentlig 
upphandling. 

Kontroll att samtliga upphandlingar och 
inköp följer de legala reglerna vid offentlig 
upphandling. 

Kontrollen genomförs genom kontakt med 
att budgetansvariga chefer i samband med 
upphandlingar och inköp. 

Fram till delåret har tre chefsutbildningar 
genomförts. Utbildningen är frivillig och hittills 
har 16 chefer genomgått grundutbildningen, 
vilket anses vara ett för lågt antal för att 
kunna anse att kontrollen utförts. 

I dagsläget har de flesta chefer fortsatt för låg 
eller ingen kunskap om de legala reglerna vid 
offentlig upphandling. 

Otydlig eller 
inte förankrad 
styrmodell 

 Ej genomförd 
Förankring av styrmodellen i 
organisationen 

Kontroll av hur väl modellen är förankrad 
och efterlevs. Kontrollen görs via 
enkätundersökning. 

Kontrollen är ännu inte utförd utan planeras 
att göras via en enkätundersökning under 
hösten 2021. 

Vissa åtgärder har gjorts under våren för att 
öka förståelsen för styrmodellen. Konsult 
Sven-Martin Åkesson har vid två tillfällen 
hållit i utbildningar/seminarier under våren. 
Första tillfället hölls för KLG de 17 mars och 
andra tillfället hölls för politikerna den 19 april 
(under budgetdagarna). Kvalitetstrateg har 
även genomfört punktinsatser i form av 
introduktion/utbildning av styrmodell och 
verksamhetssystem för nyanställda chefer 
och verksamhetsutvecklare. 

Brister i attest-
förfarandet 

 Genomförd 
Efterlevnad av attestreglementet 

Stickprov av attestförfarandet på 
exploaterings- och övriga 
investeringsprojekt. 

Kontrollen genomförs löpande projektens 
gång. 

Kontroll har skett genom stickprov av de 
största fakturorna inom investeringar att 
tillräckliga fakturaunderlag finns och att 
attestförfarande överensstämmer med 
attestreglementet. Inga anmärkningar 
uppkom. 

Dyra inköp  Genomförd 
Efterlevnad av inköpsprocessen 

Kontroll att 
inköpen/avropen/upphandlingarna har följt 
Inköpsprocessen och är affärsmässiga. 

Kontrolleras genom att säkerställa att 
samtliga budgetansvariga chefer har 
förstått innebörden av vad affärsmässighet 
betyder och hur inköpsprocessen stöder 
det. 

Uppföljning görs mot alla förvaltningar. Vid 
avvikelser kontaktas förvaltningschef och 
förvaltningens ansvariga controller. 
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1.10 Förväntad utveckling 

Från och med första september har kommunstyrelsen en ny organisation. Ett 

förändringsarbete kommer att krävas under hösten för att uppnå intentionen med 

omorganisationen, dvs ett förändrat arbetssätt och att ta tillvara på de synergieffekter som en 

omorganisation möjliggör. 

Kansliet 

Från december 2021 gäller en ny säkerhetsskyddslagstiftning som mer förtydligar 

säkerhetsskyddschefens roll i de strategiska frågorna 

Det finns ett stort behov av att skapa rätt förutsättningar för att kommunstyrelsen ska kunna 

leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheterna. Ett antal revisionsrapporter har påpekat 

brister inom dessa områden där åtgärder behöver göras och det är ett långsiktigt arbete som 

måste få ta tid. Det är också viktigt att tydliggöra för verksamheterna vilka områden som styrs 

från kommunstyrelsen och vilka som ligger på verksamheterna själva att hantera. 

Ekonomi 

Det är fortsatt stora förändringar på ledande befattningar i organisationen. Det kräver 

utbildningsinsatser från avdelningen för att säkra kompetensnivån i både system och  

ekonomirapportering samt stöttning i analyser och utredningar. 

HR och lön 

HR enheten har en hög arbetsbelastning där det väntar större projekt kopplat till arbetsmiljö, 

Rehabilitering, lönebildning och utökad samverkan med våra fackliga parter. 

Kommunikation  

Kommunen fortsätter att växa vilket innebär att behovet att kommunicera med medborgarna 

ökar. Vi vet att antalet äldre kommer att öka markant under många år framöver vilket ställer 

speciella krav på kommunikationen. Behoven att anpassa kommunikationen till individen 

kommer att öka och då blir olika digitala lösningar viktiga. 

IT 

Behovet av relevant IT-stöd från förvaltningar och verksamhet bedöms öka avsevärt. Dels i 

termer av leveranser och tjänster som motsvarar pågående utveckling av effektivisering, 

automation och e-tjänster i verksamheten. Till detta ligger en stor potential i att skapa 

innovation och helt nya digitala tjänster motsvarande förväntningar hos näringsliv och 

invånare i kommunen. Den senare delen ställer höga krav på samordning, styrning och 

leverans av e-tjänster och tillgänglighet av kommunala tjänster i ökande takt och volym.  

 

Plan och exploatering  

Verksamheten kommer från och med den 1 september ingå i en ny 

samhällsbyggnadsförvaltning. Det ger nya möjligheter och framtagandet av en 

samhällsbyggnadsprocess behöver prioriteras i och med detta. 
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2 Kultur- och fritidsnämnden 

2.1 Sammanfattning 

Måluppfyllelse för nämndens arbete är mycket god. Nämndens övergripande prioriteringar 

fullföljs enligt plan. 

Ungdomsverksamheten erbjuder kommunens unga ett innehållsrikt program och har en 

kontinuerlig ökning med nya besökare. Nya satsningar på integrationsinsatser genomförs i 

genom biblioteket och ungdomsverksamheten i samverkan med skola, arbetsmarknadsenheten 

och socialenheten. Samtliga politiskt prioriterade insatser har genomförts enligt plan där bland 

annat Skeppsgården getts en verksamhetsanpassning, Kalmarsand handikappanpassats och 

renovering av aktivitetsområde med konstnärliga inslag löper enligt plan. 

Våren och sommaren har fortsatt präglats av pandemin med inställda arrangemang och 

hyreslättnader för föreningar. Arrangemangen har kompenserats med äldreprogram utanför 

kommunens äldreboenden för att erbjuda någon form av kultur för kommunens invånare. 

Prognosen per augusti visade ett underskott med 378 000 kronor men har balanserats med 

åtgärder inom anläggning och lokaler för att komma i balans. 

Investeringsbudget för året har ett överskott med 4,9 miljoner kronor främst kopplat till 

tidsförskjutning i projekt aktivitetsparken. Totalbudget enligt plan. Tidsplanen förskjuten, 

projektet förväntas vara klart maj 2022. 

2.2 Väsentliga händelser 

Handikappanpassning har verkställts 2021 enligt mål med ramp i vattnet samt att ny altan 

byggts till kiosken. 

Skeppsgårdens renovering hade vissa brister sett ur föreningarnas verksamhetsbehov. Kultur- 

och fritidsnämnden har under 2021 bistått gårdsrådet med extra medel för att renovera kök 

och datasal samt säkerställt att internet har installerats. 

Pandemin har inneburit ytterligare ett år av inställda arrangemang. 

Ungdomsverksamheten växer med fler besökare och ett breddat innehåll. Angränsande 

kommuner gör idag studiebesök i verksamheten för att se hur kommunen utvecklat 

verksamheten. 

Biblioteket har fått en ny verksamhetschef som en del av förvaltningens arbete med ett nära 

och tillitsbaserat ledarskap. 

Samtliga verksamhetsledare och stödfunktioner har deltagit på en gemensam utbildning för att 

stärka förvaltningen i den administrativa förvaltningsutvecklingen. 
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2.3 Uppföljning kvalitet och mål 

2.3.1 Perspektiv: Målgrupp 

2.3.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Lokalerna ska utnyttjas effektivt 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Som en del i utveckling av fotbollsarena nås målet om bättre nyttjade utomhusanläggningar. 

Fortsatt arbete görs för att skapa lösningar gällande Multiarena. 

2.3.1.2 Kritisk kvalitetsfaktor: Professionell fritidsgård 

 Mycket god kvalitetsnivå 

Analys 

Programverksamhet och utveckling löper enligt mål. 

2.3.1.3 Utvecklingsmål: Översyn av lokalförsörjningen för föreningslivet. 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Översyn av lokaler genomförd i samband med utredning av fotbollshall och Multiarena. 

Driftplan utvecklas löpande i samband med att förvaltningen får nya ansvarsobjekt. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Utredning Multiarena, Vänersborgsvägen samt 
fotbollshall. 

2.3.2 Perspektiv: Verksamhet 

2.3.2.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Iordningsställa aktivitetsområde vid ishallen med 

ungdomsverksamhet och Fritidsbank. 

Bedömning 

 Mycket god kvalitetsnivå 

Analys 

Projektet löper enligt plan. 

2.3.2.2 Kritisk kvalitetsfaktor: Organisation- och verksamhetsplan biblioteket 

Bedömning 

 Mycket god kvalitetsnivå 

Analys 

Innan sommaren blev organisationsträd med förtydligade roller och ansvar klar. Samtidigt 

presenterades en rapport kring OSA-frågor och den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. 

Detta bör följas upp och ev. justeras under senare hösten. Verksamhetsplan för 2021 klar 
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under våren och följs upp i Stratsys under året. 

2.3.2.3 Kritisk kvalitetsfaktor: Inköp föreningssystem 

Bedömning 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Nytt föreningssystem upphandlas i november 2021 

2.3.2.4 Kritisk kvalitetsfaktor: Beställning av nytt fotbolls- och servicehus vid 

Futurum 

Bedömning 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Tjänsteärende om nytt servicehus och förbättrad infrastruktur för fotbollen kommer upp för 

beslut i oktober. 

2.3.2.5 Kritisk kvalitetsfaktor: Driftplan anläggning 

Bedömning 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Driftplan utvecklas kontinuerligt i samspel med att nya objekt tillkommer nämndens uppdrag. 

2.3.2.6 Utvecklingsmål: Tydlig administrativ struktur 

Bedömning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Administrativ fördelning har genomförts under våren i kombination med utbildning i stöd och 

servicefunktioner. Under hösten tas administrativt träd fram för att förtydliga 

ansvarsfördelningen. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Arbetsmiljöplan 100 % 

2.3.3 Perspektiv: Medarbetare 

2.3.3.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Kompetensutveckling 

Bedömning 

 Mycket god kvalitetsnivå 
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Analys 

Ett antal utbildningar har genomförts för verksamhetsledare och administrativ personal under 

året för att stärka roller och ansvar i relation till förvaltningsuppdraget. 

Kvalitén i verksamheten är god och åtgärder görs kontinuerligt och i samband med att 

eventuella avvikelser dyker upp. 

KPMG:s uppföljning av verksamheten visar också att nämnden håller god kvalitet i arbetet. 

2.3.3.2 Utvecklingsmål: Förbättrad arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete 

Bedömning 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Årshjul och rutiner framtagna för uppföljning av såväl fysiskt som social och organisatoriska 

arbetsmiljö. 

Skyddsronder har genomförts enligt plan. 

Internkontroll och arbetsmiljöuppföljning genomförs i samverkan med nämnden enligt 

riktlinjer. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfylln

ad 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

2.3.4 Perspektiv: Ekonomi 

2.3.4.1 Utvecklingsmål: Kompetenssäkring och ledarutveckling 

Bedömning 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Kompetensutveckling för verksamhetsledning 

Verksamhetsledare och administrativa stödfunktioner har deltagit i utbildning i roller och 

ansvar genom Public Partner. 

Samtliga medarbetare på biblioteket har deltagit i utbildning kring tillitsbaserat 

medarbetarskap. 

Samtliga verksamhetsledare har deltagit i utbildning kring tillitsbaserat ledarskap. Samtliga 

verksamhetsledare har deltagit i arbetsmiljöutbildning. 

Personal och bemanning inom bibliotek och ungdomsverksamhet är uppnådd. Tillsättning av 

verksamhetschef på biblioteket genomförd som en åtgärd för att öka medarbetares möjlighet 

till verksamhetsnära ledning. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfylln

ad 

Fler visstidsanställda 
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2.4 Driftredovisning 

  
Budget 
2021 

Utfall jan-
aug 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

Bokslut 
2020 

Kultur- och fritidsnämnd -204 -122 -214 -10 -160 

Nämndadministration -409 -132 -217 192 -277 

Turistverksamhet 0 0 0 0 -147 

Allmän fritidsverksamhet -1 912 -537 -1 572 340 -823 

Bidrag fritid -3 918 -2 650 -3 954 -36 -3 289 

Stöd till studieorganisationer -360 -361 -361 -1 -359 

Allmän kulturverksamhet -3 639 -1 247 -3 651 -12 -1 668 

Bibliotek -6 982 -4 421 -7 059 -77 -7 431 

Utomhusanläggningar -9 760 -5 544 -8 631 1 129 -7 501 

Ishall -5 324 -3 335 -5 153 171 -5 376 

Simhall -5 907 -4 263 -6 302 -395 -5 912 

Föreningslokaler -11 192 -8 396 -12 119 -927 -10 568 

Fritidsgårdar -6 398 -3 576 -6 398 0 -6 569 

Förvaltningsövergripande -3 701 -3 467 -4 075 -374 -4 357 

Övrig kommungemensam adm 0 -5 0 0 0 

Summa -59 706 -38 056 -59 706 0 -54 437 

2.5 Kommentarer till driftredovisning 

Sammanfattning 
Budget i balans efter åtgärdshantering inom anläggning och lokaler om 378 000 kronor. 

Nämndadministration överskott 192 000 kronor 
Få nämndmöten januari-augusti. Under hösten ökar utgifterna med tre nämndmöten och 

förvaltningsmöte med nämnden för uppföljning av arbetsmiljö och internkontroll. 

Allmän fritidsverksamhet överskott 340 000 kronor 
På grund av pandemin har alla planerade aktiviteter inte kunnat utföras som planerat. 

Biblioteket underskott -77 000 kronor 
Biblioteket har ett underskott om 77 000 kronor som ett resultat av en minskning i 

migrationsverkets schablonersättning. 

Utomhusanläggningar överskott 1,1 miljoner kronor 
Budget för utomhusanläggningar och lokaler ligger centralt på förvaltningen och har varit en 

buffert för lokal- och anläggningsåtgärder. Medlen används för att täcka underskottet på 

föreningslokaler. 

Ishallen överskott 171 000 kronor 
Överskott beror främst på lägre personalkostnader då tjänst för långtidsvabb inte har ersatts. 

Simhallen underskott -395 000 kronor 
Simhallen har ett underskott som orsakas av minskade intäkter med anledning av Covid 19. 

Biljettintäkternas totala minskning landar på 650 000 kronor. Åtgärder inom verksamheten 

har minskat underskottet till totalt 395 000 kronor. 

Föreningslokaler underskott -927 000 kronor 
Överskott från utomhusanläggningar bekostar underskottet som konsekvens av 
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föreningslättnaderna om 770 000 kronor. Ingående effektiviseringskrav om 287 000 kronor 

belastar driftbudgeten för föreningslokaler. 

Förvaltningsövergripande underskott -374 000 kronor 
Kostnader för utredning av Fotbollsarena och Multiarena. 

2.5.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Minskade hyres- och biljettintäkter samt föreningslättnader påverkar nämndens totala 

ekonomi med ca 1 miljon kronor. Minskningen kan ej kompenseras med statliga medel då den 

ej är en lagstadgad verksamhet. 

Utgifter i samband med att arrangemanget Stig Helmer Beach Club ställdes in medför ett 

underskott om 210 000 kronor. 

Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-aug I prognos helår 

Bokfört:   

Stig Helmer Beach Club  -210 

Ökade hygienkostnader -3 -5 

Ej bokfört:   

Uteblivna intäkter pga föreningslättnader, lokalhyror -700 -700 

Uteblivnaintäkter pga mindre öppethållande, Simhallen -450 -650 

Summa -1153 -1 565 

2.5.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Efter genomförda åtgärder där minskade insatser på anläggningsdriften och föreningslokaler 

gjort kan nämnden redovisar en prognos i balans. 

Under året har nämnden haft oförutsedda kostnader i form av utredning Multiarena, 

Fotbollshall, föreningslättnader, inställt arrangemang vid Kalmarsand samt oförutsedda 

kostnader för Skeppsgården. Det medför att buffert för ordinarie verksamhet har förbrukats.  

2.5.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Månadsuppföljning per februari, underskott 544 000 kronor 
KFN 2021/00040 nr 2073 

Beslut att godkänna ekonomiuppföljningen. 

Delårsuppföljning per mars, överskott 337 000 kronor 
KFN§36 Dnr 2021/00040 

Beslut att godkänna ekonomiuppföljningen.  

2.6 Volym- och resursmått 

2.6.1 Volymmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall aug 

2020 
Utfall aug 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal besök på biblioteket 130 562 84 108 66 413 140 000 115 000 

Antal besök på biblioteket 

Färre besökare som ett resultat av Pandemin med minskade öppettider i verksamheten. 
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2.7 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är

fattat.

Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall 
tom 
2020 

Utfall Jan-
aug 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

31 Kulturverksamhet 

6501 Konst 2021 0 år avsk -1 000 -1 100 -100

34 Idrotts- o fritidsanl. 

1396 
Upprustn Gröna Dal 
IP 

-3 000 -3 000 -661 -1 756 -2 339 -1 922 417 

1680 Aktivitetsparken KFN -152

1681 
HandikappWC 
Vibyspåret 

-100 -100

1682 
Handikappbrygga 
Kalmars 

-300 -169 131 

6653 Sarg ishallen -48 -60 -48 12 

6803 Ismaskin -1 500 -1 500

6804 
Borste 
redskapsbärare 

-234 -250 -234 16 

6805 Ljudanläggning idrott -229 -250 -229 21 

36 
Förvaltningsövergri
pande 

1680 Aktivitetsparken KFN -11 000 -11 000 -479 -11 000 -6 600 4 400 

1682 
Handikappbrygga 
Kalmars 

-169

6654 Föreningsutrustning -50 -50

Summa -14 000 -14 000 -661 -3 067 -16 849 -11 952 4 897 

2.8 Kommentarer till investeringsredovisning 

Projekt 6501 konstinvestering underskott 100 000 kronor 
Konstinvesteringen blir 100 000 kr dyrare än beräknat på grund av ökade materialkostnader 

för de konstnärliga insatserna. 

Projekt 1396 upprustning IP Arenan överskott 417 000 kronor 
Planerade insatser på IP Arenan har genomförts enligt plan. 

Projekt 1682 handikappramp överskott 131 000 kronor 
Inköp av handikappramp vid Kalmarsand enligt plan. Utfall 169 000 kronor, överskott 

131 000 kronor. 

Projekt 6653 sarg på ishallen 
12 000 kronor billigare än planerat. 

Projekt 6804 Redskapsbärare 
16 000 kronor billigare än planerat. 

Projekt 6805 Ljudanläggning 
21 000 kronor billigare än planerat. 

Projekt 1680 Aktivitetsparken överskott 4,4 miljoner kronor 
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Totalbudget enligt plan. Tidsplanen förskjuten, projektet förväntas vara klart maj 2022. 

2.9 Intern kontroll 

Utredning genomförd av KPMG visar att nämndens internkontroll fungerar och följer antagna 

riktlinjer. 

Internkontroll genomförs och följs upp kontinuerligt. 

Avvikelse för året finns i ej genomförd utbildning av GDPR som ett resultat av pandemin. 

2.10 Förväntad utveckling 

Prioriterade byggprojekt 
Politikens prioriterade byggprojekt 2018-2022 är fotbollshall, simhall och multiarena. Beslut 

och utredning kring fotboll och simhall har genomförts enligt beslut. Återstår att göra är att ta 

fram ett kostnadseffektivt förslag för genomförande av Multiarena. 

Lokalbristen inom idrottsverksamhet påverkar nämndens resultat negativt då förvaltningen ej 

kan erbjuda förenliga lokaler i enlighet med politiskt antagna mål. Ett kostnadseffektivt 

genomförande för en Multiarena behöver prioriteras. 

Mötesplats, samhällsbyggnad, bibliotekets arbetsmiljö 
Bristen på offentliga mötesplatser för en växande befolkning är stor. Samtidigt är bibliotekets 

arbetsmiljö dokumenterat bristfällig och behöver åtgärdas. En utbyggnad av biblioteket inom 

Fridegårdsgymnasiets lokaler är av stor vikt för att skapa en hållbar arbetsmiljö och 

samhällsutveckling. 

Ungdomsverksamhet 
Ungdomsverksamheten växer och utvecklas i enlighet med politikens mål. Mötesplatser har 

utvecklats både i lokaler och i programutbud. Samtidigt ökar de sociala skillnaderna mellan 

unga i kommunen där unga hamnar utanför och kommer i kontakt med droger i en tidigare 

ålder. En utökning av tjänster kommer på sikt vara nödvändig för att kunna arbeta både 

förebyggande och främjande. En ökad schemasamverkan med personal från skola och 

socialtjänst  under lovperioder kan med fördel göras för att säkerställa bemanning under 

sommarloven och därigenom säkerställa vuxennärvaro när den behövs som mest. 
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3 Bygg- och miljönämnden 

3.1 Sammanfattning 

Verksamhet  
Pandemin fortsätter att prägla arbetets upplägg och förutsättningar. Verksamheten löper på väl 

inom förvaltningen. Intresset att vara med och utveckla kommunen med fler 

bostäder/verksamheter är stort från fastighetsägare/exploatörer. Det märks på volymen 

bygglovsärenden som är stor särskilt under vår och försommar. En del personalförändringar 

inom miljöavdelningen gör att den av nämnden beslutade tillsynsplanen inte kan följas helt, 

utan prioriteringar måste göras. 

 

En del tillsynsbesök genomförs genom digitala möten i stället för platsbesök. Vissa planerade 

inspektioner skjuts upp då de är svåra att genomföra på distans. Andelen inspektioner som 

genomförs på miljöavdelningen är därför lägre än ett normalår, som till exempel det senaste 

normalåret 2019. 

Bygglovavdelningen genomför flera digitala öppet hus-tillfällen och de avlöper över 

förväntan. Även höstens öppet hus planeras genomföras i digital form. 

Personal 
Perioden fortsätter med hemarbete för de som kan utföra arbetsuppgifterna på distans. 

Flertalet arbetar hemifrån men gör då och då korta besök i kommunhuset. Fysiska möten 

undviks och de digitala mötena fortsätter. Arbetsmiljön fungerar tillfredsställande, vilket 

också framgår av den medarbetarundersökning som genomförs under våren. Förvaltningen 

startar året med en nytillsatt miljöchef. 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen för nämndens fyra mål bedöms som relativt god för tre av dem, medan målet 

om aktuella taxor inte bedöms uppnås under året. 

Ekonomi 
Utifrån faktiskt utfall är bedömningen av prognos för årsutfallet att verksamheten kommer att 

ge ett överskott om cirka 100 000 kronor. Överskottet beror främst på lägre kostnader. 

3.2 Väsentliga händelser 

Organisationsförändring är aktuell för bygg- och miljöförvaltningen då det ska bildas en 

samhällsbyggnadsförvaltning. Den nya organisationen förväntas formellt träda i kraft den 1 

september 2021. Avsikten är att den nya organisationen ska vara en sammanslagning av bygg- 

och miljöförvaltningen, kommunstyrelsens plan- och exploateringsavdelning och näringslivs-

enheten samt tekniska förvaltningens VA-, avfall- och gatu/parkavdelningar. Den roll som 

bygg- och miljönämnden innehar som myndighetsnämnd inom bygglov- och miljöområdet är 

oförändrad. 

Pandemin fortsätter att påverka förvaltningen och majoriteten av personalen kan utföra 

arbetsuppgifterna hemifrån. Vanan att arbeta hemifrån och genomföra digitala möten 

grundades redan under förra året. Hemarbetet fungerar ganska bra och verksamheten flyter på 

utan problem. Det finns en längtan av att kunna träffas fysiskt, men acceptansen är stor. Det 

ändrade arbetssättet bedöms dock inte påverka förvaltningens tillgänglighet eller service 

negativt. 

 

Lagen som avser tillsyn av trängsel på serveringsställen förlängs i flera etapper. Lagen ger det 

stöd som behövs för att miljöinspektörerna ska kunna göra erforderliga kontroller. Avgift för 

tillsynen tas dock inte ut av verksamheterna, utan här ger regeringen istället ett bidrag till 
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kommunerna så länge lagen gäller. 

Miljöavdelningen hanterar fortsättningsvis handläggningen av ärendet gällande det 

avfallsupplag som det konkursade företaget NMT, dotterbolag till Think Pink, lämnat efter sig 

på en fastighet i kommunen. Avfallsupplaget är relativt litet i jämförelse med de avfallsupplag 

som samma företag är ansvarig för i Botkyrka kommun. Upplaget utgör ändå en potentiell 

risk för att förorena mark och vatten då det ligger upplagt på en fastighet nära Mälarens 

strand. Då företaget NMT gått i konkurs drivs nu ärendet mot fastighetsägaren som har 

upplåtit sin mark för ändamålet. 

Under våren 2021 ges bygg- och miljöförvaltningen möjlighet att komma med synpunkter till 

ABT Bolagen AB inför ansökan om en planerad bergtäkt på fastigheten Kivinge 4:16 i Håbo 

kommun. Planerna på att exploatera skogsområdet har upprört många boende kring 

fastigheten. Miljöavdelningen hämtar in synpunkter från interna verksamheter (plan, gata-

park och bygg- och miljö) och sammanställer i en skrivelse som bygg- och miljönämnden 

förväntas hantera på septembernämnden. 

Föregående år startade ett samarbete i Region Uppsala gällande gemensam upphandling av 

flygfotografering, laserscanning och liknande uppdrag. I januari tecknas ett ramavtal med gott 

resultat där ett avrop nu ger betydligt lägre kostnad än om varje kommun var för sig skulle 

genomföra upphandlingen. Det år Håbo kommun avsätter medel för ändamålet kommer det 

att ge uppdaterade kartor (baskarta) och aktuella flygbilder till stor nytta såväl internt som 

externt . 

En betydande rättstvist pågår gällande plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättaxa. 

Beslut om taxan togs i kommunfullmäktige den 6 maj 2019 och beslutets laglighet har 

ifrågasatts genom begärd laglighetsprövning enligt kommunallagen. Under perioden kommer 

Förvaltningsrättens beslut efter två år och överklagandet avslås. Det gör att fullmäktiges 

beslut om taxan är laga kraft. 

En rad större byggnadsprojekt passerar under perioden förvaltningen i dess olika skeden. 

Några av de större och av allmänt intresse nämns här. Till exempel är byggnationen av 

Resecentrum vid Bålsta station igång och nya resecentrum väntas stå färdigt under sommaren 

2022. 

Inom Logistik Bålsta sker ett tillskott med ytterligare en stor industribyggnad om cirka 66 000 

kvadratmeter eller 6,6 hektar. Det är DAHL som kommer att ha sin verksamhet där och det 

beräknas stå klart under 2023. Arbetet med stomresningen av Axfoods byggnad fortsätter och 

arbetet beräknas vara färdigt till hösten 2021. 

Inom Tvåhusområdets utbyggnad av infrastrukturen är nu första etappen genomförd. Det 

betyder att större delen av gatan är klar, belysning finns på plats och all VA-dragning (vatten, 

avlopp och dagvatten) är klar. I projektet har kommunen och exploatörerna kommit överens 

om att etapp två, som är finplaneringen, planeras starta under det tredje kvartalet år 2023. 

Med finplanering menas trottoarer, torgytor och översta asfaltslagret (toppbeläggningen) på 

gatan med mera. 

I Bålsta byggs Ängsbackens förskola som en fristående byggnad i anslutning till Skogsbrynets 

förskola. På Ängsbacken blir det fem avdelningar. Den nya förskolan sammankopplas med en 

invändig passage till Skogsbrynets förskola. Ängsbackens förskola ska innehålla fem nya 

avdelningar med plats för 110 barn och ett tillagningskök med kapacitet för 160 barn. 
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3.3 Uppföljning kvalitet och mål 

3.3.1 Perspektiv: Målgrupp 

3.3.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Rättssäker och effektiv handläggning 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Rättssäker och effektiv handläggning så som en av förvaltningens grundläggande kritiska 

kvalitetsfaktorer bedöms generellt ha en god kvalitetsnivå under perioden. Genom att 

personalstyrkan är i relativt god balans med nivå av ärendemängd så ger det goda 

förutsättningar att också handlägga sitt ärende utan alltför stor tidspress, vilket gagnar att rätt 

tid läggs på ärendet för att uppnå rättssäkerhet och god effektivitet. Kundnöjdheten ökar i takt 

med kortare handläggningstid och ökad tillgänglighet. 

För Nöjd-kund-index, NKI, inom bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt 

serveringstillstånd och tobak finns inget utfall per sista augusti att redovisa. Under oktober 

månad kommer en halvårsrapport. Senaste resultatet avser helåret 2020 och redovisas i 

tabellen nedan, dock finns ingen uppgift avseende serveringstillstånd och tobak. Utvecklingen 

av NKI visar över tid en positiv trend inom nämndens verksamhetsområden. Indexet är 

konstruerat så att över 80 är att anse som ett mycket högt resultat. Intervallet 70-80 är en hög 

nivå och där återfinns livsmedel samt miljö- och hälsoskydd med NKI om 79 respektive 76. 

Utvecklingen av NKI för bygglov visar en stark frammarsch och har sedan 2017 ökat med 19 

enheter. 

I den mätning av företagsklimat som offentliggjordes i april 2021 ligger Håbo kommun på 

plats 26 av de 55 deltagande kommunerna i Stockholm Business Alliance. Föregående år låg 

Håbo kommun på plats 34. I den större jämförelsegruppen om 181 kommuner placerar sig 

Håbo kommun på plats 79, att jämföra med tidigare plats 110. Konstateras att förvaltningens 

miljö- och hälsoskyddsverksamhet har mycket bra ranking på plats 12. Dessa siffror och 

ranking avser verksamhetsåret 2020. 

När det gäller rättssäkerheten är det inte rimligt att samtliga ärenden står sig, utan rimlig nivå 

är att cirka 85 procent av överklagade ärenden håller. I tabellen visas resultatet av antal 

ärenden som står sig inom miljö och bygglov. Inom bygglov ingår även besluten om 

bostadsanpassningsbidrag. Resultatet baseras på de ärenden som överklagas under perioden 1 

januari 2017 till 1 augusti 2021 och som vunnit laga kraft. Miljöavdelningen har sammanlagt 

29 ärenden som överklagas där 26 stycket står sig. Inom bygglov är det 41 ärenden som 

överklagas och då är 3 stycken för bostadsanpassningsbidrag, sammanlagt är det 33 stycken 

ärenden som står sig. Både miljö- och bygglovavdelningarna inväntar domar som inte vunnit 

laga kraft så målnivån om 85 procent är rimlig att den kan uppnås. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Nöjda nyttjare inom bygglov NKI 61 NKI 68 NKI 69 

Nöjda nyttjare inom miljö- och hälsoskydd NKI 70 NKI 67 NKI 76 

Nöjda nyttjare inom livsmedel NKI 86 NKI 84 NKI 79 

Nöjda nyttjare inom serveringstillstånd och tobak - NKI 74 - 

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

98% 76% 79% 80,5% 

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

69% 94% 76% 89,7% 

Nöjd-kund-index för första halvåret 2021 presenteras först under oktober månad, och därför kan inget 
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resultat redovisas här. 

3.3.1.2 Utvecklingsmål: Förbättrad tillgänglighet 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Genom att coronapandemin sätter sin prägel på perioden påverkas tillgängligheten inom 

förvaltningen såtillvida att de fysiska mötena undviks enligt Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer som kommunen följer. Tillgängligheten bedöms ändå god då alla 

utvecklar sig i sättet att genomföra effektiva digitala möten. Till exempel genomförs 

förvaltningens Öppet Hus-tillfällen i digital form och med möjlighet att boka upp sig i förväg 

på en halvtimmes rådgivning. Kommunen står värd för bygglovalliansens årsmöte med ett 

stort deltagarantal och mötet genomförs på ett lyckat sätt. Det finns nu en god vana att 

genomföra digitala möten även med stort deltagarantal. 

Tillvänjningen för personal och kunder har skett successivt och med resultat över förväntan. 

Vissa möten så som tekniska samråd sker dock oftast fysiskt då det trots allt blir mest 

effektivt. Där det behövs fysiska möten arrangeras de så att de ändå kan genomföras tryggt 

och säkert. Erforderlig skyddsutrustning finns att tillgå i de fall tillräcklig distans inte går att 

hålla. 

Förbättrad tillgänglighet uppnås även med utveckling av bättre information och digitala 

tjänster. Till exempel kan kunder själva boka upp sig på vissa möten inom bygglov för att 

träffa handläggare när det passar personen ifråga. Inom geodataområdet påbörjas ett 

omfattande arbete med att uppdatera webbinformationen som slutförs under september. 

Antalet nyttjare som använder sig av e-tjänsten MinutBygg ökar stadigt och 

pappersansökningarna minskar. 

De webbkartor som geodataavdelningen publicerar på webben är väsentliga för att ge 

invånare och företagare god tillgänglighet till geografiska data. Här finns en 

utvecklingspotential och därför pågår ett arbete med att modernisera tjänsten. 

Bygg- och miljöförvaltningen konstaterar att trots pandemin och den situation den medför 

sker förbättringar inom tillgängligheten under perioden. Dessutom nås förvaltningen av 

återkoppling från kunder att det är relativt lätt att komma i kontakt med handläggare. Därför 

bedöms målet bli uppfyllt för det som planerats för 2021. 

3.3.2 Perspektiv: Verksamhet 

3.3.2.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Rättssäker och effektiv handläggning 

Bedömning 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

När det gäller andel bygglovsärenden klara inom tio veckor från att de är kompletta ligger 

utfallet för perioden på 100 procent, vilket är väldigt tillfredsställande. Just över sommar- och 

semesterperioden finns annars en risk för överskridande av de tio veckorna. 

Den faktiska handläggningstiden för bygglovärenden är nu 1,8 veckor och det tillsammans 

med sex veckor från att en inkommen ansökan är komplett visar på effektiv handläggning. I 

slutet av perioden finns en uppgång av handläggningstid, vilket förklaras av mycket hög 

inströmning av nya ärenden vår och försommar samtidigt som handläggare måste få sin 

välförtjänta sommarsemester. Prognos för helårsutfallet torde kunna bli något lägre i nivå med 



Delårsrapport augusti 2021 33(107) 

de tidigare åren 2019 och 2020. Med den relativt nya e-tjänsten MinutBygg förväntas antalet 

ansökningar som inkommer kompletta öka då tjänsten bättre än den tidigare hjälper sökanden 

att förstå vilka uppgifter och handlingar som ska lämnas. 77 procent av alla 

bygglovansökningar som inkommer under januari till och med augusti kommer in via e-

tjänsten. Uppgången under perioden till sex veckor från inkommen ansökan till komplett 

ärende kopplas till det stora ärendeinflödet samtidigt som det är semestertider. 

Uppföljning av kvalitetsmåttet inom miljö med handläggningstid för inspektionsrapporter har 

sedan bytet av ärendehanteringssystem 2020 inte kunnat mätas på samma sätt som tidigare. 

Måttet kommer därför att bytas ut till kommande år. 

När det gäller handläggningstid nybyggnadskarta för enstaka småhus är utfallet 2,5 veckor. 

Fyra veckor är det måltal som eftersträvas. Bakgrunden till den avsevärt kortare 

handläggningstiden 2020 och hittills 2021 är att kart- och mätverksamheten sedan två år har 

tillförts en ny heltidstjänst. Verksamheten hade dessförinnan svårt att hinna med den ökande 

ärendevolymen. Inom kart- och mätverksamheten har nu sedan drygt ett år en e-tjänst varit i 

bruk för att ansöka om mät- och kartuppdrag via gemensam e-tjänst med bygglov. Det är 

cirka 80 procent av ansökningarna som inkommer via e-tjänsten. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 
veckor från komplettförklaring  

90% 99% 100% 100% 

Handläggningstid bygglovsärenden, från komplett 
ärende till beslut (veckor)  

2,8 1,5 1,5 1,8 

Handläggningstid för inspektionsrapporter 
(dagar)  

14 8 - - 

Handläggningstid nybyggnadskarta, enstaka 
småhus (veckor)  

3,8 5 2,1 2,5 

Tid mellan inkommen bygglovansökan och 
komplettförklarad ansökan (veckor)  

- 5 4 6 

Uppföljning av handläggningstid för inspektionsrapporter på miljösidan är alltför komplicerat i nya 

Ecos att få fram. Måttet ska bytas ut till 2022. 

3.3.2.2 Utvecklingsmål: Effektiva processer och stödverktyg 

Bedömning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Grundstenar som processkartläggning, informationshantering samt förvaltningsmodell måste 

fortsätta prioriteras för att komma vidare i verksamhetsutveckling, effektivitet och 

digitalisering. En modell för systemförvaltning är framme under juni, och kommer att 

implementeras efter sommaren. Den ger grunden för framtagande av årliga planer för 

systemförvaltningen. 

Den successivt ökande graden av digitalisering inom de olika verksamheterna medför 

minskad tid för administration och ger istället utrymme för ökad tillgänglighet, kvalitetsarbete 

och liknande. 

Processkartläggning fortsätter under perioden främst inom bygglov och geodata. Under 

sommaren blir det möjligt att publicera de kartlagda processerna på intranätet vilket är mycket 

efterlängtat. Nu blir processerna effektivt tillgängliga för alla medarbetare och blir klickbara 

till checklistor, rutiner och blanketter med mera. De kartlagda processerna ses över 

kontinuerligt och anpassas efter nya behov. 
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Miljöavdelningens relativt nya verksamhetssystem finslipas och fungerar bra. Det råder 

fortsatt fokus på att utveckla användandet av ärendesystemet och att använda alla de 

digitaliseringsfunktioner som finns i systemet. Ambitionen är att även utveckla användandet 

av applikationerna Tillsyn och SLV-kontroll (livsmedelskontroller) som innebär att 

handläggning av ärenden kan ske i fält och med I-pad. Alternativa vägar för att tillföra en 

effektiv övergripande e-tjänst till systemet utreds. Kostnaden för att genomföra ryms dock 

inte i budget. Under hösten planerar miljö att förbereda för en övergång till en helt digital 

handläggning, det vill säga målet är att pappersakter är ett minne blott från 2022. 

Den e-tjänst, MinutBygg, som bygglov och kart- och mät använder sig av fungerar utmärkt 

och allt fler ärenden inkommer via e-tjänsten. En väldigt stor vinst är att alltfler ärenden som 

inkommer är kompletta från start. I övrigt fortsätter bygglov med utveckling med stöd av 

smarta lösningar kopplat till verksamhetssystemet. Redan sedan föregående år har bygglov 

helt digital handläggning. Stödet med robot utvecklas och ger viss automatisering. 

Bygglovs verksamhetssystem kompletterades föregående år med modulen Nova, men 

kommer i drift så sakteliga under perioden. Nova för bygglov är en komplett 

ärendehanteringslösning för samhällsbyggnadsorganisationer med processtöd för effektiv och 

säkert handläggning. Lösningen ger alla delar inom organisationen en tydlig överblick baserat 

på respektive användares roll. Genom visuella gränssnitt där medarbetare med, ”drag- och-

släpp”-teknik, handlägger ärenden och Atom för ärenden framåt frigörs tid och kompetens då 

den administrativa bördan minskar. Handläggarna/inspektörerna behöver inte gå in i flera 

system för att arbeta med hantering av bygglovsärenden utan endast i Nova. Nova skickar då 

informationen till de andra systemen och det uppdateras där automatiskt. Resultatet blir en 

rättssäker process och nöjdare sökande. 

Inom geodata påbörjades under föregående år planering, förberedelser och utbildning av en 

övergång till en helt ny och effektivare plattform för MBK-verksamheten (Mätning, 

Beräkning, Kartering). Syftet är att effektivisera och underlätta automatisering. Systemet 

underlättar också framtagande av olika kartprodukter som grundkartor och nybyggnadskartor. 

Införande av TopoDirekt sker under perioden och med lyckad konvertering. Till exempel kan 

nu rapportering av data till Lantmäteriet göras med en helt ny automatiserad lösning. 

TopoDirekt är också en databasmodell för lagring av sömlösa detaljplaner (planmosaik) och 

digital översiktsplan. 

Kommunens kartverktyg som också är grunden för de externa webbkartorna måste bytas ut. 

Nuvarande system supportas inte längre. Därför är avsikten att omgående byta system innan 

kartstödet försämras eller helt fallerar. Under hösten planeras avrop från ramavtal 

genomföras. Ett sådant nytt kartsystem kommer också ha en betydligt bättre 

användarvänlighet för planmosaiken. Värt att nämna är också att det arbetas med en successiv 

övergång från en gammal Oracledatabas till mer lätthanterliga databaser. 

Sammantaget konstaterar bygg- och miljöförvaltningen att det är väldigt mycket som görs 

under perioden för att åstadkomma än bättre processer och stödverktyg. Bedömning görs att 

målet kommer att bli uppfyllt för det som planerats för 2021 

3.3.2.3 Utvecklingsmål: Utvecklad intern samverkan 

Bedömning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Den interna samverkan bedrivs på olika sätt och under pandemin handlar det främst om 

digitala möten och kontakter annat än fysiska. Här finns behov och stor potential för 
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utveckling. Till exempel behöver utveckling ske inom hela stadsbyggnadsprocessen med den 

etablerade projektmodellen som bas. Inte minst är det av vikt att förvaltningen bjuds in i 

tidiga skeden i planprocessen för att till exempel undvika olämpliga planbestämmelser som 

kan försvåra vid kommande bygglovprövning. 

Nytt mötesforum mellan bygglov och miljö tillsammans med kommunekologen skapas och ett 

första möte hålls under perioden. Syftet med detta forum är att kunna ta upp verksamhets-

specifika frågor med andra enheter inom bygg- och miljöavdelningen samt kommunekologen. 

Ny samverkan startar även mellan bygglov och kart- och mätfunktionerna. Tillsammans ska 

det tas fram uppdaterade rutiner för till exempel vilka kartunderlag som ska krävas i olika 

specifika ärenden; fullständig nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller räcker det 

med ett utdrag ur baskartan. Det finns även andra frågor som kommer att behandlas i gruppen. 

De största förbättringsbehoven rör områden där bygg- och miljöförvaltningen är deltagande 

aktör men inte ägare av forumen. Det handlar främst om förbättrad samverkan inom 

stadsbyggnadsprocessen, men även näringslivsfrågorna. Förväntningarna är höga för att den 

nya organisationen med ny samhällsbyggnadsförvaltning från och med september kommer att 

bidra till en förbättrad intern samverkan. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att målet är på god väg att bli uppfyllt. 

3.3.3 Perspektiv: Medarbetare 

3.3.3.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Attraktiv och trivsam arbetsplats 

Bedömning 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Inom ramen för en attraktiv och trivsam arbetsplats är målsättningen att ha engagerade och 

motiverade chefer och medarbetare som tillsammans har en god gemenskap. Arbetsplatsen 

präglas av en positiv och öppen kultur och har en god arbetsmiljö. Ambitionen är att 

medarbetarna trivs och mår bra, är goda ambassadörer för arbetsplatsen och kan 

rekommendera den till andra. 

De kvalitetsmått som är framtagna för att följa läget gällande en av de viktiga kritiska 

kvalitetsfaktorerna som "Attraktiv och trivsam arbetsplats" ger ett visst underlag för 

utvärderingen. Den främsta kunskapskällan för utvärdering av läget i enlighet med den 

horisontella tillitsbaserade styrmodellen är snarare den löpande dialogen till vardags inom 

förvaltningen och mellan förvaltning och nämnd. 

Perioden medför en fortsatt annorlunda arbetssituation genom pandemin som präglar 

arbetsplatsen sedan mars månad 2020. Majoriteten av chefer och medarbetare arbetar 

hemifrån och möten hålls i huvudsak digitalt. 

Trots det annorlunda läget så finns inget som tyder på att det finns oro eller stress i 

organisationen. I januari genomförs en enkät om hur personalen upplever att distansarbetet 

fungerar. Samtliga framför att det fungerar bra, i en skala från ganska bra, bra, till mycket bra. 

Ingen anser att det fungerar dåligt. Flera anser till och med att det går att arbeta mer effektivt 

hemifrån än från kontoret. Arbetsmiljön på hemmaplan fungerar tillfredsställande. Över 

hälften säger sig dock sakna det sociala sammanhanget med att träffa kollegorna. Under våren 

köps höj- och sänkbara arbetsbord in till "hemmakontoret" för de som framför behov. 

Förvaltningen ser det som viktigt med sociala aktiviteter som bygger team och ger vi-känsla, 

därför finns en trivselgrupp som arrangerar aktiviteter. Tillfällena blir färre under perioden än 



Delårsrapport augusti 2021 36(107) 

planerat, men vissa aktiviteter genomförs via Teams. Gemensamma digitala fikamöten 

genomförs dock kontinuerligt. Årets plan för arbetsmiljöåtgärder inom förvaltningens plan för 

systematiskt arbetsmiljöarbete lägger en viktig grund. 

En viktig indikator för att få en bild av läget är medarbetarundersökningen, HME-enkäten, 

Hållbart medarbetarengagemang. Under 2020 väljer kommunen bort det upplägget och 

planerar istället för en mer omfattande medarbetarundersökning som genomförs under våren 

2021. Det gör att måttet HME där det går att utläsa andel nöjda medarbetare inte längre 

fungerar som kvalitetsmått att följa. 

Årets nya upplägg av medarbetarundersökning ger ett mycket gott resultat för bygg- och 

miljöförvaltningen. Vi har en svarsfrekvens på 90 procent. Vi ligger högt jämförelsevis inom 

de olika indexen: engagemang, ledarskap, teameffektivitet och organisatorisk och social 

arbetsmiljö. Även när det gäller medarbetare som ambassadörer för kommunen som attraktiv 

arbetsgivare ligger vi högt (som tvåa). Undersökningsresultatet pekar på vissa 

utvecklingsområden och där upprättar avdelningarna lämpliga handlingsplaner. Det är också 

viktigt att ta med områden som har fått goda betyg i handlingsplanen så att det bibehålls och 

kanske till och med kan utvecklas. 

Vad gäller korttidsfrånvaron kan noteras att siffran är 2,1 procent för perioden. Korttids-

frånvaron är låg trots pandemin och rekommendationen att verkligen inte gå till arbetet när 

man känner symptom samt att stanna hemma två dagar extra för att minimera smittspridning. 

Förvaltningens korttidsfrånvaro ligger under kommunens målsättning om 3,5 procent. 

Erfarenheten från att nyttja friskvårdsbidraget är att det är först mot slutet av varje år som det 

blir aktuellt med att söka nytt bidrag för kommande årskort/säsongskort eller liknande. 

Innevarande år införs ett nytt verksamhetssystem, Actiway, som syftar till att underlätta. 

Flertalet anser inte att det underlättar då inte alla inrättningar vill ansluta sig till det systemet 

på grund av kostnaden. Det gör egentligen att friskvårdsbidraget urholkas till värde då företag 

ofta tar ett högre belopp för aktiviteten om det ska gå via Actiway. 

Sammantaget gör bygg- och miljöförvaltningen bedömningen att denna kritiska 

kvalitetsfaktor når en god kvalitetsnivå trots pandemi och hemarbete. Bygg- och 

miljöförvaltningen utgör en attraktiv och trivsam arbetsplats och uppfattas så av majoriteten 

av personalen. Det är många som uttrycker sig positivt över stämning och situation och inte 

minst kring de utvecklingsinsatser som förvaltningen under året har möjlighet att fokusera på. 

Det uppfattas som sporrande och nyttigt då det leder till effektivisering. Men det finns 

fortfarande förbättringsområden. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Medarbetarenkät (nöjda medarbetare) 83 % 78 % 

Korttidsfrånvaro 2,8% 2,2% 3,7% 2,1% 

Andel medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget 58% 53% 50% 30% 

3.3.4 Perspektiv: Ekonomi 

3.3.4.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Hållbar ekonomi 

Bedömning 

 Låg kvalitetsnivå 
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3.3.4.2 Utvecklingsmål: Samtliga taxor är aktuella med rimlig kostnadstäckningsgrad 

Bedömning 

 Inte uppfyllt 

Analys 

Bygg- och miljöförvaltningen har fyra taxor som rör verksamheten: 

 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena

 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

 Taxa för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt

vissa receptfria läkemedel

 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa

Taxan gällande alkoholservering med mera gäller från den 1 juli 2019 och är därmed relativt 

ny och anses därmed aktuell. Däremot är de övriga tre taxorna i behov av uppdatering och 

viss omarbetning. 

Plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättjänster 

Taxan har varit i bruk för ärenden inkomna efter kommunfullmäktiges beslut den 6 maj 2019. 

Det finns behov att se över och revidera taxan i vissa delar efter att taxan har varit i bruk en 

tid. Såväl inom bygglov som kart- och mät framkommer underhand behov av mindre 

justeringar i taxan och det arbetet är påbörjat. De önskade förändringarna har noterats i 

avvaktan på att fullmäktiges beslut av taxan ska vinna laga kraft. Beslutet från maj 2019 

ifrågasattes genom överklagande av fullmäktiges beslut, laglighetsprövning enligt kommunal-

lagen. Det är Förvaltningsrätten som har att pröva ett sådant överklagande och flera omgångar 

av yttranden från klagande respektive kommunen begärs av Förvaltningsrätten. Den 20 maj 

2021 meddelar slutligen Förvaltningsrätten dom i ärendet och avslår överklagandet. 

Från bygg- och miljöförvaltningens sida är målet att under hösten tillsätta en arbetsgrupp som 

fokuserar på att färdigställa aktuella justeringar i taxan. Under september tas en tidplan för 

arbetet fram. Beslut i nämnden kan bli aktuellt under första halvåret 2022. 

Taxorna inom miljö och livsmedel 

Förslag till nya taxor för såväl miljöbalken och livsmedelsområdet togs fram under våren och 

försommaren 2020 med målet att de skulle behandlas i bygg- och miljönämnden på 

sammanträdet i september 2020 för att gälla från och med januari 2021. Nämnden skjuter 

dock fram beslut om taxorna med anledning av pandemin. Även det faktum att plan- och 

bygglovtaxan då ligger för prövning i Förvaltningsrätten bidrar till att skjuta på beslutet om de 

nya taxorna. Då överklagandet av plan- och bygglovtaxan undanröjts i maj 2021, samt att 

pandemin börjar bli mer under kontroll så signalerar ordförande nu att det kan vara dags att 

hantera taxorna för beslut. 

Förvaltningen konstaterar dock att det snart har förflutit 1 1/2 år sedan förslagen till 

reviderade taxor togs fram, och nu finns det anledning att göra ytterligare en översyn då det 

har hunnit hända en del inom de aktuella lagarna och ytterligare andra hänsyn att ta. 

Förvaltningen kommer under hösten ta ett omtag gällande de två taxorna. Miljöbalkstaxan 

beräknas bli föremål för nämndens hantering tidig höst med målet att ny taxa kan gälla från 

och med årsskiftet. När det gäller livsmedelstaxan finns ett större behov av uppdatering och 

omarbetning som startar under hösten varvid en tidplan tas fram. Beslut i nämnden kan bli 

aktuellt under första halvåret 2022. 

Sammantaget gör bygg- och miljöförvaltningen bedömningen att målet inte kommer att vara 

uppfyllt under året, då tre av förvaltningens taxor fortsätter att gälla trots att de är i behov av 
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uppdatering enligt ovan. Taxan för alkoholservering och tobak uppfyller dock målet om att 

vara aktuell och med rimlig kostnadstäckningsgrad. 

3.4 Driftredovisning 

  
Budget 
2021 

Utfall jan-
aug 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

Bokslut 
2020 

Bygg- och miljönämnd -247 -112 -210 37 -189 

Nämndadministration -320 -193 -310 10 -266 

Fys- tekn plan, bostadsfö -3 348 -2 095 -3 530 -182 -2 603 

Bygglovavdelning -696 -1 213 -664 32 232 

Förvaltningsledning -1 967 -1 379 -2 049 -82 -3 236 

Miljö- och hälsoskydd -4 113 -1 986 -4 102 11 -2 972 

Tillstånd 0 94 106 106 3 

Bostadsanpassning -2 482 -1 203 -2 314 168 -2 246 

Summa -13 173 -8 087 -13 073 100 -11 277 

Intäkter och kostnader 

Verksamhet 
Budg 
Intäkt 
2021 

Budg 
Kostn 

2021 

Budg 
Sum

ma 
2021 

Utfall 
Intäkt 
2021 

Utfall 
Kostn 

2021 

Utfall 
Sum

ma 
2021 

Progn 
Intäkt 
2021 

Progn 
Kostn 

2021 

Progn 
Summ
a 2021 

Avvike
lse 

mot 
budge

t 

Bygg- och miljönämnd 0 247 247 0 112 112 0 210 210 -37 

Nämndsadministration 0 320 320 0 193 193 0 310 310 -10 

Kart, mät, GIS 1 536 4 884 3 348 930 3 025 2 095 1 598 5 128 3 530 182 

Bygglovavd 6 990 7 686 696 3 528 4 741 1 213 6 998 7 662 664 -32 

Förvaltningsledning 1 000 2 967 1 967 0 1 379 1 379 0 2 049 2 049 82 

Miljö- och hälsoskydd 2 147 6 260 4 113 1 730 3 716 1 986 2 113 6 215 4 102 -11 

Tillstånd alkohol tobak 403 403 0 251 157 -94 403 297 -106 -106 

Bostadsanpassning 0 2 482 2 482 1 1 204 1 203 1 2 315 2 314 -168 

Summa 12 07
6 

25 24
9 

13 17
3 

6 440 14 52
7 

8 087 11 11
3 

24 18
6 

13 073 -100 

3.5 Kommentarer till driftredovisning 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning för årsprognosen är att verksamheterna lämnar ett 

överskott om sammantaget 100 000 kronor. Överskottet förklaras av många små poster som 

avser lägre kostnad än budget. Ett par verksamheter redovisar dock underskott beroende på 

högre kostnader. De mindre avvikelser som uppträder i de olika verksamheterna redovisas 

nedan. 

Kart, mät och GIS, underskott 182 000 kronor 
Underskottet förklaras främst av behov av nytt kartsystem för såväl internt som externt bruk. 

Kostnad för det finns inte i innevarande års budget. Det nuvarande kartsystemet är under 

utfasning och har ingen support längre. Det innebär en stor risk att det kartstöd som 

kommunen är beroende av skulle kunna komma att fungera bristfälligt eller inte alls, och 

därför görs nu att avrop från ett ramavtal trots att budgetpost inte finns. 

Exakt kostnad för inköp, installation och licens är ännu inte känd. Det som efterfrågas är ett 
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verktyg som kan presentera, söka, analysera, skapa och redigera geodata och verksamhetsdata 

via webb- och mobila gränssnitt. Det ska enkelt gå att administrera, visualisera, analysera, 

redigera och integrera både geodata och verksamhetsdata och kombinera information från de 

flesta GIS-leverantörer, databaser och filer, men även olika verksamhetssystem. 

Dessutom är personalkostnaden något högre än budget men är tänkt att kompenseras genom 

intern delfinansiering. Upplägget som varit i många år är att tekniska förvaltningen har 

finansierat en mindre del av ett par tjänster då de utför arbetsuppgifter åt tekniskas 

verksamheter. Genom en övergång 2021 till att bygg- och miljöförvaltningen helt finansierar 

dessa tjänster och via avtal med tekniskas verksamheter debiterar dem efter nytta och nedlagd 

tid. Dock finns ännu inte samsyn om det upplägget vilket gör att budgeterade intäkter från de 

verksamheterna riskerar att bli betydligt lägre än budget. 

Förvaltningsledning, underskott  - 82 000 kronor 
Avvikelsen förklaras av något högre kostnader främst kopplat till digitalisering. I budget finns 

höjd tagen för en intäkt om en miljon kronor från kommunstyrelsens pott för digitalisering, 

och här ligger då även en kostnad om en miljon kronor avsatt för fortsatt 

verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Dock är beskedet från kommunstyrelsens 

förvaltning att det ansökta beloppet inte kan medges på grund av omfattande sparkrav inom 

kommunstyrelsen. Därför har prognosen nu anpassats till utebliven intäkt och dess tänkta 

åtföljande kostnad. 

Konsekvensen av detta blir att utvecklingen vad gäller digitalisering hamnar i pausläge under 

år 2021. Visst utvecklingsarbete som redan är igångsatt har förutsättningar att rulla på, men 

planerade nya aktiviteter enligt handlingsplanen har avsevärt försämrade förutsättningar att 

kunna realiseras under året. 

Tillstånd alkohol och tobak, överskott 106 000 kronor 
Verksamheten levererar ett överskott kopplat till lägre utfall av kostnader än budget. Bland 

annat har det inte varit behov av konsultstöd som finns budgeterat. 

Bostadsanpassning, överskott 168 000 kronor 
Under perioden fortsätter situationen, likt föregående år, med förhållandevis lågt antal 

ansökningar. En del av förklaringen kan vara att man drar sig för att ansöka om åtgärd på 

grund av pandemin och eventuell smittorisk. Samtidigt är det endast ett fåtal större, komplexa 

och mer kostsamma ärenden. De senaste månaderna inkommer det faktiskt en större volym 

ärenden. Bedömningen är ändå ett visst överskott. 

3.5.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Vid förvaltningens enkät (genomförd under januari 2021) till personalen angående hur de 

upplever att distansarbetet fungerar framgår att majoriteten anser att det fungerar relativt bra. 

Situationen är något som under perioden återkommande stäms av på arbetsplatsträffar, 

enskilda avstämningssamtal och liknande. 

Från flera medarbetare framförs problem med sin arbetsställning på sitt "hemmakontor". 

Framförallt saknas funktionen med att kunna stå och arbeta emellanåt och på så sätt få 

variation i arbetsställningen. Mot den bakgrunden erbjuds höj- och sänkbara arbetsbord för 

den som framför behovet. Vid jämförelse mellan att leasa arbetsbord eller köpa så 

framkommer att det blir mest förmånligt att köpa. Därför köps under våren sådana arbetsbord 

in till en kostnad om totalt 41 000 kronor. Ett arbetsbord som anställd har på sitt 

"hemmakontor" tillhör kommunen och ska återlämnas om behovet upphör eller om 

anställningen avslutas. 

Av enkäten framkommer även att ett flertal har undermåliga headsets för att tillräckligt 

effektivt kunna hantera digitala möten. Dessutom saknar några medarbetare webbkamera. 

Utrustning i form av headsets och webbkameror införskaffas mot den bakgrunden. 
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Tillsynsuppdraget på serveringsställen som syftar till att kontrollera om verksamheten följer 

lagen (2020:526) så att erforderliga avstånd hålls, om information finns uppsatt för att minska 

trängsel och hur serveringsställen agerar för att minska smittspridning gäller under perioden. 

Kommunerna erhåller ett statsstöd för det och det har utbetalats två gånger under perioden, 

utan att särskild ansökan om bidrag behöver göras. Behovet av tillsyn under perioden bedöms 

dock som låg då tillsynen hittills visat att serveringsställen anpassat sig och följer lagen på ett 

tillfredsställande sätt. 

Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-aug I prognos helår 

Bokfört: 

Höj- och sänkbara arbetsbord -41 -41

IT-utrustning så som webbkameror och headsets -1 -5

Övrig -1 -5

Bidrag smittskyddåtgärder 132 132 

Ej bokfört: 

Summa 89 81 

3.5.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att budgeten är i balans och ser inte att det behövs 

några särskilda åtgärder för att komma i balans till årets slut. Prognosen för årsutfallet är för 

närvarande ett överskott om 100 000 kronor. Självklart kommer ekonomin att vara i fokus 

kontinuerligt för att säkerställa att lagd budget håller. Det finns dock vissa risker för att 

obalans kan uppstå och de presenteras nedan. 

De risker som kan ses är främst kopplat till om de faktiska intäkterna kommer att uppnå 

budgeterad intäkt eller inte. Avgörande för intäktsnivån är byggtakten i kommunen, färdiga 

detaljplaner samt volymen ärenden som inkommer. Inflödet av ärenden har en tid varit relativt 

högt jämfört med tidigare år. Inom miljöavdelningens tillsynsverksamhet kan förvisso 

pandemin påverka viss tillsyn och hur den kan genomföras coronasäkert. Till del används 

alternativa metoder genom så kallad skrivbordstillsyn. För närvarande finns dock inget som 

tyder på att budgeterade intäkter inte kan uppnås. 

Inom geodataområdet finns förvisso fortfarande en osäkerhet vad gäller intäkter från interna 

verksamheter där ett förslag har presenterats av förvaltningen (april), och som 

samhällsbyggnadschefen ska förankra hos den politiska ledningen när tillfälle ges. 

När det gäller kostnadsbilden är det främst verksamheten kring bostadsanpassningsbidrag som 

förvaltningen inte kan påverka utfallet för. Kostnaderna är beroende av antal ärenden och 

vilken typ av åtgärd det handlar om och dess kostnad. I nuläget finns inget alarmerande, men i 

de fall det inkommer ett större antal kostnadskrävande åtgärder finns risk att lagd budget inte 

håller. Tendensen under perioden är att antalet inkomna ärenden relativt sett är i samma nivå 

som föregående år fram till och med augusti. Bedömningen i nuläget är ett visst överskott vid 

årets slut. 

Förvaltningen arbetar med översyn av kostnadstäckningsgraden och i syfte ha rättvisa avgifter 

finns behov av att ta fram ny taxa inom miljöbalks- och livsmedelsområdena. PBL-taxan är nu 

avgjord i Förvaltningsrätten och överklagandet är undanröjt, vilket gör att förvaltningen kan ta 

upp arbetet med att revidera den taxan. Alla tre taxorna bör ses över under hösten och gå mot 

beslut så snart som möjligt. Inom geodataverksamheten finns förslag om nya rutiner för intern 

delfinansiering som planeras ge ökad kostnadstäckningsgrad. Vid jämförelse med andra 

motsvarande kommuners verksamheter och deras kostnadstäckningsgrad är det just inom 

dessa områden som förvaltningen har störst potential att uppnå en ökad och mer riktig 

kostnadstäckningsgrad. 
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För fortsatt arbete vad gäller digitalisering har förvaltningen inte erforderlig täckning i budget 

utan är beroende av medel från kommunstyrelsens avsatta medel för digitalisering. I mars 

överlämnas skrivelse till ansvarig tjänsteman inom kommunstyrelsen med redogörelse för 

aktuella åtgärder som tillsammans summerar till 1,6 miljon kronor. Förvaltningen har 

klartecken för 600 000 kronor som prioriteras till kostnader för digitalisering av detaljplaner 

genom en visstidsanställning under hela 2021. I april kommer besked om att inget ytterligare 

bidrag från kommunstyrelsens avsatta medel är möjligt att erhålla. Det gör att det delvis blir 

pausläge i förvaltningens utveckling av verksamheten med digitalisering och åtföljande 

automatisering. 

3.5.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Vid senaste rapporteringen till bygg- och miljönämnden den 4 maj 2021 redovisas 

delårsuppföljning per sista mars med en prognos i balans utan prognostiserad avvikelse. 

Nämnden godkänner ekonomiuppföljningen utan krav på åtgärder. Risker för eventuella 

kommande avvikelser redovisas såväl vad gäller högre kostnader som lägre intäkter än 

budgeterat. 

Vid nämndsammanträdet den 8 juni lämnas information gällande månadsuppföljning per sista 

maj om att ingen avvikelse i förhållande till budget prognostiseras vid årets slut. 

3.6 Volym- och resursmått 

3.6.1 Volymmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall aug 

2020 
Utfall aug 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal myndighetsbeslut till nämnd 60 26 17 35 35 

Antal startbesked/slutbesked 
anmälningsärenden 

- - 147 100 200 

Antal lovbeslut, startbesked och 
slutbesked bygglovavdelningen 

- - 294 600 500 

Antal beslut bostadsanpassningsbidrag 140 87 92 175 150 

Antal nybyggnadskartor 44 31 26 45 40 

Antal avslutade livsmedelsärenden - - 20 100 100 

Antal avslutade miljöbalksärenden - - 96 400 400 

Antal startade livsmedelsärenden - - 116 120 120 

Antal startade miljöbalksärenden - - 354 400 400 

Antal inspektioner per handläggare, 
miljöavdelningen 

- - 80 

Antal startbesked/slutbesked anmälningsärenden 

Måttet är nytt för i år och därför finns ingen statistik från tidigare år. Ärendevolymen är hög 

liksom effektiviteten med beslut och prognosen ökar till 200 startbesked/slutbesked för året. 

Antal lovbeslut, startbesked och slutbesked bygglovavdelningen 

Måttet är nytt för 2021 och därför finns ingen statistik från tidigare år. Möjligen är budget för 

helåret något högt. Trots ett högt ärendeflöde bedöms årsutfallet bli något lägre än satt budget. 

Antal beslut bostadsanpassningsbidrag 

Under pandemin är tendensen att färre ärenden än vanligt inkommer och mot den bakgrunden 
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sänks förväntningen vad gäller prognosen för antal beslut från 175 till 150 stycken. 

Antal avslutade livsmedelsärenden 

Även om utfallet är lågt fram till augusti så kommer stor andel av livsmedelsärendena att 

kunna avslutas mot slutet av året, varför prognosen bedöms hålla nivån som finns i budget. 

Antal avslutade miljöbalksärenden 

Även om utfallet är lågt fram till augusti så kommer stor andel av miljöbalksärendena att 

kunna avslutas mot slutet av året, varför prognosen bedöms hålla nivån som finns i budget. 

3.7 Intern kontroll 

Bygg- och miljönämnden godkänner i årets början en plan för intern kontroll för 

verksamhetsåret. Planen innehåller fem områden för 2021 som bedöms särskilt viktiga att 

fokusera på. Uppföljning visar att för ett par av områdena är kontrollmomenten genomförda, 

och för resterande är kontrollmomenten ännu inte riktigt i mål. 

Det som genomförs är IT-säkerhet där det nu finns en förvaltningsmodell och plan för året 

gällande förvaltningens olika system. Nu gäller det att efterleva upplägget och strukturera 

höstens styr- och förvaltningsmöten. Även området gällande handläggning inom bygglov där 

tidsfristerna är i fokus visar sig vara uppfyllt med tanke på att inga tidsfrister överskrids. 

Glädjande nog är kontrollmomentet med rättssäker handläggning och det problem som varit 

med att kunna publicera de kartlagda processerna på intranätet nu löst. 

Kontrollmomentet med debitering till kund och ambitionen att få till aktuella taxor är inte 

uppfyllt. Tre av förvaltningens fyra taxor är i behov av uppdatering. 

Förhoppningen är att flera av kontrollmomenten kan närma sig målbilden mot årets slut. Inför 

nästkommande verksamhetsår är det önskvärt med ett samarbete inom den nya 

samhällsbyggnadsförvaltningen inför upprättande av ny plan för intern kontroll. Det kan 

finnas fördelar att ta upp vissa gemensamma kontrollmoment kopplat till den nya 

förvaltningen. 



Delårsrapport augusti 2021 43(107) 

3.8 Förväntad utveckling 

Förvaltningen har som målbild att förenkla för såväl invånare och företagare som för 

handläggare. Det ska vara lätt att göra rätt. Invånare och företagare har allt större krav och 

förväntningar på att deras ärende ska få snabb hantering. Det är oroande att det ser ut som att 

takten vad gäller digitalisering riskerar avstanna då såväl årets liksom nästa års budgetram är 

väldigt snäv. Att få till önskad effektivisering genom automatisering kräver medel. Även den 

politiska ledningen förväntar sig fortsatt digitalisering och i brist på medel uppstår ett moment 

22. Nästa budgetår avsätts heller inte centrala medel för digitalisering.

Att använda e-tjänster är en självklarhet idag och förvaltningen kommer att verka för att 

fortsätta utveckla e-tjänster tillsammans med digital handläggning och successivt ökad 

automatisering. Näst på tur för helt digital handläggning är miljöverksamheten som till  2022 

har för avsikt att nå dit. Samtidigt utreds ett par alternativ för en ny e-tjänst för ansökningar 

inom miljös områden i syfte att underlätta för såväl sökande, som handläggare och 

administrationen. 

Hanteringen av geodata med system för att presentera och analysera geodata är fortsatt 

föremål för utveckling. Förvaltningen samverkar med grannkommuner och vill verka för att 

Region Uppsala lyfter geodatafrågor med länets kommuner. Tyvärr synes inte förvaltningen 

kunna prioritera medel för flygfotografering de närmaste åren och därmed skjuts aktuell 

baskarta på framtiden. En av grundstenarna för en effektiv och digital stadsbyggnadsprocess 

är just en aktuell baskarta med korrekta fastighetsgränser. 

Förväntningarna är höga för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen och vad den kan bidra 

med för nytta till gagn för bygg- och miljös verksamhet. Det återstår en hel del att förtydliga 

så som arbetssätt, funktioner, bemanning, roller, digitala processer, reglemente, budget med 

mera. 

Att få till aktuella taxor med rimlig kostnadstäckningsgrad är en utmaning och kräver mod för 

att stå för att ta rätt betalt från den som får nyttan av ett beslut, och där den enskilde inte ska 

subventioneras av skattemedel. 

En PBL-utredning har fokus att fler byggnationer inte kräver bygglov/anmälan, vilket bedöms 

innebära att tillsynsärendena ökar. 

Kommunen ligger i en tillväxtregion och konkurrensen om arbetskraft är hård. Utmaningen 

redan nu och de kommande åren är att både lyckas behålla personal och att vara en attraktiv 

arbetsgivare vid nyrekryteringar. Varumärket Håbo kommun måste stärkas. 
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4 Barn- och utbildningsnämnden 

4.1 Sammanfattning 

Verksamheten 

Under 2021 bidrog pandemin till att lärare och skolpersonal fick en ökad arbetsbelastning, 

framförallt under vårterminen. Under våren arbetades en ny organisationsmodell fram för 

kommunstyrelsens förvaltning som beslutades under sommaren 2021. Syftet med 

omorganisationen har varit att effektivisera arbetet, hitta nya samarbetsytor och ge 

förvaltningarna bättre stöd och avlastning. 

Under våren har en omfattande medarbetarundersökning genomförts för att kartlägga 

arbetsmiljön och trivsel. Undersökningen ligger till grund för planering av det fortsatta 

arbetsmiljöarbetet under 2022. 

Raoul Wallenbergskolorna AB har under våren, i samförstånd med Håbo kommun, tagit 

beslut om att avsluta sin grundskoleverksamhet i Skokloster till hösten 2021. Alla elever från 

Raul Wallenberg har erbjudits plats på Slottsskolan. Utifrån det förändrade elevintaget har 

skolan ett behov av större lokaler och inväntar  på beslut om eventuell tillbyggnad. 

Andra förändringar inom grundskolan har varit att Futurum delats upp i två skolor under året, 

Futurum F - 6 och Futurum 7 - 9. En annan förändring är tillsättning av rektor för 

Grundsärskolans verksamhet. Vibyskolan har öppnat en ny förskoleklass utifrån det ökade 

elevantalet i förskoleklass, vilket innebär att förskoleklassen nu består av två paralleller. 

Förvaltningen arbetar med att se över möjligheten till ytterligare paviljonger. 

Inom förskolans verksamhet har byggnationen av Ängsbackens förskola, som en fristående 

byggnad i anslutning till förskolan Skogsbrynet, påbörjats. På förskolan blir det fem 

avdelningar med plats för 110 barn och förskolan beräknas stå klar hösten 2022. 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har det har skett flertalet positiva händelser under 

det första halvåret. Tobias Eriksson, IKT-pedagog och lärare på Fridegårdsgymnasiet i Håbo 

har blivit nominerad till Guldäpplet. Guldäpplet är ett pris som lyfter fram lärare som är 

drivande och utvecklar skolor med hjälp av IT. 

Måluppfyllelsen 

Förvaltningen fortsätter arbetet med att förbättra resultaten. Som stöd i det arbetet deltar 

kommunen med handledning våren 2021, Skolverkets riktade insatser Samverkan för bästa 

skola som pågår under tre år. 

Ekonomi 

Barn och utbildningsnämnden redovisar vid delårsuppföljning per augusti ett underskott med 

7,9 miljoner kronor, en förbättring sedan prognos per mars med 17,2 miljoner kronor. Det är 

verksamhet grundskola som står för större delen av förbättringen; 15 miljoner kronor. 

Förändringen beror i huvudsak på ökade intäkter, bland annat till följd av obudgeterade 

statsbidrag, minskade skolpengskostnader till följd av färre barn och elever och ändrad 

huvudman till egen regi, samt en effektivisering inom egen regi som en följd av 

nedläggningen av Raoul Wallenbergskolan. 

Verksamheternas budget ska vara i balans för en långsiktigt hållbar ekonomi. Under våren 

lämnade förvaltningen förslag till nämnd om åtgärder för en ekonomi i balans. Ett förslag till 

Plan för en långsiktig optimering av en ekonomi i balans är under upparbetning inför 2022. 
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4.2 Väsentliga händelser 

4.2.1 Verksamhet förskola 

Arbetet med att utveckla en likvärdig förskola i de kommunala förskolorna har varit ett 

prioriterat mål för verksamheten under 2021. Verksamheten leds utifrån en gemensam 

pedagogisk grundstruktur för att säkerställa en hög kvalitet i enlighet med de statliga 

grunduppdraget för verksamheten. Förskolorna har fortsatt sitt arbete för att forma och 

utveckla en lärmiljö som fångar barnens intressen och som främjar deras nyfikenhet och 

fantasi. För att stärka barnens språkliga medvetenhet har förskolan arbetet tillsammans med 

en språk, läs och- skrivutvecklare. 

Verksamheten har, trots covid-19,  fungerat väl vilket bekräftas av resultaten i föräldraenkäten 

som visat på höga resultat gällande trygghet i förskolan. 

Byggnationen av den nya förskolan Ängsbacken startade i maj 2021 och beräknas vara klar i 

augusti 2022. 

4.2.2 Verksamhet grundskola 

Verksamheten har påverkats av covid-19, både gällande personalkostnader och inköp för att 

göra anpassningar för att kunna följa restriktioner. Det kollegiala lärandet och de pedagogiska 

samtalen har påverkats då sociala arenorna saknats. Antalet elever som vistats på fritids har 

sjunkit,  aktiviteter har inte kunnat genomföras och i grundsärskolan har större anpassningar 

behövt säkerställas. 

De förändringar som skett hittills är att grundsärskolan blivit en egen organisation och 

Futurum har delats upp i två olika skolenheter. På Vibyskolan öppnades en ny förskoleklass 

inför hösten 2021 vilket innebära en ökad kostnad för ytterligare en paviljong. Slottsskolan 

har fått ett ökat elevantal då Raoul Wallenberg beslutade att stänga ner sin 

grundskoleverksamhet i Skokloster i juni 2021. Skolan tog då emot 97 nya elever vilket 

innebär förändrade lokal- och personalbehov. Enheten modersmål - och studiehandledning 

saknar en permanent arbetsplats utifrån att tidigare lokaler sagts upp. 

4.2.3 Verksamhet gymnasieskola 

Under vårterminen skedde verksamhetens undervisningen till stor del på distans. 

Höstterminen 2021 startade upp med undervisning på plats. 

Under våren påverkade covid-19 lärarnas arbetsmiljö i hög grad. Eleverna var på plats och en 

stor andel av personalen var hemma på grund av symtom vilket resulterade i en hög 

arbetsbelastning för på de som var på plats. Många lärare upplevde en otillräcklighet när de 

både skulle undervisa elever i klassrummet samt digitalt för elever som deltog i 

undervisningen hemifrån. Den administrativa personalen har jobbat på distans en stor del av 

året. 

 

Andelen elever som tog sin studentexamenökade på Fridegårdsgymnasiet med 3 procent från 

föregående år till 80 procent. 
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Tryggheten, trivseln och relationen med lärarna är hög. 

4.2.4 Verksamhet vuxenutbildning 

Undervisning har bedrivits via fjärr- och distansutbildning. Nationella prov har inte kunnat 

genomföras, svårigheter med anskaffning av platser inom Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

och utbildningar som inte kunnat påbörjas är exempel på effekter av covid-19. Elevgrupper 

har drabbats olika där de med kortare studiebakgrund samt nyanlända har drabbats hårdast där 

en lägre genomströmning i Svenska för invandrare (SFI) varit utmärkande. 

Under våren genomfördes förberedelser för implementering av den nya vård- och 

omsorgsutbildningen. Andra förändringar inom kursplaner och sammanhållna utbildning har 

också skett. Kombinationsutbildningar startades inte på grund av för få sökande. För 

innevarande år har nya statsbidragspengar tillkommit för yrkesvux. 
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Under våren 2021 genomförde Skolinspektionen en tematisk granskning om studieavbrott 

inom vuxenutbildningen. Resultatet visar att verksamheten i huvudsak arbetade på ett bra sätt 

men ett behov av förstärkt studie- och yrkesvägledningen finns. 

4.2.5 Administration 

För att skapa högre kvalitet för medborgarna och en effektivare hantering har skolkontoret 

numera en process för fleråriga beslut gällande skolskjuts och reseersättning. Processen 

innebär att medborgarna inte behöver ansöka på nytt om omständigheterna är oförändrade. En 

vårdnadshavarportal inom skolskjuts har införts där sökande kan ta del av beslut och 

pågående ärenden vilket skapar större tillgänglighet och flexibilitet. En ny modul för 

handläggning och beslut om reseersättning som ger ökad effektivitet och rättssäkerhet direkt 

till medborgarna. 

Avtalet för särskilt anordnad skolskjuts löpte ut under sommaren och en upphandling 

påbörjades tillsammans med upphandlingsenheten. Annonsering påbörjades med fick sedan 

avbrytas på grund av felaktigheter i underlaget. Detta medförde att förvaltningen fick förlänga 

nuvarande avtal till en prishöjning med 26 procent. 

4.2.6 Barn och elevhälsoenheten 

Pandemin har påverkat barn- och elevhälsoenhetens arbete genom att flertalet möten i 

verksamheterna har genomförts digitalt. Kvaliteten i enhetens insatser bedöms vara goda 

relaterade till de förutsättningar verksamheten haft. De digitala lösningar som använts under 

pandemin, exempelvis utbildning av pedagoger, kommer att användas efter pandemin. 

Elevantalet har ökat i grundskolan vilket har en direkt påverkan på elevhälsans 

resursfördelning. En utökning har skett med 0,5 tjänst skolkurator. En utökning av 

skolsköterskor kommer att vara en förutsättning inför verksamhetsåret 2022 för att kunna 

fullgöra nämndens vårdgivaransvar. 

4.2.7 Kulturskolan 

Under våren har kulturskolan bytt verksamhetssystem. I det nya verksamhetssystemet kan 

vårdnadshavarna själva logga in och välja kurser. I samband med bytet gavs förtur till kurser 

till de som tidigare stått i kö. Det nya verksamhetssystemet är användarvänligt för såväl 

elever, vårdnadshavare och personal. 

Verksamhetens mål gällande utåtriktad verksamhet har på grund av covid-19 förändrats.  

Eleverna har arbetat med bland annat videoinspelningar där verksamheten kunnat styra 

gruppstorlekarna. I de två projekten som pågått under våren, Kulturakuten och Teaterprojektet 

har verksamheten varit tvungna att ställa in alla besök i skolorna. Interaktion med skolorna 

har till viss del kunnat ske via digitala lösningar. 

Kulturskolan har genom olika anpassningar haft ett elevunderlag motsvarande det normala. 
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4.3 Uppföljning kvalitet och mål 

4.3.1 Perspektiv: Målgrupp 

4.3.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Varje barn och elev får utifrån sina förutsättningar 

möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor maximalt. 

Ingen bedömning har genomförts 

Analys 

Andelen vårdnadshavare som fått information om barnets utveckling har sjunkit. En av 

orsakerna till detta kan vara att covid-19 påverkat möjligheten till fysiska möten med 

vårdnadshavarna och genomförande av utvecklingssamtal. 

Övriga nyckeltal kommenteras vid årsbokslutet. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Förskola: Enkätundersökning - information om 
barnets utveckling (%) 

85% 75% 

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

87,8% 79,1% 86,2% 

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

84,7% 77% 80,5% 

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
naturvetenskaps- och teknikprogrammen, 
kommunala skolor,  andel (%) 

85,2% 74% 80,1% 

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

86,5% 78,3% 85,4% 

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

55,5% 58,4% 51,3% 

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

69,8% 63,1% 67,3% 

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

44,6% 36% 34,6% 

4.3.1.2 Utvecklingsmål: Ökad måluppfyllelse avseende studieresultat 

 Ingen bedömning har genomförts 

Analys 

Nyckeltal analyseras i samband med årsbokslutet. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel 
(%) 

70,6% 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, kommunala skolor,  andel (%) 

72,4% 

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

226 231 

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

225 228 
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Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
kommunala skolor 

14    

Gymnasieelever som uppnått grundläggande 
behörighet till universitet och högskola inom 3 år, 
lägeskommun, andel (%) 

51,3%    

4.3.1.3 Utvecklingsmål: Likvärdig skola för alla 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

En del av barn- och utbildningsförvaltningens riktade arbete mot utvecklingsmålet är 

Samverkan för bästa skola som är ett utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket. 

Samverkansprojektet pågår under en treårsperiod. 

Förvaltningen kommer även att ingå i satsningen Fullföljd utbildning tillsammans med SKR, 

Sveriges kommuner och regioner. I projektet ingår grundskolan och gymnasiet. Satsningen 

startar i oktober 2021. 

Barn- och elevhälsoenheten har en kurator som gick instruktörsutbildning i augusti 2021 för 

att kunna leda utbildning i psykisk hälsa för chefer och medarbetare. Instruktörsutbildningen 

senarelades på grund av covid-19 och därför har ingen intern utbildning genomförts ännu. 

Grundskolan har fortsatt arbetet med en gemensam plattform för lärande där tillgänglig 

utbildning för alla elever utgör grunden. Läs - och skrivplaner har tagits fram, från 

förskoleklass till årskurs. Tänka, räkna och resonera (TRR) är en pågående satsning för att 

utveckla matematikundervisningen från förskoleklass till årskurs tre och ska användas i alla 

skolor för att skapa en likvärdig plattform. Måldialoger och ett gemensamt kvalitetsarbetet 

utgör också viktiga delar i arbetet med att skapa en likvärdig skola. 

De nyckeltal som följs är inte direkt relaterade till de två stora satsningarna. Nyckeltalen 

knyter an till elevhälsans förebyggande och främjande arbete. Nyckeltalet Andel spontanbesök 

hos skolsköterska följs upp per helår. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Antal spontanbesök hos skolsköterska ska ha minskat 1 335    

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

0 % 25 %   

4.3.1.4 Utvecklingsmål: Förskolor nära barnens hem 

 Inte uppfyllt 

Analys 

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda, tillsammans med planavdelningen och tekniska 

förvaltningen, hur inriktningen med mindre förskolor kan genomföras på ett effektivt och för 

medborgarna, bra sätt. Förvaltningen arbetar med uppdraget varför ingen analys av 

utvecklingsmålet kan göras förrän efter utredning. 
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4.3.2 Perspektiv: Verksamhet 

4.3.2.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Attraktiv skolkommun 

Bedömning 

Ingen bedömning har genomförts 

Analys 

Undersökningen genomförs under hösten 2021 och redovisas i årsredovisningen. 

  

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Nöjd Medborgar-Index - Förskolan  59 63   

Nöjd Medborgar-Index - Grundskola  52 54   

Nöjd Medborgar-Index - Gymnasieskola  62 63   

4.3.2.2 Utvecklingsmål: Struktur i förskola, grundskola och gymnasium och komvux 

Bedömning 

 Inte uppfyllt 

Analys 

Under höstterminen påbörjas arbetet med att skapa en sammanhållen struktur i hela 

utbildningskedjan genom framtagande av en skolplan. Arbetet med framtagande av skolplan 

har inte påbörjats varför ingen analys kan lämnas. 

4.3.2.3 Utvecklingsmål: Utveckla samarbete med övriga förvaltningar inom 

kommunen 

Bedömning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Samarbete med Socialtjänsten och Region Uppsala kring tidigt samordnade insatser (TSI) 

pågår. Ett av målen är att alla som arbetar med barn och unga i Håbo ska eftersträva samsyn 

och delaktighet med barnen och deras familjer, både inom egna organisationen och med andra 

aktörer. En barn- och ungdomskoordinator rekryteras för att utveckla en modell för TSI  i 

Håbo kommun. 

En omorganisation av kommunstyrelsens förvaltning har utarbetats och beslutades under 

sommaren 2021. Syftet med omorganisationen har varit att effektivisera arbetet, hitta nya 

samarbetsytor, ge förvaltningarna bättre stöd och avlastning. 

Förvaltningens verksamheter har under året arbetat tillsammans med socialförvaltningen för 

att stärka närvårdssamverkan. Samtliga verksamhetsformer förutom vuxenutbildningen har 

ingått i samarbetet. 

Kulturskolan har under året samarbetat med Kultur- och fritidsförvaltningen kring ett 

filmprojekt med fokus på kreativt skapande tillsammans med professionella kulturaktörer. 
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4.3.3 Perspektiv: Medarbetare 

4.3.3.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Medarbetare med hög kompetens 

Bedömning 

Ingen bedömning har genomförts 

Analys 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%)  

31% 29% 32% 31 % 

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

64% 60,9% 65,7% 80 % 

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

85,8% 86,1% 92,1% 91 % 

4.3.3.2 Utvecklingsmål: Arbetsmiljö 

Bedömning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

En medarbetarundersökning genomfördes under våren 2021. Undersökningen visade bland 

annat att samarbetet inom arbetsgrupper fungerar bra, och det finns goda förutsättningar att 

arbeta effektivt och lönsamt. Ledarna behöver stöd för att utveckla sitt ledarskap. Avseende 

engagemang har förvaltningen har en organisation med en stor andel engagerade medarbetare. 

Det finns energi och tydlighet bland medarbetarna. 

Utifrån undersökningen kommer förvaltningen under hösten genomföra flera 

personalövergrinade aktiviteter. Majoriteten av aktiviteter är allmängiltiga på svensk 

arbetsmarknad, vilket innebär att detta inte är något som endast gäller i Håbo kommun. 

Utifrån resultatet av 2021 års medarbetarundersökningen kommer konsultinsats upphandlas 

med fokus på förvaltningsövergripande utbildningsinsatser för chefer 2022. Samtliga chefer 

inom respektive enhet ha tillsammans med medarbetarna upprättat handlingsplan med 

aktiviteter för ökad trivsel under hösten.  

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfylln

ad 

Hållbart medarbetarengagemang (HME)   100 78 78% 

Sifforna ovan avser 2021 

4.3.4 Perspektiv: Ekonomi 

4.3.4.1 Kritisk kvalitetsfaktor: God ekonomisk hushållning ur ett 

verksamhetsperspektiv, och ett ekonomiskt ansvar. 

Bedömning 

Ingen bedömning har genomförts 
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Analys 

Förvaltningen beskriver i sin verksamhetsplan 2021 följande som en kritisk kvalitetsfaktor för 

en god ekonomisk hushållning och ett ekonomiskt ansvar ur ett verksamhetsperspektiv. 

- Hållbar ekonomi kräver ansvarstagande och en god organisation. 

- Verksamheten är anpassad efter de resurser som tilldelats och budgeten hålls. 

- Ekonomin används för att bygga upp en fungerande organisation, där väl avvägda 

prioriteringar görs. 

- De ekonomiska prioriteringarna stödjer verksamhetsutvecklingen. 

- Beslut om prioriteringar är väl avvägda med tillhörande underlag med ekonomiska 

beräkningar. 

- Planering sker och beslut tas i utifrån långsiktiga perspektiv. 

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att uppfylla ovanstående kriterier, se vidare avsnitt 

3.4.2 Utvecklingsmål ekonomi i balans i alla verksamheter. 

Kvalitetsmått 
Avvikelse 

2018 
Avvikelse 

2019 
Avvikelse 

2020 
Avvikelse 

2021 

Ekonomiskt utfall, avvikelse mot 
budget  

-12 378 -23 420 -402 -7 904 

4.3.4.2 Utvecklingsmål: Ekonomi i balans i alla verksamheter 

Bedömning 

 Inte uppfyllt 

Analys 

Förvaltningens optimeringsarbete för en ekonomi i balans:  

 Utbildningsinsatser för ökad förståelse för budget och kommunens ekonomi. Detta för 

att säkerställa att alla chefer och politiker förstår och använder samma ekonomiska 

begrepp och därmed effektivisera kommunikationen. Säkerställa att budgetansvariga 

kan hantera verktygen. 

 Genom rutiner säkerställa och effektivisera ekonomi- och uppföljningsarbete, 

Processkartläggning av ekonomiprocesserna genomförs. 

 Översyn av resursfördelningen i budget i samband med budgetåret 2022. 

 Förbättra analysarbete genom nyckeltal, 

 Genomlysa resursbehov utifrån förutsättningar att bedriva förskola och skola. 

Fördelning av kostnader. 

 Genom planering och uppföljningsverktyget, Stratsys genomföra en översyn av 

befintliga ekonomiska mallar för att göra den mer stringent, tydlig med 

konsekvensbeskrivningar. 

 Utveckla samverkan och nätverk med andra kommuner för att få inspiration/tips på 

uppföljning. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfylln

ad 

Budgeten är i balans (tkr)  -0,4  -7 900  
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4.3.4.3 Utvecklingsmål: Resurser nära våra barn och elever 

Bedömning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Grundskolorna har arbetat med nyckeltal för att ha en likvärdig resursanvändning vad gäller 

ledning och administration. Enheter med över 310 elever har nu en rektor och skolor med 

över 400 elever har en rektor och en biträdande rektor. 

Administrationen har samordnats vad gäller ekonomiadministration. En person arbetar 

övergripande med alla skolors prognoser och ekonomiadministration. Tidigare fanns den 

kompetensen i större omfattning på respektive skola men genom den nya strukturen skapas en 

sammanhållen och likvärdig process för prognosuppföljningar. 

På gymnasiet har administrationen setts över där verksamheten gjort en besparing på totalt en 

heltidstjänst. Verksamheten har sett över tjänstefördelningen för lärartjänsterna i syfte att 

effektivisera. 

Enhetens uppdrag är att främja barns och elevers hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa 

och hinder i lärandet. Tillgängliga resurser riktas direkt mot det övergripande uppdraget. 
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4.4 Driftredovisning 

Budget 
2021 

Utfall jan-
aug 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

Bokslut 
2020 

Barn och utbildningsnämnd -507 -332 -507 0 -629

Nämndadministration -367 -273 -414 -47 -301

Allmän kulturverksamhet -676 -196 -640 36 -673

Kulturskola -6 404 -4 166 -6 412 -8 -6 402

Öppen förskola -2 283 -1 460 -2 280 3 -2 165

Omsorg på OB-tid -1 865 -2 044 -3 100 -1 235 -2 957

Förskola -144 364 -96 752 -146 971 -2 607 -133 862

Vårdnadsbidrag 0 36 0 0 -121

Pedagogisk omsorg -1 058 -265 -399 659 -786

Fritidshem -24 618 -16 614 -23 944 674 -26 168

Förskoleklass -12 100 -9 643 -15 006 -2 906 -13 860

Grundskola -257 214 -169 693 -256 117 1 097 -250 515

Grundsärskola -8 726 -8 732 -13 578 -4 852 -9 430

Gymnasieskola -107 424 -69 813 -103 279 4 145 -104 624

Gymnasiesärskola -7 535 -3 655 -7 825 -290 -6 567

Grundl vuxenutbildning -925 -516 -487 438 -585

Gymnasial vuxenutbildning -4 579 1 068 -3 705 874 -1 125

Särvux -1 002 -549 -844 158 -784

Aktivitetsansvaret -603 -238 -482 121 -618

Svenska för invandrare -2 222 -1 367 -2 446 -224 -2 968

Övergripande verksamhet -23 457 -18 208 -27 397 -3 940 -22 037

Summa -607 929 -403 409 -615 833 -7 904 -587 176

4.5 Kommentarer till driftredovisning 

Barn och utbildningsnämnden redovisar vid delårsuppföljning per augusti ett underskott med 

7,9 miljoner kronor, en förbättring sedan prognos per mars med 17,2 miljoner kronor. 

Förbättringen beror på flera orsaker. Prognostiserade kostnader per mars för verksamhet i 

Raoul Wallenbergskolans (RW) lokaler från hösten uteblir vilket motsvarar närmare 1 miljon 

kronor. Slottskolan gjorde bedömningen att för elevernas och personalens bästa samlas alla i 

samma lokaler. Färre barn och elever och ändrad huvudman till kommunal egen regi ger en 

lägre kostnad på närmare 9 miljoner kronor.  Ej budgeterade intäkter på närmare 10 miljoner 

kronor inom grundskola bidrar till det förbättrade resultatet. 

Prognosen för majoriteten av verksamheterna är mer kvalificerad när höstterminen har startat. 

Antagningen till gymnasiet är klar och placeringar på förskolan och fritidshem är i stort klart 

för resten av året. 

I underskottet finns engångskostnader som inte påverkar kommande år. Detta består främst av 

personalärenden med avslut motsvarande nära 5 miljoner kronor och utrangeringskostnader 

för Viby ombyggnad motsvarande 4 miljoner kronor. 

Eventuell kompensation till fristående huvudmän är inte med i denna prognos. 
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Omsorg på OB-tid - underskott 1,2 miljoner kronor 
Verksamheten prognostiseras ha ett underskott med 1,2 miljoner kronor, samma nivå som vid 

prognos per mars. Då verksamhetens beslutade omorganisation drogs tillbaka av nämnden 

och uteblev inför 2021 är kostnaden för verksamheten högre än budgeterat. Kostnaden för 

verksamheten bör belasta både för- och grundskoleverksamheten då verksamheten omfattar 

barn i åldrarna 2 till12 år. Idag belastar kostnaden enbart förskolans budget. 

Förskola - underskott 2,6 miljoner kronor 
Totalt har prognosen förbättrats för verksamheten förskola med 1,2 miljoner kronor sedan 

delårsuppföljning mars. Prognosen för köpta och sålda platser är 4 miljoner kronor lägre än 

budget. Det förklaras dels av färre antal barn dels av ej budgeterad moms. Fristående 

förskolor i kommunen har färre barn än budgeterat vilket innebär att de inte kan fylla alla sina 

platser. 

Underskottet i egen regi uppgår till 6,6 miljoner kronor, en förbättring med 600 000 kronor 

sedan mars. Underskottet beror till största del på färre barn i verksamheten vilket ger lägre 

intäkter i förhållande till befintliga platser och budgeterat. Personalkostnaderna för 

verksamheten är högre i förhållande till budgeterade kostnader då antalet barn i behov av 

särskilt stöd ökat under 2021. Åtgärd för en budget i balans kräver att icke ändamålsenliga 

lokaler och paviljonger avvecklas samt att icke lagstadgade verksamheter omorganiseras. 

Underskottet i egen regi beror även på engångskostnader för personalärenden med avslut om 

1,5 miljon kronor. 

Barn- och elevhälsoenheten prognostiserar ett underskott jämfört med budget på 209 000 

kronor. 

 

Pedagogisk omsorg överskott 659 000 kronor 
Överskottet beror på att det är färre barn i verksamheten än budgeterat. Det finns en 

dagbarnvårdare kvar i kommunen. Marginell skillnad mot prognos per mars. 

 

Fritidshem - överskott 674 000 kronor  
Prognosen för verksamhet fritidshem är en förbättring sedan delårsuppföljning mars med 

545 000 kronor. Förbättringen beror på lägre nettokostnader för utbetald peng. Fler barn går i 

kommunal regi och färre hos annan huvudman, som en följd av nedläggning av RW. På 

totalen minskar antalet barn i verksamheten. Överskottet beror även på ej budgeterad moms. 

 

Verksamheten i egen regi har ett underskott med 650 000 kronor, en förbättring med 1,1 

miljon kronor sedan prognos per mars. Förbättringen beror dels på uteblivna kostnader för 

verksamhet på RW dels på optimerad organisation på några av enheterna. Förklaring till 

underskottet för egen regi är dels färre elever på fritidshem än vad som budgeterats. Dels 

finns elever som är i behov av särskilt stöd och behöver stödet under hela skoldagen. Pengen 

för fritidshem täcker inte den kostnaden. Fritidshemmens tydligare uppdrag i läroplanen 

kräver planering av innehåll i verksamheten som i vissa fall kan generera ökade kostnader. 

Förskoleklass -  underskott  2,9 miljoner kronor 
Prognosen för verksamheten förskoleklass har försämrats med 600 000 kronor sedan prognos 

per mars. Det är lite fler barn än budgeterat totalt för verksamheten, fler barn i kommunal regi 

än budgeterat. Nettokostnaden för utbetald peng alla huvudmän är i nivå med budget. 

Verksamheten i egen regi  prognostiserar ett underskott med 2,8 miljoner kronor, en 

försämring med 400 000 kronor sedan mars. Förskoleklassen är en viktig övergång mellan 

förskola och skola. Då förskoleklasserna rent fysiskt befinner sig i den stora skolan, är det 

mycket viktigt att det finns personal runt barnen hela tiden för att trygga upp och skapa en fin 

start på skolan. Det är också nödvändigt att inte ha för stora elevgrupper då arbetet i 

förskoleklassen förutom skolförberedande undervisning, i stor utsträckning består av omsorg. 
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Det stora underskottet ger tydlig signal om att förskoleklassverksamheten är underfinansierad. 

Förskoleklassen är nu obligatorisk skolform där Skolverket har riktat ett uppdrag till skolorna 

att genomföra en kartläggning av alla elever i förskoleklass. Genomförandet sker på 

individnivå och är personalkrävande. Den analys och uppföljning som sedan sker kräver 

också en personell insats för att arbetet ska ge den effekt som önskas. Skolorna i Håbo arbetar 

efter en gemensam struktur vilket genererar en likvärdighet för alla elever. Det i sin tur kräver 

en viss personaltäthet och kompetens i verksamheten. 

Barn- och elevhälsoenheten prognostiserar ett underskott jämfört med budget på 246 000 

kronor. 

Grundskola- överskott 1,6 miljoner kronor 
Prognosen för verksamhet grundskola har förbättrats totalt med nästan 12 miljoner kronor 

sedan prognos per mars. Förbättringen beror dels på lägre kostnader för utbetald peng med 8 

miljoner kronor och ej budgeterade intäkter på enheterna motsvarande 10 miljoner kronor. 

Nettokostnaden för utbetald peng har minskat med 7% jämfört med budget, vilket motsvarar 

13,5 miljoner kronor överskott. Det är totalt en minskning med 19 elever, motsvarande 1 % 

jämfört med budgeterat. Fler elever går i kommunal regi och färre hos annan huvudman 

främst på grund av nedläggning av RW vilket ger lägre kostnader. Överskottet för utbetald 

peng beror även på ej budgeterad moms. 

Verksamheten i egen regi har ett underskott mot budgeterat med 12,3 miljoner kronor varar 

2,9 miljoner kronor avser särskilda undervisningsgrupper. Det är en förbättring jämfört med 

prognos per mars med 5,1 miljoner kronor. Ej budgeterade intäkter på drygt 10 miljoner 

består av skolmiljarden 2 miljoner kronor, stöd från verksamhetschef 4 miljoner kronor, 

statsbidrag 1,9 miljoner och ökade elevintäkter på framförallt Slottskolan och Futurum med 

2,6 miljoner kronor  

 

Prognosticerade personalkostnader inklusive effektiviseringskrav på enheterna uppgår till ett 

underskott jämfört med budget på 18,7 miljoner kronor. Effektiviseringskravet motsvarar 25 

årsarbetare i budget varav 21 årsarbetare är pedagoger. Det vill säga budgeten medgav 25 

årsarbetare färre än vad som finns i organisationen. 

Kommunens särskilda undervisningsgrupper är kostnadsdrivande utifrån att där behövs 

personal med spetskompetens som specialpedagogisk utbildning. Resurser och extra personal 

krävs och grupperna är små. Dessa verksamheter får en utökad tilldelning av medel men 

klarar inte att hålla budget utifrån de förutsättningar som ges. Det beror på att elever behöver 

placeras i grupperna under året och utökade kostnader kan tillkomma i samband med ny elevs 

placering. Då behovet av dessa grupper är stort för kommunens elever finns inte plats att ta in 

interkommunala elever. Det innebär att de intäkterna som tidigare år fanns har uteblivit. Dessa 

grupper prognostiserar ett underskott mot budget med 2,9 miljoner kronor. 

Prognos för skolskjuts visar på ett underskott jämfört med budget med 1 miljon kronor. Detta 

beror på  dyrare avtal under hösten på grund av avbruten upphandling. 

Barn- och elevhälsoenheten prognosticerar ett överskott jämfört med budget på 287 000 

kronor. Överskottet beror till största delen på lägre personalkostnader för ökad frånvaro på 

grund av pandemin. Vid frånvaro tas inga vikarier in på enheten. Kompetensutveckling har 

inte genomförts enligt plan på grund av pandemin, vilket också bidrar till överskottet. 

Grundsärskola  - underskott 4,9 miljoner kronor  
Verksamheten prognostiserar ett underskott med 4,9 miljoner kronor. En förbättring med 

100 000 kronor sedan prognos per mars. Ramen är inte anpassad till färre sålda platser. 

Tidigare år (exempelvis 2017-2019) har grundsärskolan tagit in många interkommunala 

elever vilket gett höga intäkter. Verksamheten har utökats med fler elever under pågående 

läsår vilket leder till en högre personalkostnad. Skolan har dels fått nya elever i 
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skolverksamheten, men även en utökning av befintliga skolelever som nu fått fritidsplats. När 

elever börjar mitt under läsåret uppdateras inte ramen och ökade personalkostnader leder då 

till ökat underskott. 

Prognos för skolskjuts visar på ett överskott jämfört med budget med 489 000 kronor. 

Avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat. 

Gymnasieskola överskott 4,1 miljoner kronor 
Prognostiserat överskott för verksamheten har ökat sedan mars med 1,4 miljoner kronor. 

Antagningarna för hösten är klara och därmed kan prognos för nettokostnaden utbetald peng 

kvalitetssäkras. Nettokostnaden prognostiseras till ett överskott på 4,7 miljoner kronor då 

moms intäkt inte var budgeterad. Övriga poster tar ut varandra. 

Verksamheten i egen regi har ett underskott jämfört med budget på 2,6 miljoner kronor. Vid 

årets första prognos upptäcktes en felbudgetering på 2,4 miljoner kronor. Vid antagning till 

höstterminen 2021 kunde inte alla klasser fyllas för att det var för lågt söktryck. Störst blev 

konsekvenserna för Barn- och fritidsprogrammet där endast halva klassen fylldes. En analys 

av sökmönster har genomförts och sökandet till Barn- och fritidsprogrammet var lågt i hela 

Sverige. Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet har tillsammans tio lediga 

platser. Fridegårdsgymnasiet har kompenserat lägre intäkter genom att se över och 

effektivisera lärarnas tjänster. 

Prognos för skolskjuts och inackorderingstillägg visar på ett överskott jämfört med budget 

med 954 000 kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat. 

Barn- och elevhälsoenheten prognosticerar ett överskott med 505 000 kronor. Orsakerna är 

samma som för verksamhet grundskola. 

Även kostnader för studiehandledning visar på ett överskott mot budget med 453 000 kronor. 

Behovet av studiehandledning är mindre än förväntat då en genomlysning har gjorts. 

Gymnasiesärskolan - underskott 290 000 kronor  
Verksamheten prognostiserar ett underskott med 290 000 kronor, en försämring mot prognos 

per mars med 348 000 kronor. Ej budgeterade köpta platser i annan kommun är ett underskott 

med 1,3 miljoner kronor. Detta uppvägs av överskott på prognos för skolskjuts med 403 000 

kronor. Även enheten i egen regi visar på ett överskott med 588 000 kronor. Det beror på att 

tidigare tilltänkta elevassistenter aldrig anställdes. 

Grundläggande vuxenutbildning - överskott 438 000 kronor 
Prognosen vid delårsuppföljning mars var en budget i balans. Vid prognos per aug finns mer 

kvalitetssäkra uppgifter för hur hösten kommer se ut och därför prognostiseras ett överskott 

med 438 000 kronor. Söktrycket är lägre än förväntat då många deltar en längre period i 

Svenska för invandrare (SFI). 

Gymnasial vuxenutbildning - överskott 874 000 kronor 
Vid prognos per aug finns mer kvalitetssäkra uppgifter för hur hösten kommer se ut och 

därför prognostiseras ett överskott mot budget med 874 000 kronor. En förbättring jämfört 

med prognos per mars med 942 000 kronor.  Antalet sökande till kombinationsutbildningar, 

där språkutbildning kombineras med yrkesutbildning, har varit för få så dessa utbildningar har 

inte kunnat startas. 

Särskild utbildning för vuxna - Särvux överskott 158 000 kronor 
Vid prognos per mars prognostiserades ett underskott som nu förbättrats med 293 000 kronor. 

Personalkostnaden är lägre än förväntat då en rekrytering av ytterligare en lärare avbröts då 

det inte fanns tillräckligt kvalificerade sökande till tjänsten. 

Aktivitetsansvaret - överskott 121 00 kronor 
Prognosen för verksamheten har förbättrats sedan prognos per mars med 121 000 kronor. 

Överskottet beror på att under första halvåret var bemanningen lägre men har sedan ökat från 
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september. Den ökade personalkostnaden kommer att ge en helårseffekt under 2022 och är i 

linje med verksamhetens behov. 

Svenska för invandrare - SFI, underskott 224 000 kronor 
Prognosen för verksamheten har försämrats sedan prognos per mars med 200 0000 kronor. 

Svenska för invandrare (SFI) är en rättighetsutbildning där alla behöriga sökande antas vilket 

innebär att kostnaderna inte går att styra. Genomströmningen är lägre på grund av effekter 

kopplade till covid-19 men fler elever studerar SFI under en längre period. Kommunen har 

under 2020 och 2021 haft färre mottagande av nyanlända än förväntat. 

Övergripande verksamhet - underskott 3,9 miljoner kronor 
Prognosen för övergripande verksamhet har försämrats med 2,6 miljoner kronor sedan 

prognos per mars. Det beror främst på utrangering av tidigare byggprojekt som avslutades vid 

Vibyskolan till en kostnad av 4 miljoner kronor. Underskottet beror även på högre kostnader 

för verksamhetssystem (pedagogiska och administrativa) än budgeterat. Dessa kostnader 

kommer öka i takt med ökad digitalisering. 

4.5.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

De ekonomiska effekterna av pandemin beräknades per mars till en kostnad på 2 miljoner 

kronor. Utfallet är nu per augusti 7,5 miljoner och prognostiseras vara så vid årets slut. 

Pandemin ger ökade kostnader för städning, extra utrustning samt ökade personalkostnader. 

Det är främst kostnader för timvikarier som utgör effekterna av covid-19. Här redovisas 

enbart kostnader för timlön, de lägre kostnaderna för månadslön i och med sjukskrivning är 

inte med. Nedan är bruttoredovisning, alltså inte den totala bilden för personalkostnaderna. 

Många sjuka har inneburit ökad arbetsbelastning. Vid distansundervisning har i vissa fall en 

vuxen på plats behövts hos eleverna. 

Vissa kostnader är knutna till IT-utrustning som köpts in för att kunna hålla 

distansundervisning eller distansmöten. 

Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-aug I prognos helår 

Bokfört:   

Förskola -3341 -3 341 

Fritidshem -881 -881 

Förskoleklass -59 -59 

Grundskola -2623 -2 623 

Grundsärskola -231 -231 

Gymnasiet -400 -400 

Övrigt -21 -21 

Ej bokfört:   

Summa -7556 -7 556 

4.5.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Förvaltningens prognos för augusti visar ett sammanlagt underskott om 7,9 miljoner kronor. 

Förvaltningen tog under våren fram ett förslag till åtgärder för budget i balans. Underskottet 

bedöms trots detta kvarstå under innevarande budgetår. 

Förvaltningens optimeringsarbetet för en ekonomi i balans:  

 Utbildningsinsatser för ökad förståelse för budget och kommunens ekonomi. Detta för 

att säkerställa att alla chefer och politiker förstår och använder samma ekonomiska 

begrepp och därmed effektivisera kommunikationen. Säkerställa att budgetansvariga 
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kan hantera verktygen. 

 Genom rutiner säkerställa och effektivisera ekonomi- och uppföljningsarbete,

Processkartläggning av ekonomiprocesserna genomförs.

 Översyn av resursfördelningen i budget i samband med budgetåret 2022.

 Förbättra analysarbete genom nyckeltal,

 Genomlysa resursbehov utifrån förutsättningar att bedriva förskola och skola.

Fördelning av kostnader.

 Genom planering och uppföljningsverktyget, Stratsys genomföra en översyn av

befintliga ekonomiska mallar för att göra den mer stringent, tydlig med

konsekvensbeskrivningar.

 Utveckla samverkan och nätverk med andra kommuner för att få inspiration/tips på

uppföljning.

Redovisade 
åtgärder i 

marsrapport, tkr 

Redovisade 
åtgärder i 

augrapport, tkr 

Underskott enligt prognos 

Åtgärder för att komma i balans: 

Återstår att åtgärda 

Summa 

4.5.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Månadsuppföljning februari, underskott 24,3 miljoner kronor. 
BOU §50, Dnr 2021/00042 

Delårsuppföljning mars, underskott 25 miljoner kronor. 
BOU§71 Dnr 2021/00070 
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4.6 Volym- och resursmått 

4.6.1 Volymmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall aug 

2020 
Utfall aug 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal barn i förskola, egen regi 1 093 1 007 966 1 096 1 050 

Antal barn i förskola, annan huvudman 235 197 272 296 280 

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan 
huvudman 

9 12 5 10 5 

Antal barn i fritidshem, egen regi 1 013 1 087 1 159 1 005 1 023 

Antal barn i fritidshem, annan 
huvudman 

147 148 105 152 113 

Antal barn i förskoleklass, egen regi 265 274 286 264 282 

Antal barn i förskoleklass, annan 
huvudman 

36 35 26 37 31 

Antal barn i grundskola, egen regi 2 320 2 297 2 369 2 315 2 341 

Antal barn i grundskola, annan 
huvudman 

531 531 474 547 504 

Antal barn i grundsärskola, egen regi 19 21 25 20 24 

Antal elever i gymnasieskola, egen regi 583 507 575 580 583 

Antal elever i gymnasieskola, annan 
huvudman 

516 543 559 555 555 

Antal elever i gymnasiesärskola, egen 
regi 

20 10 17 20 17 

Antal elever i gymnasiesärskola, annan 
huvudman 

3 2 3 2 2,5 

Antal barn i förskola, egen regi 

Per augusti är antal barn 41 färre än föregående år och prognosen visar på 46 barn färre på 

helår för egen regi. Befolkningsprognosen från mars 21 visar på färre förskolebarn totalt 

under 2021 än budgeterat. 

Antal barn i förskola, annan huvudman 

Det är 75 fler barn i förskolan hos annan huvudman per augusti än föregående år. På 

helårsprognosen är bedömningen att utfallet blir lägre än budgeterat. En av fristående 

enheterna i kommunen bedömer att deras mål om antalet barn på  helår inte kommer uppnås. 

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan huvudman 

En av de två fristående utförarna för pedagogisk omsorg har slutat och därför är antalet barn 

både för augusti och prognos för helår lägre än budgeterat. 

Antal elever i gymnasieskola, egen regi 

Ökning med 68 elever i augusti 2021 jämfört med augusti 2020. Platser finns på 

Introduktionsprogrammen, vilka kommer att fyllas kontinuerligt. 

Barn- och fritidsprogrammets antagning stannade på 17 elever, vilket givit minskade intäkter 

för gymnasium egen regi. 
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Antal elever i gymnasieskola, annan huvudman 

Ökning med 16 elever augusti 2021 mot augusti 2020. 

Antal elever i gymnasiesärskola, annan huvudman 

Ökning med 1 elev hösten 2021, jämfört med prognos. 

4.6.2 Resursmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall aug 

2020 
Utfall aug 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Kostnad kr per inskrivet barn i 
förskolan, egen regi 

98 079 71 158 77 280 99 270 108 413 

Kostnad kr per inskrivet barn i 
fritidshem, egen regi 

22 405 14 100 12 723 20 736 20 689 

Kostnad kr per inskriven elev i 
förskoleklass, egen regi 

45 371 28 614 30 212 36 705 48 135 

Kostnad kr per inskriven elev i 
grundskola, egen regi 

87 784 58 078 58 360 87 942 90 480 

Kostnad kr per inskriven elev i 
gymnasieskola, egen regi 

75 646 53 222 54 846 66 088 70 051 

Under 2020 ingick kostverksamheten i nämndens budget men flyttades till annan nämnd från och med 

2021. För att öka jämförbarheten mellan åren har därför kostnader för kostverksamheten rensats bort 

från utfall aug 2020. 

Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi 

Helårskostnaden prognostiseras bli högre än budgeterat. Antalet barn förväntas bli 46 färre 

och då organisationen inte kunnat justeras enligt plan blir det högre kostnad per barn. 

4.7 Investeringsredovisning 

4.7.1 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är 

fattat. 

   
Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall 
tom 
2020 

Utfall 
Jan-
aug 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

33 Musikskola        

3753 invent kulturskolan 2021    -12 -80 -80  

40 Förskola        

1517 Vhtanpassningar 2021    -202 -700 -571 129 

3529 IKT Förskola 2021    -102 -100 -102 -2 

3748 Ängsbacken möbler ny fsk     -1 500  1 500 

3754 Möbler FSK 2021    -200 -200 -200  

42 Fritidshem        

3759 Lekutrustning GD 21    -37 -250 -234 16 

44 Grundskola        

1517 Vhtanpassningar 2021     -1 700  1 700 

3530 IT utrustning Grundsär    -49 -60 -60  

3531 IT GSK FU 2021     -300 -300  
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Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall 
tom 
2020 

Utfall 
Jan-
aug 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

3533 IT utrustning GD -116 -100 -116 -16

3534 IT utrustning VÄ -184 -200 -184 16 

3535 IT utrustning GR -123 -100 -260 -160

3536 IT utrustning VI -85 -85

3537 IT utrustning SL -94 -45 -135 -90

3538 It utrustning FU F-6 -100 -100

3746 Västeräng skolmöbler -1 620 1 620 

3755 Elevmöbler FU F-6 21 -250 -250

3756 Möbler FU 2021 -600 -600

3759 Lekutrustning GD 21 -59

3760 Skolmöbler VÄ 21 -166 -150 -166 -16

3762 Utrustning idrott VI -31 -31 -31

3763 Elevmöbler SL 21 -270 -160 -510 -350

3764 Möbler FU 7-9 2021 -133 -289 -289

3827 Västeräng personalmöbler -89 -76 -89 -13

3830 Konferens FU F-6 21 -50 -50

3831 FU personalmöbl 2021 -600 -600

3832 Biblioteksmöbler SL 21 -51 -58 -108 -50

3833 Personalmöbl GR 2021 -400 -240 160 

3834 Möbler Viby 2021 -7 -50 -70 -20

45 Gymnasieskola 

1517 Vhtanpassningar 2021 -600 600 

3532 IT Gymnasie 2021 -262 -300 -300

3757 invent nylokal GYM 2021 -1 000 1 000 

49 Förvaltn gem verksamhet 

3758 Möbler administrat 2021 -100 -100

Summa -2 187 -11 823 -5 830 5 993 

4.8 Kommentarer till investeringsredovisning 

Förskola  
Projekt 1517 verksamhetsanpassningar, överskott 129 000 kronor 

Verksamhetsanpassningar är genomförda på; 

Nybygget: Solskydd och vagnsförråd 

Annehill: Utomhusstaket för att dela av utemiljön  på gården ytterligare 

Viby: Staket och markarbeten efter borttagande av paviljong. 

Skogsbrynet: Lokalförändringar inomhus för att göra lokalerna mer lättarbetade och 

verksamhetsanpassade i enlighet med förskolans läroplan. 

Projekt 3748 Ängsbacken möbler, överskott 1,5 miljoner kronor 

I väntan på att förskolan byggs klart bör investeringsbudgeten överföras till 2022. 

Grundskola  
Projekt 1517 verksamhetsanpassningar, överskott 1,7 miljoner kronor. 

Behovet kvarstår 
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Projekt 3535 It utrustning Gransäterskolan, underskott 160 000 kronor 

Projekt 3833 personalmöbler Gransäterskolan, överskott 160 000 kronor 

Gransäterskolan har efter önskemål kring investeringar omvärderat behovet och ser att IT 

utrustning behöver prioriteras medans möbler får stå tillbaks. En orsak är det planerade 

underhållsarbetet som kommer att genomföras. 

Projekt 3746 Västerängen skolmöbler, överskott 1,6 miljoner kronor 

Överskottet beror på att beslut efter förstudien med eventuell ombyggnation av skolan och 

köket  ännu inte fattats. Investeringsmedel för matsalsmöbler har inte använts och behöver 

flyttas till kommande budgetår. 

Projekt 3763 Elevmöbler Slottskolan, underskott 350 000 kronor. 

Avvikelserna beror på ökat elevunderlag. Slottskolans ursprungsplan av investeringar 2021 

har inte varit tillräcklig utifrån förändrat läge. Investeringsplanen för 2021 påbörjades under 

vårterminen och behöver fortlöpa vidare under höstterminen för att säkerställa Slottskolan 

med ändamålsenliga möbler och IT-utrustning. 

Gymnasieskola  
Projekt 1517 verksamhetsanpassningar - överskott 600 000 kronor 

Verksamhetsanpassningarna är ännu inte genomförda.  Anpassningarna gäller uppförande av 

väggar i verksamheterna Autismspektra-, introduktions- och samhällsvetenskapsprogrammen 

för att skapa mindre och avskilda ytor för ökad studiero. Troligtvis kommer endast en av 

anpassningarna genomföras under 2021. 

Projekt 3757 inventarier ny lokal - överskott 1 miljon kronor 

Ombyggnationen av Fridegårdsgymnasiet har pausats under hela 2021. Ombyggnationen av 

biblioteket och entrén  kommer att återupptas  i oktober. 

4.9 Intern kontroll 

Kontrollera varje månad hur det går med publicering: Kontroll genomförs varje månad 

av hur processen med publicering går. Publicerat i september 2021. 

Kartlägg om processer är kända, se till att processer är kända, förståeliga och lätta att 

hitta: Dialog sker på arbetsplatsträffar i respektive verksamhet. Gymnasiets skolledning och 

förskolans rektorsgrupp är informerade. 

Medarbetarenkät genomförs i mars 2021: Alla har genomfört enkäten och varje chef 

arbetar med sina resultat. Utvecklingsinsatser kring ledarnas förutsättningar ska genomföras. 

Upphandling av utbildning för cheferna i förvaltningen pågår. 

Lärarna får ökad administration, undersöka hur situationen kan förbättras: 

Internkontrollplanen för 2021 och organisation tas upp på rektorsmöten. Förskolans rektorer, 

pedagoger, förskollärare och barnskötare har stöd i arbetet av en  pedagogiska handledare och 

det finns ett gemensamt stöd för administration på förskolekontoret. På gymnasiet har en rad 

förbättringar i IT-systemen gjorts för att underlätta betygsättningsprocessen för lärarna. Det 

pågår en omorganisation av Fridegårdsgymnasiets elevhälsoteam som ska ge mentorerna ökat 

stöd i elevhälsoarbetet. Det ökade stödet för mentorerna avser den administrativa delen kring 

dokumentation, kontakter och information. 

Kartläggning av att lokaler och behov av lokaler finns upptagna i 

lokalförsörjningsplanen: Förvaltningen ska ta ett omtag gällande lokalfrågan då det råder 

stor brist på lokaler framförallt avseende lokaler för grundskolans verksamhet. Förvaltningen 

kommer i samband med framtagandet av skolplanen säkerställa lokalbehovet. 
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I lokalförsörjningsplanen finns en plan för en ny gymnasieskola.  Av planen framgår inga 

planerade åtgärder. Fas ett av ombyggnation av Fridegårdshuset som avser ombyggnation av 

biblioteket startar i oktober. 

Kontroll av arbetssätt och process för att säkerställa tillräckligt tidig input om 

förändringar i befolkningsunderlag:  Nämnden har genom Verksamhetsplan 2021 och 

budget 2022 fått uppdaterade prognos för ungdomar i gymnasieåldern, grundskoleåldern och 

förskoleåldern. 

Kontrollera andelen behöriga lärare:  

Andelen behöriga lärare på Fridegårdsgymnasiet är 91% 

Andelen behöriga förskollärare i förskolan är 31%. 

Grundskola 80% 

4.10 Förväntad utveckling 

Barn- och utbildningsförvaltningen behöver fortsätta att anpassa arbete och val av metoder 

utifrån förvaltningens förutsättningar och behov, så länge de krav som följer av 

skollagstiftningen och barnkonventionen uppfylls. 

En tydlig trend är förvaltningens fortsatta lokalmässiga utmaningar. Elevplatserna i 

grundskolan räcker inte i dagsläget. För att tillgodose elevplatser samt att bedriva verksamhet 

enligt nyckeltal för tilldelad elevpeng krävs åtgärder av vissa skollokaler. Gransäterskolan, 

Västerängsskolan samt Gröna dalen har vissa klassrum som är för små för att rymma önskvärt 

elevtal. Ett led i arbetet är att skapa ekonomiska hållbara lokaler. De kommunala 

skolformerna samlas i större pedagogiska enheter isyfte att skapa 

samordningseffekter/stordriftsfördelar. Förvaltningen behöver vidare avveckla oekonomiska 

och icke anpassade fastigheter/paviljonger. 

Förvaltningens verksamheter ska fortsätta bedrivas kostnadseffektivt. Detta kräver att 

enheternas samlas i större enheter, eventuellt öka barn- och elevgruppernas gruppstorlek och 

verka för att behålla grundbemanning i pedagogisk verksamhet. 

Håbo kommun liksom alla kommuner står inför en utmaning med ökat demografisk tryck med 

både ökat antal äldre samt barn och ungdomar. Resurserna kommer inte att öka i samma takt 

som behoven vilket medför att verksamheten måste anpassas efter förutsättningarna. 

Förvaltningschef ansvarar för att fastställa rätt kvalitetsnivå för verksamheten. Volym- och 

nyckeltal behöver tas fram för verksamheterna för att få en mer träffsäker ekonomistyrning. 

Arbetet leds av förvaltningschef med stöd av controller från ekonomiavdelningen och 

kommer kräva en betydande insats från samtliga budgetansvariga. Förvaltningschef arbetar 

just nu fram en plan för optimering av verksamheten innehåll insatser avseende utbildning- 

roller/ansvar - kommunikation - stöd. Målgruppen innefattar enhetschef till nämndsledamot. 

Administration 

Medborgare blir allt mer digitala och förväntar sig snabba, lättillgängliga och lättförståeliga 

ärendeprocesser dygnet runt. Förvaltningen behöver möta det behovet, där det är möjligt, med 

kvalitativa och rättssäkra processer och stödsystem. Förvaltningens behov av kompetens har 

förändrats. Detta i sig gör att rekryteringskostnaderna ökar då mer kvalificerad personal krävs. 
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5 Socialnämnden 

5.1 Sammanfattning 

Alla verksamheter inom nämndens område har påverkats direkt eller indirekt av den pågående 

pandemin.  Distansarbete och digitala möten har blivit en del av förvaltningens arbetssätt. 

Tillgänglighet och utredningstid har påverkats negativt. Stöd och behandlingsenhetens 

gruppverksamheter har inte genomförts som planerat hittills i år. Gruppverksamhet som t ex 

TARA (Våld i nära relation), ABC-föräldrautbildning, Fyren - gruppverksamhet för barn och 

ungdomar med mera har helt ställts in. Vilken påverkan detta haft på medborgarna i 

kommunen är svårt att analysera i dagsläget. De flesta av gruppverksamheterna planerar nu att 

starta upp under senare delen av hösten. Samverkan med viktiga samverkanspartners har varit 

försvårad på grund av distansarbete vilken kan ha påverkat målgruppen vi möter och även 

utvecklingen av vår verksamhet. 

Arbetsmarknadsenheten startade i mitten av juni. 

Målen delvis uppfyllda. Alla enheter fortsätter arbeta med de mål som finns. 

Vid delårsuppföljning per augusti prognostiserar Socialnämnden ett underskott mot budget 

med 6,8 miljoner kronor. Det är en förbättring med 2,5 miljoner kronor sedan prognos per 

mars. Förbättringen beror framförallt på att aktiviteter inte kunnat genomföras på grund av 

pandemin, vakanta tjänster då rekrytering har tagit längre tid samt lägre prognos än tidigare 

för försörjningsstöd. Underskottet beror på fler och dyrare placeringar än budgeterat för 

vuxna, barn och ungdomar samt högre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. 

Kostnadsminskningen 2021 på grund av lägre anvisningar av nyanlända samt uteblivna 

kostnader på grund av pandemin (social oro) är av engångskaraktär. Dessa kostnader bedöms 

återgå till en högre nivå kommande år. 

5.2 Väsentliga händelser 

Alla verksamheter inom nämndens område har påverkats direkt eller indirekt av den pågående 

pandemin.  Distansarbete och digitala möten har blivit en del av förvaltningens arbetssätt. 

Tillgänglighet och utredningstid har påverkats negativt. Stöd och behandlingsenhetens 

gruppverksamheter har inte genomförts som planerat hittills i år. Gruppverksamhet som t ex 

TARA (Våld i nära relation), ABC-föräldrautbildning, Fyren - gruppverksamhet för barn och 

ungdomar med mera har helt ställts in. Vilken påverkan detta haft på medborgarna i 

kommunen är svårt att analysera i dagsläget. De flesta av gruppverksamheterna planerar nu att 

starta upp under senare delen av hösten. Samverkan med viktiga samverkanspartners har varit 

försvårad på grund av distansarbete vilken kan ha påverkat målgruppen vi möter och även 

utvecklingen av vår verksamhet. 

Trots det ansträngda läget har förvaltningen lyckats utföra en hel del utvecklingsarbete, 

uppstart av ny enhet, tidiga samordnade insatser, inom våld i nära relationer och e-tjänst för 

ansökan om försörjningsstöd. 

I mitten av juni startades arbetsmarknadsenheten (AME) som har i uppdrag att med hjälp av 

insatser av olika slag hjälpa personer som är aktuella på försörjningsstöd ut i en aktivitet som 

ska leda till egen försörjning i form av arbete eller studier. 
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5.3 Uppföljning kvalitet och mål 

5.3.1 Perspektiv: Målgrupp 

5.3.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Delaktighet och inflytande 

Ingen bedömning har genomförts 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
totalt  - inflytande, andel (%)  

87,1% 64,7%   

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
totalt  - påverka hjälp, andel (%)  

78,1% 72,5%   

5.3.1.2 Kritisk kvalitetsfaktor: Effektiv och rättssäker handläggning 

Ingen bedömning har genomförts 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om 
försörjningsstöd, medelvärde  

31 27 26  

Utredningstid i antal dagar från påbörjad 
utredning till avslutad utredning för vuxna med 
missbruksproblem 21+, medelvärde  

13 15 42  

Utredningstid i antal dagar från påbörjad 
utredning till avslutad utredning inom barn och 
ungdom 0-20 år, medelvärde  

114 114 114  

5.3.1.3 Kritisk kvalitetsfaktor: Professionellt bemötande och tillgänglighet 

Ingen bedömning har genomförts 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
totalt  - få kontakt, andel (%)  

85,7% 64,6%   

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
totalt  - tydlig information, andel (%)  

94,4% 66%   

5.3.1.4 Kritisk kvalitetsfaktor: Individanpassade insatser 

Ingen bedömning har genomförts 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
totalt  - förbättrad situation, andel (%)  

86,2% 71,7%   

5.3.1.5 Utvecklingsmål: Socialnämnden ska verka för att personer som står långt från 

arbetsmarknaden får en meningsfull sysselsättning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Ny arbetsmarknadsenhet startade i mitten av juni 2021. En av huvudinriktningarna är att 

arbeta med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

FIA (förutsättningar inför arbete) är ett instrument som börjat användas  under 2021 av 

socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd och används som en del av en arbetsplan som 

görs tillsammans med klienterna för att komma närmre arbete eller sysselsättning. 
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Förvaltningen bedömer att utvecklingsarbetet kommer att behöva fortskrida även under år 

2022. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Dialog med nämnd 3 1 33,33% 

5.3.1.6 Utvecklingsmål: Socialnämnden ska inom sitt verksamhetsområde bidra till 

att ge goda förutsättningar för integration i samhället 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

I alla ärenden rörande nyanlända upprättas en handlingsplan för respektive vuxen i varje 

hushåll i syfte att säkerställa och följa upp integrationsprocessen. 

Alla erbjuds språkcafé, under den rådande pandemin har det dock varit begränsningar 

gällande fysiskt deltagande, Digitala träffar har erbjudits. 

Förvaltningen har tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen erbjudit nyanlända familjer 

gruppverksamheter i syfte att lära mer om exempelvis allemansrätten, regler och kulturella 

frågor. 

Förvaltningen bedömer att utvecklingsarbetet kommer att behöva fortskrida även under år 

2022. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Dialog med nämnd 3 1 33% 

5.3.1.7 Utvecklingsmål: Socialnämnden ska inom sitt ansvarsområde verka för ökad 

livskvalitet för barn och unga 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Förvaltningen deltar i ett att arbete tillsammans barn och utbildningsförvaltningen samt 

regionens verksamheter TSI (tidigt samordnade insatser) syftet är att upptäcka tidigt när ett 

barn eller ungdom behöver stöd. 

Implementering av Barnsäkert 2 har påbörjats som en del i det förebyggande arbetet. 

Antalet beslut om öppenvård på hemmaplan har ökat för att barn och unga ska få sitt stöd på 

hemmaplan. 

Förvaltningen bedömer att utvecklingsarbetet kommer att behöva fortskrida även under år 

2022. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Dialog med nämnd 3 1 33,33% 



Delårsrapport augusti 2021 68(107) 

5.3.2 Perspektiv: Verksamhet 

5.3.2.1 Utvecklingsmål: Av de personer som kommer i kontakt med socialtjänsten, 

inom socialnämndens ansvarsområde, ska andelen som upplever en god 

tillgänglighet, delaktighet och gott bemötande öka 

Bedömning 

 Ingen bedömning har genomförts 

Analys 

Förvaltningen deltar ej i brukarundersökningen under 2021 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Dialog med nämnd 

Ingen bedömning görs då brukarundersökning inte genomförts under 2021 

5.3.3 Perspektiv: Medarbetare 

5.3.4 Perspektiv: Ekonomi 

5.3.4.1 Kritisk kvalitetsfaktor: God ekonomisk hushållning 

Bedömning 

 Mycket låg kvalitetsnivå 

Analys 

I avvikelsen för 2021 är det prognosticerat underskott per augusti som anges. 

Liksom under året 2020 är inte budgetramen för Socialnämnden 2021 anpassad efter de 

kostnader som förvaltningen bedömde var realistiska. Med nuvarande budgetram innebär 

detta att Socialnämnden inte uppfyller god ekonomisk hushållning. 

Den 27 september kan kommunfullmäktige fatta beslut om utökning av ramen för 2021 med 

9,3 miljoner kronor. Därmed kommer Socialnämnden uppfylla detta mål för helåret 2021. 

Kvalitetsmått 
Avvikelse 

2018 
Avvikelse 

2019 
Avvikelse 

2020 
Avvikelse 

2021 

Ekonomirapport, avvikelse från 
budget 

-2 704 321 -10 562 -6 799

5.3.4.2 Kritisk kvalitetsfaktor: Korrekta underlag för prognossäkerhet 

Bedömning 

Ingen bedömning har genomförts 
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5.4 Driftredovisning 

  
Budget 
2021 

Utfall jan-
aug 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

Bokslut 
2020 

Nämndverksamhet -445 -271 -445 0 -370 

Nämndadministration -192 3 -75 117 -114 

Förvaltningsövergripande -5 703 -3 580 -6 123 -420 -5 682 

Missbrukarvård för vuxna -5 295 -3 857 -5 886 -591 -6 357 

Barn- och ungdomsvård -33 908 -22 914 -36 844 -2 936 -32 533 

Familjerätt -3 140 -1 616 -2 694 446 -2 288 

Övriga insatser vuxna -1 219 -1 146 -1 452 -233 -1 865 

Ekonomiskt bistånd -16 523 -12 984 -20 265 -3 742 -20 086 

Flyktingmottagande -315 -573 -35 280 -719 

Arbetsmarknadsåtgärder -800 -337 -511 289 -82 

Summa -67 540 -47 276 -74 330 -6 790 -70 097 

5.5 Kommentarer till driftredovisning 

Vid delårsuppföljning per augusti prognostiserar Socialnämnden ett underskott mot budget 

med 6,8 miljoner kronor. Det är en förbättring med 2,5 miljoner kronor sedan prognos per 

mars. Förbättringen beror framförallt på att aktiviteter inte kunnat genomföras på grund av 

pandemin, vakanta tjänster då rekrytering har tagit längre tid samt lägre prognos än tidigare 

för försörjningsstöd. 

Underskottet beror på fler och dyrare placeringar än budgeterat för vuxna, barn och ungdomar 

samt högre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. 

Vissa osäkra faktorer som beskrevs i föregående prognos kvarstår. Det gäller flytt till nya 

lokaler för vissa verksamheter och omorganisering på kommunstyrelsen. Den befarade 

påverkan av social oro på grund av pandemin för socialnämndens verksamheter har så här 

långt inte uppstått. Till viss del finns högre kostnader för försörjningsstöd men kostnader för 

våld i nära relationer och ökat behov av hjälp på grund av missbruk har inte uppstått. 

Kostnadsminskningen 2021 på grund av lägre anvisningar av nyanlända samt uteblivna 

kostnader på grund av pandemin (social oro) är av engångskaraktär. Dessa kostnader bedöms 

återgå till en högre nivå kommande år. 

 

Förvaltningsövergripande verksamheter underskott 457 000 kronor  
Underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterat samt utredningskostnader i 

samband med farhågor om tystnadskultur i förvaltningen.   

Missbrukarvård för vuxna underskott 591 000 kronor 
Prognosen för verksamheten har försämrats sedan delårsuppföljning per mars med 1,2 

miljoner kronor. Under året har ett antal ärenden tillkommit som medför ökade 

placeringskostnader som har omfattande vårdbehov. 

Barn och ungdomsvård underskott 2,9 miljoner kronor 
Förbättringen av prognosen sedan mars med 1,3 miljoner kronor beror främst på uteblivna 

gruppaktiviteter inom familjebehandling men även några vakanta tjänster då rekrytering 

generellt tagit längre tid för att hitta rätt kompetens. Vissa statsbidrag bidrar till lägre 

kostnader. Ett statsbidrag för placeringar i familjehem på 316 000 kronor kan förbättra 

resultatet beroende på hur det får användas. 



Delårsrapport augusti 2021 70(107) 

Kostnaderna för placeringar på HVB hem och familjehem har ökat sedan föregående prognos 

och beräknas blir i nivå med kostnaderna 2019 då utfallet var 9,3 miljoner kronor. Flera av de 

placeringar som gjorts under året har behövt placeras om, några har varit på Statens 

institutionsstyrelse (SiS) och för en del placeringar har kommunen behövt betala kostnader för 

extra bemanning. 

Det som blivit tydligt under året är att socialtjänsten tillsammans med andra aktörer aktivt 

behöver arbeta med tidig upptäckt. Flera av de ungdomar som placerats och som har 

omfattande behov har haft olika svårigheter under många år innan de blir aktuella inom 

socialtjänsten. För närvarande pågår ett projekt gällande tidiga insatser som förhoppningsvis 

leder till att barn framöver kommer få hjälp i ett tidigt skede i livet så att de inte längre fram 

har behov av att placeras utanför det egna hemmet. 

Socialtjänsten har även kostnader för att bemanna extra på institution utifrån de svårigheter 

som den placerade uppvisar. Det kan handla om att placeringstiden även blir längre med 

anledning av att det är svårt att samarbeta med regionen då det tar lång tid för ungdomar att få 

rätt typ av stöd. Det kan även handla om ungdomar som har svårigheter i form av diagnoser 

och som inte fått rätt hjälp i tid. 

Flera av de ungdomar som socialtjänsten placerat har haft stora bekymmer i skolan och de har 

inte erhållit rätt stöd. Ungdomar som inte har en regelbunden sysselsättning som fungerar 

löper mycket större risk än andra ungdomar gällande att uppvisa ett normbrytande beteende. 

Sammantaget ser socialtjänsten vikten av tidig upptäckt, tidiga insatser och samverkan inom 

kommunens verksamheter och med regionen, för att barn och unga framöver ska få rätt stöd, i 

rätt tid och på rätt plats. 

 

Utifrån att det mål som är satt av nämnden att verksamheten ska arbeta med att erbjuda barn 

och unga insatser på hemmaplan så har budget gällande dessa poster ökats 2021. Det pågår 

insatser/utredning hemmaplan som genomförs av extern utförare. Prognosen visar på att 

ytterligare tjänst kommer att behöva köpas under året. Prognosen gällande verksamheten visar 

ett underskott om cirka 420 000 kr. 

Familjerätt överskott 446 000 kronor 
Verksamhetens överskott beror på lägre behov av externa utredningar samt att kostnader för 

umgängesstöd är mycket lägre än förväntat. Tingsrätten beslutar om umgängesstöd varför det 

är svårt att uppskatta denna kostnad i budgetarbetet. 

 

Övriga insatser vuxna underskott 233 000 kronor 
Inom verksamheten redovisas bland annat anhörigstöd, skyddat boende, ansvar för avhoppare 

från kriminella nätverk samt extremistiska organisationer, sociala bostäder och 

föreningsbidrag. Underskottet beror på högre kostnader än förväntat på skyddat boende samt 

renoveringskostnader för bostäder. Kommunen har inte haft rutiner tidigare som säkerställer 

ansvarsfördelning och därmed omöjliggör fakturering av renoveringskostnader. 

Ekonomiskt bistånd underskott 3,7 miljoner kronor 
Förbättringen av prognosen sedan mars med 2,3 miljoner kronor beror främst på att 

prognosen för utbetalt försörjningsstöd har sänkts med 1,8 miljoner kronor. Det befarade 

ökade behovet av försörjningsstöd på grund av pandemin har blivit lägre än vad som 

prognostiserades per mars. Kostnaden prognostiseras fortfarande högre än budgeterat med 

nära 3,7 miljoner kronor. Förbättringen av prognosen beror även på att vakanta tjänster har 

finansierat ny handläggartjänst på 50% som inrättades i mars. 

Digitaliseringsprojektet prognostiseras bli dyrare än budgeterat på grund av tekniska hinder 

hos systemleverantör. 
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Flyktingmottagande överskott 280 000 kronor 
Flyktingmottagande ensamkommande barn visar ett överskott om cirka 280.000 kr. De 

ensamkommande som blivit anvisade till Håbo kommun är idag inte placerade utan de har 

eget boende eller har återvänt till sitt hemland. Kommunen har ej fått några nya anvisningar. 

Arbetsmarknadsåtgärder överskott 289 000 kronor 
Verksamheten har startats upp vid halvårsskiftet och därför är personalkostnaderna lägre än 

förväntat. 

5.5.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Nämnden beräknar att kostnaderna för placeringar på grund av coronapandemin blir lägre än 

föregående år. 

Tidigare befarade förvaltningen att pandemin skulle innebära stora ökade kostnader för 

utbetalt försörjningsstöd. Denna kostnad har inte ökat i den grad som förväntades. Kostnader 

för ekonomiskt bistånd har fortsatt beviljats till individer vars planeringar direkt kopplade till 

pandemin stannat av eller fördröjts där de i vanliga fall skulle ha kommit vidare till annan 

försörjning eftersom behovet inte kunnat tillgodoses på annat sätt. 

  

Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-aug I prognos helår 

Bokfört:   

Inhyrd personal -82 -82 

Ej bokfört:   

Försörjningsstöd på grund av pandemin -171 -500 

Summa -253 -582 

5.5.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Förbättringen i prognosen från delårsuppföljning per mars är huvudsakligen av 

engångskaraktär.  Minskade kostnader på grund av lägre anvisningar av nyanlända samt 

uteblivna kostnader på grund av pandemin. Dessa kostnader bedöms återgå till en högre nivå 

kommande år. 

Underskottet är omfattande under 2021 varför förvaltningen inte ser några omedelbara 

möjliga åtgärder i dagsläget utan stor negativ påverkan på kommuninvånarna. 

Socialnämndens ram 2021 anpassades inte efter de beräknade kostnader som förvaltningen 

lämnade i verksamhetsanalysen. Största delen av underskottet gäller obligatorisk verksamhet 

som placeringar och försörjningsstöd. 

Socialnämnden har tidigare genomfört effektiviseringsåtgärder om 478 000 kronor genom 

minskning på administrativt stöd och sänkt budget för föreningsbidrag.  Socialförvaltningen 

har också föreslagit åtgärder motsvarande 2,6 miljoner kronor som nämnden valt att inte 

genomföra De åtgärder som föreslagits har varit nedläggning av polarverksamheten, 

avgiftsbelägga familjerådgivning och avveckling av förvaltningens arbetsmarknadsenhet som 

samfinansieras med vård- och omsorgsnämnden. 

Ytterligare effektiviseringar i form av neddragningar av verksamhet inom socialnämndens 

ansvarsområde är möjliga i första hand i de frivilliga verksamheterna som arbetar med 

förebyggande insatser. Nettoeffekten av sådana åtgärder är svårberäknad då neddragningar i 

de verksamheterna riskerar att, utöver försämrat stöd för medborgarna, med stor sannolikhet 

medföra ökade kostnader i de obligatoriska verksamheterna och därmed inte utgöra någon 

faktisk effektivisering. 
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Socialnämnden har begärt en utökad ram för 2021 och kommunfullmäktige beslutar om detta 

den 27 september. 

Redovisade 
åtgärder i 

marsrapport, t
kr 

Redovisade 
åtgärder i 

augrapport, tkr 

Underskott enligt prognos -9 314 -6 827

Åtgärder för att komma i balans: 

Återstår att åtgärda 9 314 6 827 

Summa 0 0 

5.5.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Månadsuppföljning per februari, underskott 9,4 miljoner kronor 
SN§20 Dnr 2021/00016 

Delårsuppföljning per mars, underskott 9,3 miljoner kronor 
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5.6 Volym- och resursmått 

5.6.1 Volymmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall aug 

2020 
Utfall aug 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal med försörjningsstöd som är 
arbetslösa. 

164 133 126 215 150 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 270 259 235 295 255 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 1 517 1 222 1 181 1 950 1 775 

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

95 63 43 95 50 

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

356 282 189 595 295 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 

Under 2021 har det varit en nedåtgående trend jämfört med föregående år. Den befarade 

ökningen på grund av pandemin har inte skett. Det är färre än aug 2020 och prognosen är 

mycket lägre än budgeterat.  En bidragande orsak till att det är så få med försörjningsstöd som 

är arbetslösa är arbetet i projektet Framsteget ung och arbetsmarknadsenhetens insatser. Håbo 

kommun har störst minskning av ungdomsarbetslöshet i länet, en minskning med 3,2% till 

nuvarande 8,9%. 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 

Utfallet för antal hushåll med försörjningsstöd är lägre än aug 2020 och prognosen visar på en 

minskning på helår med 40 hushåll jämfört med budget. Handläggarna samverkar med  

primärvården och rehabcoacher och det resulterar i att fler kommer i självförsörjning. 

Arbetsmarknadsenhetens insatser bidrar till att fler hushåll klarar sig utan försörjningsstöd. 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 

Antal bidragsmånader prognosticeras inte minska i samma takt som antal hushåll då flera har 

längre perioder med behov av försörjningsstöd då man står längre från arbetsmarknaden. 

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

Under 2020 och 2021 har antalet anvisningar var färre. Kommunen skulle tagit emot 39 

personer  2020  och 36 personer 2021, de anvisningar som skett är 2020 28 personer och 2021 

12 personer till och med augusti. Kommuntalet för anvisningar flyttas över till kommande år, 

vilket medför att kommunens kostnader kommer senare. Ett antal hushåll har flyttat från 

kommunen under året. Därmed är även utfall och prognos för antal skyddsbehövande hushåll 

lägre än budgeterat. 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande (Projekt. Inte i 

driftsbudget.) 

Under 2020 och 2021 har antalet anvisningar var färre. Kommunen skulle tagit emot 39 

personer 2020 och 36 personer 2021, de anvisningar som skett är 2020 28 personer och 

2021 12 personer till och med augusti. Kommuntalet för anvisningar flyttas över till 

kommande år, vilket medför att kommunens kostnader kommer senare.Ett antal hushåll har 

flyttat från kommunen under året. Därmed är även utfall och prognos för antal 

bidragsmånader lägre än budgeterat. 
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5.7 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är

fattat.

Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall 
tom 
2020 

Utfall 
Jan-aug 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget / 
prognos 

50 
Förvaltningsövergripan
de 

4818 IFO 2021 kontorsmöbler -148 -200 -250 -50

61 
Arb.markn.åtgärd.geme
nsam 

4818 IFO 2021 kontorsmöbler -30 -30

Summa -148 -200 -280 -80

5.8 Kommentarer till investeringsredovisning 

 Projekt 4818 kontorsmöbler underskott 80 000 kronor 

Behovet av nya kontorsmöbler är större under året än vad som var känt vid budgetering.  Ett 

antal nya arbetsplatser behövs och därför beräknar nämnden ett underskott. Planerade inköp 

av arkivskåp var klart redan under tidig vår. 

5.9 Intern kontroll 

Under år 2020 antog nämnden en struktur för hur nämnden systematiskt ska arbeta med den 

interna kontrollen i enlighet med 6 kap. 6§ kommunallagen. Nämnden har utifrån upprättad 

bruttolista identifierat ett flertal områden som ligger till grund för nämndens 

internkontrollplan 2021. 

Genom riskanalyser har fem processer identifierats som bedöms som kritiska och/eller med 

stora konsekvenser för målgrupperna inom nämndens ansvarsområde. Dessa processer är 

dokumentation genomförande, avvikelsehantering, dokumentation, rättssäker handläggning 

och handläggning. 

Den interna kontrollen utförs enligt plan inom samtliga processer utom kontrollen som avser 

klienters upplevelse i kontakten med socialtjänsten (handläggning). Brukarundersökningen 

inom IFO har inte genomförts under år 2021 på grund av omfördelning av resurser i samband 

med pandemin och uppmärksammat behov av en kartläggning om hur brukarundersökningen 

ska genomföras. 

I samband med pågående arbete med genomförande av intern kontroll har förvaltningen även 

genomfört en genomlysning av myndighetsutövningens verksamheter. Dels utifrån begäran av 

underlag från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och dels utifrån egna observationer av 

verksamhetsutvecklare inom förvaltningens stab. Kontrollerna har därmed utökats till att även 

inrymma enheten ekonomiskt bistånd utöver enheten för barn och unga samt missbruk. 

Iakttagelser från de genomförda kontrollerna; kontroll av genomförandeplaner i 

utförarverksamhet, genomgång av verksamheternas avvikelsehantering, stickprov i 

individärenden inom nämndens verksamhetsområde, granskning av beslutsunderlag i 

individärenden till nämnd samt från genomlysningen visar på att det i delar råder allvarliga 

brister i handläggningen och dokumentation vad gäller rättssäkerhet, delaktighet och 

transparens. Bedömningen görs att det brister på strukturella och kompetensmässiga nivåer. 

Iakttagelser som gjorts har föreslagna åtgärder och arbete pågår för genomförande av dessa, 

vilket kommer att redovisas till nämnd i november. 
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Under året har ett implementeringsarbete genomförts gällande rutiner, riktlinjer och 

analysstöd för avvikelsehantering. Avrapportering av kontrollerna i sin helhet ges till 

nämnden i december. 

5.10 Förväntad utveckling 

Den pandemi som råder i världen gör det till viss del problematiskt att sia om förväntad 

utveckling inom enheten. Det som förvaltningen tidigare redogjort för är en ökad 

våldsproblematik utifrån att samhället i omgångar stänger ner vissa delar. Detta har till viss 

del visat sig stämma då det med en regelbundenhet inkommer anmälningar som innehåller oro 

om våld. Detta är fortfarande något som förväntas öka ytterligare framöver då det är troligt att 

det kommer att uppmärksammas i ökad omfattning när samhället kommer att börja återgå till 

det mer normala. 

Gällande de kostnader som ligger på verksamheten så förväntas de inte minska under 

kommande period då placeringskostnaderna ej ser ut att minska. En förhoppning gällande 

utveckling framöver är dock att socialtjänsten kommer att hitta en bättre och mer tydlig 

samverkan tillsammans utifrån det projekt som pågår gällande tidig upptäckt och att detta på 

sikt kan komma att påverka barn och ungas livskvalité. 

Den förväntade utvecklingen är att antalet med långvarigt behov av försörjningsstöd kommer 

att minska då förvaltningen nu har en arbetsmarknadsenhet (AME). Enheten kommer arbeta 

aktivt med att hitta insatser som ska leda och hjälpa den enskilde att bli självförsörjande 

genom arbete eller studier. 

Personer som är utsatta för våld i nära relation kan fortfarande komma öka. Det bedöms 

finnas ett visst mörkertal som med anledning av pandemin inte haft möjlighet att ta kontakt 

med kommunen för att få stöd och hjälp. När det väl händer kan det komma leda till att 

kostnaderna ökar för dessa insatser i form av jour/ kvinnoboende. 

Sammantaget ser förvaltningen vikten av tidig upptäckt, tidiga insatser och samverkan inom 

kommunens verksamheter och med regionen, för att barn och unga framöver ska få rätt stöd, i 

rätt tid och på rätt plats. 

Förvaltningen ser ett behov av att tillsammans med andra aktörer aktivt arbeta med tidig 

upptäckt. Behovet att arbeta med tidiga insatser kommer att öka de närmaste åren då fler barn 

behöver få stöd i ett tidigt skede i livet så att de inte längre fram har behov av att placeras 

utanför det egna hemmet. Utöver arbetet med tidig upptäckt ser förvaltningen ett fortsatt 

behov av att utveckla insatser för att kunna erbjuda barn och unga stöd på hemmaplan. 

Förvaltningen ser även att oron i omvärlden, särskilt med koppling till situationen i 

Afghanistan och klimatkrisen, riskerar att medföra en ökad migration. 
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6 Vård- och omsorgsnämnden 

6.1 Sammanfattning 

Den enskilt största händelsen inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är även i år 

att hantera konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter inom nämndens 

område har påverkats direkt eller indirekt. Året har fortsatt präglats av att minska 

smittspridning och förebygga svår sjukdom. Distansarbete och digitala möten har blivit en del 

av förvaltningens ordinarie verksamhetsuppdrag. Kärnuppdraget, tillgängligheten och 

utredningstid mot kommunens medborgare har påverkats negativt. Samverkan med region och 

primärvård har också intensifierats under pandemin och tagit mer resurser i anspråk än under 

ett normalt år. Den utökade samverkan har haft positiva effekter på vårt samarbete. 

Flera av nämndens målgrupper och medarbetare drabbas hårt av pandemin. Många har varit 

rädda och oroliga och allt för många har också tvingats till en oönskad isolering. Det stora 

fokuset på att begränsa smittspridning och åtgärder kopplade till det arbetet har medfört 

begränsningar i möjligheten att utföra kärnuppdraget i nämndens verksamheter. Under våren 

har också nämndens verksamheter deltagit i den omfattande vaccinationskampanjen med 

mycket goda resultat. 

Trots det rådande läget har förvaltningen fortsatt att arbeta med utvecklingsfrågor, ofta 

kopplat till pandemin men också lyckats genomföra en omorganisation och rekryterat ett antal 

nyckelfunktioner i förvaltningen. Nämndens mål är delvis uppfyllda, förvaltningen har i 

mycket begränsad omfattning kunnat arbeta med målen under året och bedömer att 

utvecklingsarbetet kommer att behöva fortskrida även under år 2022. 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott på 4,9 miljoner kronor jämfört med 

budget. Pandemin medför generellt en ekonomisk osäkerhet, och har medfört överskott i 

verksamheter som inte kunnat bedrivas på grund av smittorisk, men också underskott i andra 

verksamheter. I prognosen är medräknad en positiv effekt av statsbidrag. Förvaltningen 

arbetar med att kartlägga användningen av statsbidragen men tydliggör att det finns en 

osäkerhet kring hur statsbidragen påverkar det förväntade resultatet för året. 

6.2 Väsentliga händelser 

Den enskilt största händelsen inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde har även 

under första halvåret 2021 varit att hantera konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla 

verksamheter inom nämndens område har påverkats direkt eller indirekt. Året har fortsatt 

präglats av att minska smittspridning och förebygga svår sjukdom. Distansarbete och digitala 

möten har blivit en del av förvaltningens ordinarie verksamhetsuppdrag. Kärnuppdraget, 

tillgängligheten och utredningstid mot kommunens medborgare har påverkats negativt. 

Samverkan med region och primärvård har också intensifierats under pandemin och tagit mer 

resurser i anspråk än under ett normalt år. Den utökade samverkan har haft positiva effekter 

på vårt samarbete. 

Nämndens verksamheter har deltagit i vaccinationskampanjen som inleddes under början av 

året och var klar i maj. Samarbetet med regionen har varit omfattande och fungerat mycket 

väl. Nämndens verksamheter har haft stor betydelse för kampanjens framgång och att en hög 

andel av enskilda som har insatser från kommunen erbjudits vaccin. 

Trots hög vaccinationsgrad har verksamheterna haft ett ansträngt bemanningsläge då 

rekommendationen om att stanna hemma vid minsta symptom kvarstår. Den höga frånvaron 

har tidvis medfört att verksamheter haft svårt att upprätthålla kvalitetskraven, bland annat har 

det påverkat möjligheten att upprätthålla en god personalkontinuitet. 
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Vaccinationskampanjen har medfört lättnader, bland annat avseende besöksförbudet på 

särskilt boende. Flera av nämndens verksamheter har under första halvåret dock fortfarande 

varit stängda eller bedrivit verksamhet i anpassad form för att klara att upprätthålla 

Folkhälsomyndighetens anvisningar. 

Trots det ansträngda läget har förvaltningen på nämndens uppdrag lyckats bedriva en hel del 

utvecklingsarbete, bland annat har en modell för anhörigstöd i form av hemvårdsbidrag 

införts. Andra utvecklingsprojekt har handlat om möjlighet till digitala inköp i hemtjänsten, 

utökning av fixartjänsten så att även vissa personer under 65 år med funktionsnedsättning kan 

anlita tjänsten, projektering av ett nytt äldreboende inspirerat av konceptet demensby, 

inrättande av ett omsättningslager av skyddsutrustning samt utveckling av 

utskrivningsprocessen för att trygga en god och säker hemgång från sjukhus. 

Beslutet om att uppföra en gruppbostad i Viby har överklagats och riskerar att leda till 

förseningar i produktionen, vilket kan drabba berörd målgrupp och deras närstående negativt. 

Utöver den negativa effekten för enskilda kommuninnevånare i behov av insatsen riskerar 

förseningen också att medföra viteskostnader för kommunen.  

6.3 Uppföljning kvalitet och mål 

6.3.1 Perspektiv: Målgrupp 

6.3.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Självbestämmande, delaktighet och inflytande 

Ingen bedömning har genomförts 

Uppföljningar har inte genomförts under 2021 varför det inte finns några resultat att redovisa 

6.3.1.2 Kritisk kvalitetsfaktor: Professionellt bemötande och tillgänglighet 

Ingen bedömning har genomförts 

Uppföljningar har inte genomförts under 2021 varför det inte finns några resultat att redovisa 

6.3.1.3 Kritisk kvalitetsfaktor: Individanpassade insatser 

Ingen bedömning har genomförts 

Uppföljningar har inte genomförts under 2021 varför det inte finns några resultat att redovisa 

6.3.1.4 Utvecklingsmål: Nämnden ska utveckla arbetet med att bryta social isolering 

och utveckla arenor för att underlätta för nämndens målgrupper att inkluderas i 

sociala sammanhang 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Den pågående pandemin har begränsat förvaltningens möjligheter att systematiskt arbeta med 

utvecklingsfrågor då resurserna i huvudsak gått till att hantera den rådande krisen. I 

förvaltningens arbete ingår det dock alltid att arbeta för att bryta social isolering och att 

underlätta för nämndens målgrupper att inkluderas i sociala sammanhang. Biståndsenheten 

arbetar aktivt med att tydliggöra när insatser beviljas för att bryta eller motverka social 

isolering. Förvaltningen har också tillsatt en tjänst som bland annat arbetar med att rekrytera 

kontaktpersoner för att öka verkställighetsgraden i dessa insatser. 

Verksamheterna har under året fokuserat på att erbjuda aktiviteter av olika slag och också 

stöttat enskilda att upprätthålla befintliga kontakter. Inom nämndens verksamhetsområde har 
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dock förvaltningen i begränsad omfattning kunnat arbeta med målet under året och för-

valtningen bedömer att utvecklingsarbetet kommer att behöva fortskrida även under år 2022. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Dialog med nämnd 3 1 33,33% 

6.3.1.5 Utvecklingsmål: Nämnden ska säkra målgruppernas inflytande på 

verksamhetsnivå 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

På grund av pandemin har förvaltningen haft svårt att genomföra planerade aktiviteter för att 

arbeta med nämndens mål. Brukarråd och andra möten har kunnat genomföras i mycket 

begränsad omfattning. 

Förvaltningen deltar i kommunstyrelsens funktionsrättsråd och har också under året inlett ett 

samarbete med riksförbundet Attention som arbetar för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och deras rättigheter i samhället samt söker samverkan med 

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB). Förvaltningen har i 

begränsad omfattning kunnat arbeta med målet under året och förvaltningen bedömer att 

utvecklingsarbetet kommer att behöva fortskrida även under år 2022. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Dialog med nämnd 3 1 33,33% 

6.3.2 Perspektiv: Verksamhet 

6.3.2.1 Utvecklingsmål: Nämndens ska säkerställa att det finns rätt kompetens inom 

nämndens verksamheter 

Bedömning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Nämndens verksamheter är komplexa och spänner över en stor mängd olika inriktningar och 

det är individens behov och förutsättningar som ska vara en avgörande utgångspunkt i 

planeringen av insatserna. Tillsammans ställer det stora krav på kompetens hos medarbetare 

och ledning för att kunna erbjuda en individualiserad stöd- service- och omsorgsverksamhet 

som ger den enskilde individen möjlighet att ta tillvara sina egna resurser. 

Förvaltningen har genomfört en genomgång av befintliga befattningar och arbetar med att ta 

fram kompetensprofiler för dessa. Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts i begränsad 

omfattning och många planerade kompetenshöjande insatser har pausats eller utgått på grund 

av den rådande pandemin. 

Förvaltningen har under året genomfört ett antal nyrekryteringar och tillsatt en rad vakanta 

tjänster bland annat i syfte att säkerställa rätt kompetens i förvaltningen. 

Förvaltningen bedömer att utvecklingsarbetet kommer att behöva fortskrida även under år 

2021. 
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Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Dialog med nämnd 3 1 33,33% 

6.4 Driftredovisning 

Budget 
2021 

Utfall jan-
aug 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

Bokslut 
2020 

Nämndverksamhet -394 -175 -394 0 -381

Nämndadministration -317 -133 -307 10 -385

Förvaltningsövergripande -11 269 -7 067 -7 890 3 379 -12 047

Hemtjänst i ord. boende -54 184 -35 251 -53 641 543 -48 572

Särskilt / annat boende -82 541 -56 327 -88 278 -5 737 -75 463

Korttidsboende -12 680 -8 947 -13 624 -944 -13 077

Dagverksamhet -4 736 -2 513 -4 025 711 -2 992

Boendestöd -5 831 -3 132 -4 744 1 087 -4 472

Öppen verksamhet -5 893 -3 117 -5 372 521 -4 893

Övr insatser ord. boende -1 141 -703 -1 066 75 -1 054

Handläggning SoL -5 169 -3 903 -5 827 -658 -4 115

Personlig assistans -24 523 -15 755 -23 960 563 -18 678

Särskilt boende LSS -53 360 -33 781 -51 318 2 042 -47 708

Daglig verksamhet LSS -14 670 -8 182 -13 463 1 207 -11 099

Övriga insatser LSS -5 398 -1 881 -3 575 1 823 -3 764

Handläggning LSS -2 262 -1 877 -2 427 -165 -1 825

Färdtjänst -7 868 -4 302 -7 208 660 -5 524

Hälso- och sjukvård -33 249 -21 760 -33 416 -167 -27 004

Bostadsverksamhet -50 -62 -100 -50 -135

Summa -325 535 -208 869 -320 635 4 900 -283 189

6.5 Kommentarer till driftredovisning 

Vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos per augusti på ett överskott om 4,9 miljoner 

kronor. I prognosen ingår överskott från statsbidrag motsvarande 4 miljoner kronor då 

statsbidrag dels förväntas att finansiera kostnader och dels förväntas att innebära en 

resultatförbättring som följd av delvis oförbrukat statsbidrag. Det är Socialstyrelsens 

statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer om cirka 7,5 miljoner 

kronor från Socialstyrelsen som, utifrån dels Socialstyrelsens anvisningar samt kommunens 

beräknade förbrukning, förväntas att förstärka årets resultat. Förvaltningen betonar dock att 

det fortfarande finns en stor osäkerhet gällande om statsbidragen kan komma att positivt 

påverka resultatet ytterligare. Förvaltningen arbetar vidare med att få klarhet i de förväntade 

effekterna på årets resultat. 

Jämfört med budget har prognosen per augusti högre kostnader för framför allt särskilt boende 

SoL äldre, korttidsboende SoL äldre, handläggning SoL äldre samt förvaltningsövergripande. 

Lägre kostnader prognostiseras för särskilt boende LSS, daglig verksamhet LSS, boendestöd 

och dagverksamhet samt färdtjänst. Jämfört med budget förstärks prognosen med statsbidrag. 

Nämnden har behandlat ekonomiuppföljning med prognos per mars. Förvaltningen har 



Delårsrapport augusti 2021 80(107) 

därefter arbetat fram en ekonomiuppföljning och prognos per maj månad, vilken inte beretts i 

nämnd då den inte var klar till nämndssammanträdet i juni. I föreliggande prognos görs 

jämförelser mot den prognos som upprättades per maj. Prognostiserade förbättringar återfinns 

inom särskilt boende LSS, personlig assistans, dagverksamhet SoL, särskilt boende SoL äldre. 

Hemtjänst i egen regi prognostiserar högre kostnader jämfört med föregående prognos. 

Jämfört med föregående prognos förstärks prognosen per augusti med statsbidrag. 

Prognosen innehåller förväntade merkostnader till följd av covid-19 motsvarande cirka 6,9 

miljoner kronor. Samtidigt förväntas covid-19 medföra positiva avvikelser motsvarande cirka 

2,5 miljoner kronor, där 1,76 miljoner kronor utgör ersättning för merkostnader i december år 

2020, och där cirka 750 000 kronor utgör förväntat lägre kostnader för färdtjänst. 

Sammantaget medför det en ekonomisk nettoeffekt med ökade kostnader motsvarande cirka 

4,4 miljoner kronor. 

För de merkostnader som uppstår under år 2021 finns ingen särskild ersättning beslutad, men 

det finns visst utrymme i statsbidragen att täcka kostnader för att förebygga smittspridning. 

Förvaltningsövergripande överskott 3,4 miljoner kronor 
Förvaltningsövergripande redovisas högre kostnader för personal än budgeterat. Här redovisas 

också den del av statsbidrag som dels förväntas att finansiera kostnader och dels förväntas att 

innebära en resultatförbättring som följd av delvis oförbrukat statsbidrag. 

Hemtjänst i ordinärt boende överskott 543 000 kronor 
Förvaltningen prognostiserar färre antal biståndsbedömda hemtjänsttimmar vilket medför en 

lägre kostnad för köp av hemtjänst jämfört med både budgeterat och tidigare prognostiserat. 

Hemtjänst i egen regi prognostiserar ett underskott. Verksamheten har under året 

merkostnader, framför allt för personal, till följd av covid-19 vilket bidrar till det 

prognostiserade underskottet. Antalet biståndsbedömda timmar är lägre än budgeterat. 

Verksamheten arbetar löpande med att anpassa bemanningen utifrån given biståndsbedömd 

tid, men prognostiserar högre kostnader för personal än vad intäkten medger. 

Särskilt / annat boende SoL underskott 5,7 miljoner kronor 
Prognosen innehåller icke budgeterade hyreskostnader, motsvarande cirka 2,1 miljoner kronor 

för perioden november-december, för det nya äldreboendet på Västerhagsvägen. 

För äldreboenden i egen regi redovisas högre kostnader för personal. En del av boendena har 

haft extrakostnader för covid-19 samt extrabemanning i samband med vård i livets slut, vilket 

påverkar helårsprognosen negativt. I organisationen finns kostnadsökningar kopplat till 

tillfälligt behov under pandemin av centralbemanning. Prognosen innehåller kostnader för 

öppnande av demensenhet den 1 september. En del av äldreboendena i egen regi redovisar 

lägre intäkter i form av hyra och avgift för omvårdnad motsvarande cirka 700 000 kronor då 

ett flertal boendeplatser i somatiskt boende varit lediga under delar av året. 

Behovet att köpa externa platser på särskilt boende socialpsykiatri är 1,8 miljoner kronor 

högre än budgeterat. Under året har det tillkommit ett antal ärenden som medfört ökade 

placeringskostnader på grund av omfattande vårdbehov. 

Korttidsboende SoL underskott 944 000 kronor 
Korttidsboende i egen regi redovisar ett litet överskott till följd av att verksamheten under 

årets första månader delvis varit stängd samt haft begränsad kapacitet för att kunna bedriva 

verksamhet på ett smittskyddssäkert sätt. 

Förvaltningen har beslutat att tillsätta särskild nattpersonal på det somatiska korttidsboendet 

för att säkra upp det omvårdnads- och hälso- och sjukvårdsbehov som finns i 

korttidsverksamheten. Tidigare har nattbemanningen varit samordnad för korttids och särskilt 

boende. Prognosen är lagd utifrån förutsättningen att kostnaden för nattbemanning på 

korttidsboende finansieras med statsbidrag under år 2021. 
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Förvaltningen har under året behövt köpa korttidsplatser. Behovet av att köpa platser har ökat 

till följd av brist på demensplatser i särskilt boende där förvaltningen i väntan på plats behövt 

köpa platser på korttidsboende. Den förbättrade prognosen beror på att färre brukare än 

budgeterat har varit i behov av insatsen köpt korttids. Behovet uppskattas motsvara cirka 1,8 

miljoner kronor varav cirka 750 000 kronor bedöms vara köpta platser till följd av covid-19. 

Dagverksamhet äldre, arbetsstöd och sysselsättning socialpsykiatri överskott 711 000 

kronor  
Arbetsstöd redovisar lägre kostnader då verksamheten omprövat lokalbehovet och till följd av 

det inte genomför planerad flytt. Även kostnaderna för övrig förbrukning är lägre än 

budgeterat. Personalkostnader och lokalkostnader för sysselsättning socialpsykiatri är lägre än 

budgeterat då arbetsmarknadsenhetens verksamhet inte får helårseffekt. 

Boendestöd överskott 1,1 miljoner kronor 
Boendestöd redovisar lägre kostnader då verksamheten omprövat lokalbehovet och till följd 

av det inte genomför planerad flytt. Kostnaderna för personal är lägre då behovet inte 

motsvarar budget till följd av att antalet ärenden minskat. 

Öppen verksamhet överskott 521 000 kronor 
De öppna träffpunkterna prognostiserar lägre kostnader till följd av att verksamheten under 

delar av året är stängd. 

Handläggning SoL underskott 658 000 kronor 
Handläggning SoL äldreomsorg prognostiserar högre kostnader jämfört med budget och 

föregående prognos då en utökning av tjänst gjorts till följd av högre arbetsbelastning. 

Personlig assistans överskott 563 000 kronor 
Verksamheten personlig assistans prognostiserar ett litet överskott till följd av lägre volymer 

än budgeterat för både assistans enligt LSS och SFB. 

Särskilt boende LSS överskott 2,0 miljoner kronor  
Behovet av att köpa boendeplatser externt är 2,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. 

Verksamheten i egen regi har haft oförutsedda kostnader kopplat till covid-19 främst i form 

av ökad sjukfrånvaro. Verksamheter har också haft högre sjukfrånvaro än normalt utan 

koppling till covid-19. Prognosen varierar mellan enheterna men sammantaget prognostiserar 

egen regi ett resultat ungefär i nivå med budget. 

Daglig verksamhet LSS överskott 1,2 miljoner kronor 
Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott. Verksamheten har lägre personalkostnader 

utifrån anpassade arbetstider för arbetstagare som ett led i att minimera risken för 

smittspridning, samt till följd av vakanta tjänster. Verksamheten har också lägre kostnader än 

budgeterat för habiliteringsersättning där en del av kostnaden finansieras med statsbidrag, 

samt för förbrukningsmaterial. 

Övriga insatser LSS överskott 1,8 miljoner kronor 
För insatsen korttidsboende för barn och unga prognostiserar förvaltningen lägre kostnader till 

följd av senarelagda insatser, främst med anledning av covid-19. Även för insatserna 

korttidstillsyn, kontaktfamilj och avlösarservice prognostiserar förvaltningen lägre kostnader, 

Förseningen av insatser riskerar att ha påverkat enskilda individer negativt. 

Färdtjänst överskott 660 000 kronor 
Färdtjänst redovisar ett överskott till följd av lägre resande orsakat av covid-19. Jämfört med 

tidigare lämnad prognos förväntas resandet återgå till mer normala nivåer tidigare vilket 

medför ett lägre överskott än tidigare prognostiserat. Kostnadsminskningen motsvarar 

sammantaget cirka 750 000 kronor. Verksamheten redovisar högre kostnader för 

handläggning. 

Hälso- och sjukvård underskott 167 000 kronor 
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För förbrukningsmaterial, som under pandemin delvis köps in övergripande, prognostiseras en 

kostnad på cirka 680 000 kronor. Rehab prognostiserar ett överskott till följd av vakanta 

tjänster samt lägre kostnader för fordon. 

6.5.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Prognosen innehåller förväntade merkostnader till följd av covid-19 motsvarande cirka 6,9 

miljoner kronor. Samtidigt förväntas covid-19 medföra positiva avvikelser motsvarande cirka 

2,5 miljoner kronor, där 1,76 miljoner kronor utgör ersättning för merkostnader i december år 

2020, och där cirka 750 000 kronor utgör förväntat lägre kostnader för färdtjänst. 

Sammantaget medför det en ekonomisk nettoeffekt med ökade kostnader motsvarande cirka 

4,4 miljoner kronor. 

De ekonomiska effekterna av covid-19 är svårbedömda och skapar en oförutsägbarhet i 

prognosarbetet. Pandemin belastar fortsättningsvis, vilket har medfört och förväntas även 

framöver medföra merkostnader. Trots den genomförda vaccinationskampanjen kvarstår 

rekommendationer om att medarbetare ska stanna hemma vid minsta symptom vilket trots 

hög vaccinationsgrad medför högre personalkostnader än budgeterat. 

Riksdagen beslutade i januari år 2021 att utöka ersättningsperioden för merkostnader till följd 

av covid-19 till att även omfatta december år 2020. 

Bokfört: 

Hemtjänst redovisar merkostnader för anpassade arbetssätt för att minska risken för 

smittspridning. Merkostnader finns för personal, fordon och skyddsmaterial. 

Särskilt boende för äldre har haft merkostnader för personal då verksamheter bemannats 

utöver ordinarie nivå för att begränsa smittspridning. Merkostnader för personal har uppstått i 

samband med karantän- och kohortvård. 

Korttidsboende SoL äldre har högre kostnader för förstärkt nattbemanning. 

Förvaltningen har behövt köpa korttidsvistelse utanför kommunen då kommunens egna 

verksamhet, för att begränsa risken för smittspridning, inte varit i full drift. 

Dagverksamhet äldre har bemannat med ytterligare en personal för att kunna bedriva 

dagverksamhet på ett smittskyddssäkert sätt. 

Merkostnader har uppstått inom personlig assistans till följd av högre personalfrånvaro än 

vanligt. Merkostnader finns också för skyddsmaterial. 

Särskilt boende LSS redovisar högre kostnader för personal till följd av ett ökat 

bemanningsbehov. 

Hemsjukvården har förstärkt sjuksköterskebemanningen under sommaren med hänsyn till att 

säkerställa bemanning och det extraarbete, i form av provtagning och läkarkontakter, som 

covid-19 medför. 

Rehab har under sommaren förstärkt bemanningen för att säkerställa bemanning och 

eventuellt ökad arbetsmängd till följd av covid-19. 

Förvaltningen köper till följd av covid-19 in material i form av personlig skyddsutrustning 

och medicinteknisk utrustning. Kostnaden är kopplad till rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. 

Ej bokfört: 

Resandet med färdtjänst har under pandemin minskat dels med anledning av 

Folkhälsomyndighetens rekommendation att upprätthålla social distans och dels på grund av 

stängda verksamheter. Det lägre resandet innebär lägre kostnader för färdtjänst. 
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Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-aug I prognos helår 

Bokfört:   

Hemtjänst i ordinärt boende -960 -985 

Särskilt boende SoL äldre -1 173 -1 429 

Korttidsboende SoL äldre -1 110 -1 110 

Dagverksamhet -150 -150 

Personlig assistans -920 -950 

Särskilt boende LSS -624 -751 

Hälso- och sjukvård -522 -522 

Förbrukningsmaterial; personlig skyddsutrustning och medicinteknisk 
utrustning 

-874 -1 000 

   

Statsbidrag merkostnader dec 2020, Socialstyrelsen 1 761 1 761 

Ej bokfört:   

Färdtjänst, lägre kostnader 750 750 

Summa -3822 -4 386 

6.5.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Nämnden prognostiserar inte ett underskott för 2021. I resultat finns enskilda verksamheter 

som behöver arbeta vidare med att få verksamheten i balans med budget. Tidigare negativa 

avvikelser inom särskilt boende för äldre har sedan föregående prognos minskat och utgör i 

denna prognos en avvikelse om ca 0,5% av tilldelad budgetram. Även särskilt boende LSS 

prognostiserar nu ett sammantaget resultat som ligger ungefär i nivå med budget. 

När prognosen lämnas är förvaltningen inte helt klar med beredning av de tilldelade 

statsbidragen, varför de bara till del är medräknade i presenterad prognos. Statsbidragen kan 

komma att förstärka lämnad prognos ytterligare. 

Den pågående pandemin medför fortsatt stor osäkerhet i prognosarbetet. Pandemins fortsatta 

utveckling är direkt avgörande för nämndens kostnadsutveckling under resten av året. Ett 

scenario med ökad smittspridning är inte medräknat i föreliggande prognos. 

6.5.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Ekonomiuppföljning februari, prognos underskott 3,3 miljoner kronor 

2021-04-06 VON§24 Dnr 2021/00024 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna ekonomiuppföljning per februari 2021 

och överlämna den till kommunstyrelsen. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till kommande 

ekonomiuppföljning återkomma med förslag på åtgärder för att prognosen ska vara i balans 

med budget. 

  

Ekonomiuppföljning mars, prognos underskott 5,6 miljoner kronor 

2021-05-11 VON§40 Dnr 2021/00024 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna ekonomiuppföljning per mars 2021 och 

överlämna den till kommunstyrelsen. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till delårsuppföljning 

per augusti återkomma med förslag på åtgärder för att lämna en prognos i balans med budget. 
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6.6 Volym- och resursmått 

6.6.1 Volymmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall aug 

2020 
Utfall aug 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal platser särskilt boende SoL äldre 123 123 123 

Antal beviljade timmar hemtjänst 66 000 129 000 110 000 

Antal beslut om trygghetslarm 617 560 660 

Antal platser särskilt boende LSS §9:9 
– egen regi

45 45 45 

Antal beslut Daglig verksamhet LSS 89 75 89 

Antal beslut biståndsbedömd 
dagverksamhet SOL 

28 28 32 

Antal besök öppen träffpunkt Äldre 

Antal besök öppen träffpunkt 
socialpsykiatri 

380 730 

Antal insatser i fixartjänsten 

Öppen träffpunkt och fixartjänst har varit stängd under året. 

Antal beviljade timmar hemtjänst 

Antalet hemtjänsttimmar är betydligt lägre än budgeterat. En av förklaringarna är att man 

kunna flytta in på särskilt boende ganska snart efter att man fått beslut. En annan förklaring 

kan vara att man som äldre inte har vågat söka hemtjänst på grund av den rådande pandemin. 

Antal beslut om trygghetslarm 

En ökning av antal larm har skett då fler ansökt om larm under årets början för att prioriteras i 

vaccinationskön, de personer som hade hemtjänst eller trygghetslarm var de som erbjöds 

vaccination av regionen. Trygghetslarm lämnas ut efter förenklad handläggning och ingen 

behovsutredning görs, uppfyller personen fastställda kriterier så beviljas larm. 

Antal beslut Daglig verksamhet LSS 

Antal beslut avser hur många aktiva beslut om daglig verksamhet LSS §9:10 som är aktuella 

under perioden. Faktiskt antal individer som har beslut om daglig verksamhet är under 

perioden 74. 

Antal beslut biståndsbedömd dagverksamhet SOL 

Verksamheten har nått kapacitetstaket per augusti och förvaltningen arbetar för att hitta 

lösningar så att insatser fortsatt kan verkställas. 

Antal besök öppen träffpunkt Äldre 

Verksamheten har varit stängd under året. 

Antal besök öppen träffpunkt socialpsykiatri 

Verksamheten har bedrivits i begränsad omfattning med anledning av pandemin. Måttet avser 

totalt antal besök i verksamheten under perioden.  

Antal insatser i fixartjänsten 

Verksamheten har varit stängd under året. 
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6.7 Investeringsredovisning 

Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall 
tom 
2020 

Utfall 
jan-aug 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikels
e budget 
prognos 

Hemtjänst i ordinärt boende -100 -150 -150 0 

Särskilt / annat boende SoL -491 -130 -1 545 -1 415

Dagverksamhet SoL 0 0 0 0 

Boendestöd, arbetsstöd 0 -75 -75 0 

Öppen verksamhet 0 -25 -25 0 

Särskilt boende LSS 0 0 0 0 

Daglig verksamhet LSS -128 -205 -210 -5

Hälso- och sjukvård -83 -350 -300 50 

Omsättningslager -84 -150 -85 65 

Förvaltningsövergripande -51 0 -260 -260

Inventarier, budgeterat utrymme årligt 
utbyte befintliga verksamheter 

0 -665 0 665 

Summa -937 -1 750 -2 650 -900

6.8 Kommentarer till investeringsredovisning 

Nämnden redovisar sammantaget ett underskott om 900 000 kronor jämfört med tilldelad 

investeringsbudget. Förvaltningen har gjort omprioriteringar i befintlig investeringsbudget 

utifrån att nya förutsättningar och behov uppstått. 

Investeringsbehov har uppstått tidigare än beräknat för det nya särskilda boendet för äldre på 

Västerhagsvägen. Under år 2021 beräknas inventarier köpas in till en kostnad om 1,2 miljoner 

kronor. Resterande del av verksamhetens inventarier belastar 2022 års investeringsbudget. 

Förvaltningsövergripande köper förvaltningen in kontorsmöbler. 

Vårdsängar och trygghetslarm har köpts in till särskilt boende för äldre. 

Hemtjänst har investeringar i form av elcyklar med tillhörande förråd. 

Daglig verksamhet LSS har investeringar i form av verksamhetsmöbler och en cykel. 

Hemsjukvård och rehab har investeringar i form av kontors- och verksamhetsmöbler till ny 

lokal. 

Inventarier har köpts in till hjälpmedelsförråd och omsättningslager i ny lokal. 

6.9 Intern kontroll 

Under år 2020 antog nämnden en struktur för hur nämnden systematiskt ska arbeta med den 

interna kontrollen i enlighet med 6 kap. 6§ kommunallagen. Nämnden har utifrån upprättad 

bruttolista identifierat ett flertal områden som ligger till grund för nämndens 

internkontrollplan 2021. 

Genom riskanalyser har tre processer identifierats som bedöms som kritiska och/eller med 

stora konsekvenser för målgrupperna inom nämndens ansvarsområde. Dessa processer är 

dokumentation, avvikelsehantering och genomförande. 

Den interna kontrollen utförs enligt plan kring processerna dokumentation och 

avvikelsehantering och kommer att redovisas till nämnd i december med eventuella förslag 

till åtgärder. Aktiviteter som har genomförts hitintills är intern utbildning i social 



Delårsrapport augusti 2021 86(107) 

dokumentation inom vissa verksamheter och implementeringsarbete gällande rutiner, 

riktlinjer och analysstöd för avvikelsehantering. 

För processen genomförande avser kontrollen att ta reda på hur brukarnas upplevelse är i 

kontakten med socialtjänsten i Håbo kommun inom socialpsykiatri, LSS och äldreomsorg för 

områdena tillgänglighet, delaktighet och bemötande. 

Brukarundersökningen inom äldreomsorg Vad tycker äldre om äldreomsorgen har på 

nationell nivå försenats och enkätinsamlingen sker under januari 2022 för år 2021/22, 

verksamhetsinventeringen och kartläggning gällande utformning av stöd pågår dock under 

hösten. Inom socialpsykiatri och LSS finns behov av att få en lägesbild kring vad våra brukare 

tycker inom dessa verksamheter efter genomförd nationell brukarundersökning. För att kunna 

genomföra en kvalitativ brukarundersökning finns behov av individuella anpassningar och en 

övergripande kartläggning för genomförandet. Det har inte varit genomförbart på grund av 

pandemin. Kontrollen kommer därmed inte att kunna genomföras i år enligt 

internkontrollplan. 

6.10 Förväntad utveckling 

Vård och omsorgsnämnden kommer även fortsättningsvis att påverkas av pandemin. 

Verksamheterna kommer att fortsätta utveckla arbetssätt och rutiner för en trygg och säker 

vård- och omsorg. Verksamheter som varit stängda eller bedrivits i anpassad form ska hitta 

tillbaka till en ny vardag. 

Den demografiska utvecklingen, där gruppen 80 år eller äldre beräknas fördubblas fram till år 

2030, innebär stora utmaningar att strategiskt planera, speciellt när det gäller utvecklingen 

inom äldreomsorgen. Förvaltningen ser även en volymökning gällande verksamheter inom 

LSS. Volymökningarna medför stora investeringsbehov och ökade driftskostnader. Inom 

nämndens verksamheter för personer med funktionsnedsättning fortsätter omställningsarbete 

mot ett mer pedagogiskt paradigm med rättighetslagstiftningen som utgångspunkt vilket 

ställer stora krav på rekrytering av medarbetare med rätt kompetens. 

Nämndens verksamheter är komplexa och spänner över en stor mängd olika inriktningar. Det 

ställer stora krav på kompetens hos förvaltningens medarbetare och ledning för att kunna 

erbjuda en personcentrerad och individualiserad stöd- service- och omsorgsverksamhet. 

Handläggningsresurser kommer att behöva tillföras för att kunna möta ärendemängd och 

utvecklingsbehov. 

Ändrad ansvarsfördelning mellan region, primärvård och kommun ställer fortsatt krav på 

nämndens hälso- och sjukvårdsorganisation. Arbetet med effektiv och nära vård 2030 

kommer att intensifieras under de kommande åren. Äldreomsorgens och hemsjukvårdens 

organisation och förutsättningar kommer med stor sannolikhet även att förändras och 

påverkas av nationella beslut i spåren av pandemin. Förväntade förändringar gällande 

anställningsvillkor för medarbetare kan komma att medföra ökade kostnader. 

Resvanorna med färdtjänst har kraftigt förändrats under rådande pandemi. Förvaltningens 

bedömning är att resandet kommer att återgå till ett normalläge från och med år 2022. 

Förvaltningen ser ett fortsatt stort behov av att utveckla välfärdsteknik. Vidare ser 

förvaltningen ett fortsatt behov att systematiskt följa och utveckla kvaliteten inom nämndens 

verksamhetsområden. Upphandling av nytt verksamhetssystem kommer att ta mycket tid och 

fokus i anspråk. Arbetet beräknas starta under hösten 2021. 

Ny socialtjänstlag och förändrade regler gällande barns rätt till personlig assistans kommer att 

påverka nämndens målgrupper, hur och i vilken omfattning är svårt att bedöma då 

lagstiftningen inte ännu är formellt fastslagen. 
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7 Tekniska nämnden 

7.1 Sammanfattning 

Verksamheten 

Politiska beslut har tagits angående politisk organisation och förvaltningsorganisation. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen startare enligt beslutet 1 september, medan den politiska 

organisationen träder i kraft den 1 januari 2022. Det innebär att tekniska nämnden läggs ner 

samtidigt. 

VA-verksamheten är mycket ansträngd på grund av personalsituationen, VA är nu i stabs läge 

för att överhuvudtaget klara att producera ett tjänligt vatten. 

Inom Avfallsverksamheten har Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommun fortsatt 

samarbetet och har under våren utvärderat införande och uppstart av fyrfackssystemet i 

kommunerna. 

Arbetet med en gemensam avfallsplan har påbörjats enligt fattade beslut. 

På återvinningscentralen pågår ett försök med att samla in trädgårdsavfall för flisning på plats 

samt utökat återbruk av byggmaterial. 

Gatu-parkverksamheten har präglats av de två senaste årens besparingar. Avdelningen har fått 

ta emot synpunkter på oklippta gräsytor, minskad renhållning och igenvuxna skogsområden. 

Måluppfyllelse 

Målen är delvis uppfyllda. 

Ekonomi 

De skattefinansierade verksamheterna inom förvaltningen prognosticerar sammantaget ett 

överskott på 1,7 miljoner kronor. De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall 

prognosticerar ett lägre uttag från VA-respektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 

537 000 kronor. 

Ett överskott redovisas avseende årets investeringar. För de skattefinansierade 

verksamheterna är överskottet +23,7 miljoner kronor och för de taxefinansierade 

verksamheterna överskott 10,6 miljoner kronor. 

7.2 Väsentliga händelser 

Politiska beslut har tagits angående politisk organisation och förvaltningsorganisation. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen startar enligt beslutet 1 september, medan den politiska 

organisationen träder i kraft den 1 januari 2022. Det innebär att tekniska nämnden läggs ner 

samtidigt. 

VA-avdelningen: 

VA har under året arbetat vidare med verksamhetsanalysen för att optimera organisationen för 

framtiden, i analysen har vi tittat på b.la Kompetens, funktion, uppdrag och framtida mål. 

Den varma sommaren resulterade i bevattningsförbud. Vattenverken har nått 

kapacitetsgränsen både vad gäller tillstånd och förmåga att rena vattnet. Ytterligare 

anslutningar är inte möjligt utan allvarliga konsekvenser för vattenkvaliteten. 

Under 2021 har VA-avdelningen arbetat med att höja säkerheten för att uppnå 

säkerhetskraven i lagstiftningen, bland annat genom förstärkning av skalskyddet, larm och 

inpasseringssystemet. 
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Digitalisering av verksamheten har skett genom att det implementerats system för digital 

läcksökning hos både abonnent och VA-huvudman samt digitala avläsningar av vattenmätare. 

Situationen på VA-avdelningen har varit mycket ansträngd med hög arbetsbelastning på 

grund av flera vakanser, vilket resulterat i några incidenter. Diskussioner har därför påbörjats 

för att kunna garantera god kvalitet på vattnet. 

Avfallsavdelningen: 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommun har fortsatt samarbetet och har under 

våren utvärderat införande och uppstart av fyrfackssystemet i kommunerna. Rapporten visar 

på goda resultat och kommunerna fortsätter utvecklingen av insamlingssystemet och 

samverkan mellan kommunerna, inklusive organisation och arbetssätt. 

Arbetet med en gemensam avfallsplan har påbörjats enligt fattade beslut. En projektplan har 

tagits fram och en projektorganisation med representation från olika funktioner i alla fyra 

kommunerna har satts samman. Politisk förankring kommer att ske genom bl.a. dialog vid 

politiska samordningsmöten och information till avfallsansvariga nämnder/bolagsstyrelse. 

Avfallsverksamheten har i samarbete med Bålsta centrum visat upp återbruk i Bålsta centrum. 

Personalen på ÅVC har genomfört tre fantastiska utställningar och gensvaret från 

kommuninvånarna har varit mycket positivt. I samband med första utställningen öppnades 

Skattkammaren på återvinningscentralen. Skattkammaren är platsen som ger använda föremål 

ett längre liv. Där kan saker lämnas in men det går också att hämta och fynda det som någon 

annan har lämnat. 

På återvinningscentralen pågår ett försök med att samla in trädgårdsavfall för flisning på plats 

samt utökat återbruk av byggmaterial. 

Gatu- och parkavdelningen: 

Inom driften har året präglats av de stora besparingarna. Nedskärningarna i verksamheten 

innebär att  trygghet och säkerhet försämras inom fler områden till exempelger minskad 

röjning försämrad sikt i trafikmiljöer och otryggare miljö  längs gång- och cykelvägar i 

skogsområden. Minskat gatuunderhåll som väglinjemålning medför otydlighet i trafiken. 

Minskad renhållning skapar också otrygghet i samhället. 

En positiv händelse är årets pop-up-rabatter längs med Dalstigen. En fröjd för såväl våra 

pollinerande insekter som människor. 

Ett långsiktigt arbete har kommit i mål. En cykelstrategi för att främja ökat cyklande i 

kommunen antogs i februari och i september väntas den andra delen, Ramverket, att antas. 

Investeringar i gatubelysningsanläggningen har resulterat i att felavhjälpningskostnader och 

energikostnader har minskat avsevärt. 

Årets stora arbeten inom gatubelysningsanläggningen är stolp- fundament- och armaturbyte i 

Uppåkra, Graneberg samt armaturbyte i Västerskog, Norra Ullevi/Åsen. För ökad trygghet har 

belysningen utmed gång- och cykelvägen längs Centrumleden har förtätats  och belysningen 

vid Annehills förskola och anslutande gc-vägar förstärkts. 

Inom området trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan särskilt nämnas ett antal åtgärder för en 

trafiksäkrare miljö och bättre framkomlighet för oskyddade trafikanter, i synnerhet barn och 

unga. 

 Granebergsvägen, trafiksäkerhetshöjande avsmalning vid övergångsställe.

 Slottsskogsleden/Jättens väg i Skokloster, nytt passage och gångväg till och från

busshållplats Jättens väg.

 Övergångsställen vid Kraftleden/Kalmarleden samt Stockholmsvägen/Håbovägen har

utrustats med ”FIVÖ Safe Crossin”, blinkande skyltar. f
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 Centrumleden vid busstorget har fått ett farthinder och utrustats med en större spegel, 

för att busstrafiken ska känna sig trygga och få lättare att komma ut från busstorget. 

 Busshållplats vid Futurum med gång- och cykelväg. Ombyggnad av busshållplats och 

en ny gång- ochcykelväg i samverkan med Region Uppsala (UL). Åtgärden sydtar 

även till att sänka hastigheterna framför Futurumskolan. 

 Ny gång- och cykelväg Viby-Vilunda. En åtgärd i samverkan med Skolförvaltningen 

för ”Säkra skolvägar”. Knyter ihop gång- och cykelvägen längs med hela 

Kalmarleden. har fått mycket positiva reaktioner från medborgarna. 

En större trafikfråga som har diskuterats och analyserats under året är trafikflödet till och från 

Logistik Bålsta. Avdelningen har färdigställt och presenterat en utökad trafikutredning för 

Logistik Bålsta och med anledning av denna fått ett utökat uppdrag att fördjupa utredningen 

med en förprojektering som utgår från trafikutredningen, inspel och synpunkter från politiker 

och tjänstemän. Den ska innehålla vägsektioner, utbredning, markintrång och rapporter och 

delas in i två delar, en för Trafikverkets del och en för den kommunala delen. 

7.3 Uppföljning kvalitet och mål 

7.3.1 Perspektiv: Målgrupp 

7.3.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Gator, vägar och gång- och cykelvägar ska vara i 

farbart skick 

 Ingen bedömning 

Analys 

Nöjd medborgar-index - gator och vägar samt gång- och cykelvägar 

Redovisas bara en gång per år i samband med årsbokslutet. År 2020 genomfördes ingen SCB-

undersökning därför saknas utfall då. 

I övrigt har kvalitetsuppföljning gjorts via enkäten Kritik på teknik som genomförs vart tredje 

år av SKL. En undersökning genomfördes 2019. Resultaten redovisas nedan. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar  57 57   

Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar  55 56   

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

Ingen bedömning har genomförts 

Analys 

Information om trafikolyckor hämtas från Strada, ett informationssystem dit polis och 

sjukvård rapporterar in data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet. På grund av 

personalbrist har uppgifter inte hunnit hämtas in och analyseras inför detta delårsbokslut. Inga 

rapporter om allvarliga olyckor på det kommunala väg- och gång- och cykelvägnätet har 

inkommit till avdelningen under perioden. Redovisning kommer att ske i samband med 

årsbokslutet. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Olycksstatistik från Transportstyrelsen  - 43 40  
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7.3.1.3 Kritisk kvalitetsfaktor: Attraktiva, trygga samt socialt och ekologiskt hållbara 

utemiljöer 

Ingen bedömning har genomförts 

Analys 

Undersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år av SKL. En undersökning har 

genomförts under 2019. Kommentarerna längst ner under respektive rubrik kopplar till 

resultatet från denna undersökning. Under 2020 och 2021 har förutsättningarna för 

utestäd/gaturenhållning förändrats genom besparingar och effektiviseringar. Detta 

kommenteras nedan. 

Renhållningen på Bålsta station har dragits ner till ursprunglig upphandling, vilket innebär att 

städning under helger tagits bort och tvättning av tunnel och trappor utförs mer sällan. 

Avdelningen har inte hittills inte fått negativa reaktioner på detta. det kan bero på att 

nedskräpning och nedsmutsning inte blir lika stor under pandemin då inte lika många reser 

med kollektivtrafiken. 

Parkskötsel. klippningen av gräsytor av olika typ har också förändrats i samband med 

besparingskraven. Antal klipptillfällen har minskats och alla ytor som tidigare klippts en gång 

per år klipps nu inte alls. Avdelningen har fått såväl negativa som positiva reaktioner på detta. 

Lekplatser. Här har ingen förändring skett i skötsel och underhåll jämfört med vid 

undersökningen 2019. En analys av undersökningsresultatet indikerar att det framför allt är 

innehållet i lekplatserna som många anser är dåligt. Flera kommentarer har ifrågasatt om det 

verkligen finns några lekplatser. Avdelningen har nu tagit fram ett lek- och 

aktivitetsplatsprogram som kopplar till den 10-åriga investeringsplanen för att på sikt förbättra 

lekmiljöerna för barn och ungdomar i Håbo. under 2020 rustades Enebyparken upp och under 

2021 kommer ytterligare två lekplatser att rustas upp, i graneberg och Sågarbacken. 

upprustningarna har fått mycket positiva reaktioner. 

I de undersökningar som gjorts tidigare framgår att en majoritet av kommuninvånarna är 

nöjda med skötseln av kommunens parker, endast en av tio är negativt inställd. Resultatet 

ligger i nivå med övriga deltagande kommuner. Håbo kommun placerar sig på plats 28 av 

totalt 102 kommuner över flest positivt inställda kommuninvånare. 

En klar majoritet av kommuninvånarna tycker att det är rent och snyggt på torg och trottoarer. 

Resultatet ligger i nivå med jämförelsevärdet i Sverige. Nivån har inte förändrats nämnvärt 

sedan den första undersökningen. De som är missnöjda med skötseln av kommunens parker 

anser främst att det är skräpigt. 

Kommuninvånarna är inte helt nöjda med kommunens lekparker och lekplatser vad gäller 

skötsel och lekredskap för barnen. Dock har många, närmare 50 %, angett svaret "Vet inte". 

Resultatet har varit ungefär lika vid alla undersökningstillfällen. 

7.3.1.4 Kritisk kvalitetsfaktor: Väl fungerande avfallshantering 

Ingen bedömning har genomförts 

Analys 

Redovisning av alla kvalitetsmått förutom avvikelser i sophämtningen, insamlat matavfall och 

insamlat restavfall sker i samband med årsbokslutet för 2021. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och 
sophämtning 

62 65 

Insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier), 33 36 
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Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

kg/person 

Insamlat grovavfall, kg/person 225 223 

Avvikelser i sophämtningen 9% 9% 0,08% 

Insamlat matavfall, kg/person 35 42 36 

Insamlat restavfall kg/person 167 168 65 

7.3.1.5 Kritisk kvalitetsfaktor: Väl fungerande vatten- och avloppstjänster 

 Mycket god kvalitetsnivå 

Analys 

VA-avdelningen 

Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp 

Inga mätningar avseende Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp är utförda under 2021 

Antal stopp på avloppsledningsnätet 

källaröversvämning som följd av avloppsstopp ligger i Sverige på 0,67 per 1000 serviser, i 

Håbo kommun ligger vi på 0,30. Detta beror på att en drift och underhålls plan för 

ledningsnätet togs fram under 2019, en egen spol och filmbuss införskaffades under 2020 och 

att vi har organiserat Va-avdelningen så att vi har dedikerad personal för drift och underhåll 

av ledningsnätet., underhållsplanen ses över varje år och revideras vid behov. 

Under 2018 var det 40 stopp på avloppsledningsnätet, under 2019 var det 15 stopp på 

avloppsledningsnätet och under 2020 var det 14 stopp på avloppsledningsnätet. trenden visar 

att stopp på avloppsledningsnätet minskar även under 2021. 

Detta är en nedåtgående trend och ett mycket gott resultat jämfört med liknande kommuner i 

Sverige. 

Andel tjänliga vattenprover hos abonnenter 

Samtliga vattenprover har visat på tjänligt vatten i både Skokloster och Bålsta. 

Att det inte förekommit några vattenprover på det allmänna ledningsnätet som visat otjänligt 

vatten beror på, att man har organiserat VA-avdelningen så att det är dedikerad personal som 

dagligen arbetar med vattenkvalitets frågor, och snabbt kan agera på problem med 

vattenkvaliteten innan det når abonnenterna. 

Om ett prov visar att antalet bakterier är fler än gränsvärdet eller nära gränsvärdet görs 

omprov för att bekräfta att resultatet är riktigt. Om bedömningen ger otjänligt vatten eller 

tjänligt med anmärkning startas en utredning om vad orsaken är för att snabbt kunna avhjälpa 

felet. Detta medför utvidgad provtagning för att ringa in problemet. 

I det fall problemet beror på brister i kommunens produktion eller ledningsnät, finns en tydlig 

krisplan som beskriver vad som skall göras och av vem.   

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp 75 72 

Antal stopp på avloppsledningsnätet 40 15 14 9 

Andel tjänliga vattenprover hos abonnenter 100% 100% 100% 100% 
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7.3.2 Perspektiv: Verksamhet 

7.3.2.1 Utvecklingsmål: Genomföra övergång till nya förvaltningen för 

Samhällsbyggnad 

Bedömning 

 Ingen bedömning har genomförts 

Analys 

Övergången till ny Samhällsbyggnadsförvaltning genomförs 1 september. Avfallsavdelningen 

och VA-avdelningen är i princip oförändrade. Nya arbetssätt och nya konstellationer och 

processer har påbörjats och är under utveckling och uppbyggnad. Gatu- och parkavdelningen 

kommer att slås samman med delar av plan- och exploateringsavdelningen. 

Arbetet pågår. Processen har av olika skäl blivit långdragen vilket har påverkat medarbetarna 

negativt. Det finns fortfarande många oklarheter framförallt för de avdelningar som delas och 

slås ihop med andra. 

7.3.2.2 Utvecklingsmål: Aktivt delta i samverkansarbetet med Sigtuna, Knivsta och 

Upplands Bro 

Bedömning 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Håbo kommun är en aktiv deltagare i samverkan mellan kommunerna och har representation i 

alla gemensamma arbetsgrupper. 

7.3.2.3 Utvecklingsmål: Genomföra plan för VA-försörjningen till Skokloster 

Bedömning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

VA-avdelningen inväntar politiska beslut om vägvalet, under tiden har en speciell 

projektledare tillsats för att planera och förbereda utfallet av kommande beslut. 

7.3.3 Perspektiv: Medarbetare 

7.3.3.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Gott medarbetarengagemang 

Bedömning 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Utifrån den medarbetarenkät som har genomförts har avdelningarna tagit fram 

handlingsplaner som följs upp. 

Avdelningarna fick generellt höga resultat i medarbetarundersökningen som genomfördes i 

början av året. Det fanns ett tydligt utvecklingsområde och det är kännedom om de 
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övergripande målen. 

På VA-avdelningen pratas arbetsmiljö på samtliga veckomöten. Va-avdelningen i Håbo 

kommun har i ett tiotal år brottats med stora problem med den psykosociala arbetsmiljön, 

mycket omfattande insatser är utförda tillsammans med HR och arbetet fortsätter under 2021. 

Bedömningen är dock att utifrån verksamhetsresultat och enskilda samtal att engagemanget är 

högt och att man nu ser framtiden an med tillförsikt. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Index för medarbetarengagemang     83,67 

7.3.3.2 Kritisk kvalitetsfaktor: God personalhälsa 

Bedömning 

 Mycket god kvalitetsnivå 

Analys 

Avdelningarna generellt har en låg andel korttidsfrånvaro och personalens hälsa betraktas som 

mycket god. Genom regelbundna samtal om hälsans betydelse och genom engagemang i 

arbetet läggs en god grund för god hälsa. Korttidsfrånvaron har minskat jämfört med samma 

period föregående år. 

På Va-avdelningen är situationen ansträngd med sjukskrivningar, men inte så många 

korttidssjukskrivningar. 

Utfallet i tabellen beror på att frågeställningen ändrats från "frisknärvaro" till "sjukfrånvaro". 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Minska korttidssjukfrånvaron    94,3% 2,43% 

7.3.4 Perspektiv: Ekonomi 

7.3.4.1 Kritisk kvalitetsfaktor: En ekonomi i balans 

Bedömning 

 Mycket god kvalitetsnivå 

Analys 

Procentuell avvikelse på -5,3% är för tekniskas samtliga verksamheter. Prognosen är ett 

överskott jämfört med budget. Överskottet beror främst på lägre kapitalkostnader, lägre 

energikostnader, både reparationer och förbrukning samt lägre personalkostnader 

Kvalitetsmått 
Avvikelse 

2018 
Avvikelse 

2019 
Avvikelse 

2020 
Avvikelse 

2021 

Avvikelse från budget    -4,77% -5,3% 
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7.4 Driftredovisning 

Budget 
2021 

Utfall jan-
aug 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

Bokslut 
2020 

Tekniska Nämnden -214 -118 -214 0 -216

Nämndadministration -276 -151 -250 26 -239

Gator, vägar, parkering -36 540 -21 544 -34 644 1 896 -28 952

Parker -4 473 -2 768 -4 463 10 -5 012

Kommersiell verksamhet 0 0 0 0 403 

Teknisk vht övergripande -274 -274 -459 -185 -1 727

Summa -41 777 -24 854 -40 030 1 747 -35 744

7.5 Driftredovisning taxefinansierad verksamhet 

Budget 
2021 

Utfall jan-
aug 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget/prognos 

Bokslut 
2020 

Total 

VA-verksamhet 0 0 0 0 0 

Avfallshantering 0 -594 -763 -763 -732

Summa 0 -594 -763 -763 -732

7.6 Kommentarer till driftredovisning 

De skattefinansierade verksamheterna inom förvaltningen prognosticerar sammantaget ett 

överskott på 1,7 miljoner kronor. 

De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall prognosticerar ett lägre uttag från VA-

respektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 537 000 kronor. 

Gator, vägar, parkering  och Parker- överskott 1,9 miljoner kronor 
Prognosen för avdelningen Gata Park pekar på ett överskott på 1,9 miljoner kronor trots att 

kostnaden för vinterväghållning prognostiserar att överskrida budget med 2 miljoner kronor 

och intäkterna blir lägre än budgeterat för främst bostadsnära skog och 

försäkringsersättningar. 

Överskottet beror främst på lägre kapitalkostnader med 2,5 miljoner kronor till följd av 

exploateringsprojekt som inte färdigställs i planerad takt. Tack vare investeringen i utflytt av 

gatubelysningscentraler och utbyte till LED samt andra investeringar i upprustning av 

gatubelysningsanläggningen, så har prognosen för energi- och reparationskostnader kunnat 

sänkas med cirka 1,5 miljoner kronor. Även personalkostnaderna är lägre på grund av en 

vakant tjänst samt sjukskrivningar. 

Teknisk vht övergripande - underskott 185 000 kronor 
Prognostiserade underskottet beror främst på kvarvarande kostnader för tjänst som avslutades 

under 2020. Även ökade kostnader för personalrekrytering och licenser bidrar till 

underskottet. 

VA-verksamhet 
I budget 2021 har VA-verksamheten budgeterat att använda 2,0 miljoner kronor ur VA-

fonden. Främsta orsaken till användningen av de fonderade medlen är för att utföra ett antal 

säkerhets och miljöfrämjande åtgärder samt ökade drift och underhållskostnader under 2021. 
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Prognosen är i balans med budget men det finns avvikelser inom prognosen. Till följd av 

senarelagda exploateringsprojekt beräknas kapitalkostnaderna bil lägre än budgeterat. Även 

personalkostnaderna beräknas bli lägre än budget till följd av flera vakanser som inte kommer 

kunna tillsättas under året. På grund av nuvarande personalsituation har vissa arbeten på Va-

avdelningen inte kunnat utföras enligt plan. Dessa senarelagda arbeten måste dock utföras 

senast under 2022 för att inte äventyra anläggningarnas funktion. 

Kostnaderna ökar däremot för bland annat inhyrd personal och konsultkostnader till följd av 

de vakanser och sjukskrivningar som finns. 

På grund av vakanser och sjukdom har VA gått in i stabsläge för att kunna producera ett 

tjänligt vatten. 

Avfallshantering - underskott 763 000 kronor 
I budget 2021 har avfallsverksamheten budgeterat att använda 1,3 miljoner kronor av fonden. 

Prognosen är 537 000 kronor bättre än budget och visar på att 763 000 kronor behöver 

användas av fonden. Största anledningen till den bättre prognosen är ökade intäkter till följd 

av försäljning av järnskrot, kabel samt lägre kostnader för utbildning, transporter och 

kommunikation. 

Konsultkostnaderna har blivit högre än budget, detta på grund av förändringar i 

verksamhetssystemet som vi inte hade kännedom om när årets budget lades. 

Beroende på hur mycket förpackningar och matavfall som kommuninvånarna sorterar ut i 

fyrfackskärlen samt hur mycket material som kan gå till försäljning på återvinningscentralen 

kan underskottet minska ytterligare, vilket det har gjort jämfört med prognosen i mars. 

Resultaten ser hittills mycket bra ut gällande utsorteringen i fyrfackskärlen men fortfarande 

råder viss osäkerhet kring avfallsmängderna på återvinningscentralen, pandemieffekten med 

mycket bygg- och rivningsavfall håller i sig trots färre besökare. Detta medför fortsatt höga 

behandlingsavgifter på återvinningscentralen. 

7.6.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Mängden grovavfall fortsätter att öka på återvinningscentralen, precis som samma period 

föregående år. I nuläget är det svårt att avgöra om det kommer att fortsätta och vilken 

eventuell påverkan det kan medföra rent ekonomiskt. Det är även svårt att veta hur stor del av 

ökningen som bror på covid-19. 

7.6.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Förvaltningen redovisar ett prognosticerat överskott för den skattefinansierade verksamheten. 

Även taxefinansierade verksamheten prognosticerar ett lägre underskott än budgeterat. Medel 

från avfalls-respektive VA-fonden har budgeterats att tas i anspråk under året för att nå en 

balanserad budget. 

För att komma i balans med budget samt på grund av nuvarande personalsituation har vissa 

arbeten på Va-avdelningen inte kunnat utföras enligt plan. Dessa senarelagda arbeten måste 

dock utföras senast under 2022 för att inte äventyra anläggningarnas funktion. 

Den risken förvaltningen ser för den skattefinansierade verksamheten är främst 

väderberoende. Kostnader för vinterväghållningen kan bli högre vid en kall och snörik vinter 

för perioden november-december. Det är svårt att i dagsläget veta hur många utryckningar 

som kan bli nödvändiga. 

För taxefinansierade verksamheten är den största risken för att budget inte ska kunna hållas 

främst kopplade till den rådande personalsituationen på Va-avdelningen. På grund av stora 

vakanser är VA tvungna att anlita inhyrd personal och konsulter, vilket inte är en hållbar 

lösning i längden. 
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Redovisade 
åtgärder i 

marsrapport, t
kr 

Redovisade 
åtgärder i 

augrapport, tkr 

Underskott enligt prognos -52 0 

Åtgärder för att komma i balans: 

Återstår att åtgärda 52 0 

Summa 0 0 

7.6.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Tekniska nämnden har inte beslutat om åtgärder med anledning av det befarade underskottet 

på 52 000 kronor som redovisades i delårsuppföljning maj. 

7.7 Volym- och resursmått 

7.7.1 Volymmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall aug 

2020 
Utfall aug 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal besök vid återvinningscentralen 100 747 64 491 63 356 102 000 95 000 

Grovavfall, kg/inv 284 183 202 285 285 

Förpackningar, kg/inv 76 38 47 106 106 

Restavfall, kg/inv 168 117 65 158 100 

Matavfall, kg/inv 42 26 36 43 60 

Antal besök vid återvinningscentralen 

Besöken på återvinningscentralen har minskat, vilket till stor del antas bero på den kalla 

vintern samt att Bytesboden varit stängd för byte fram till sista maj. Den 1 juni blev 

Bytesboden en skattkammare med nya öppettider och nytt koncept. Även under 

sommarmånaderna hade ÅVC färre besök jämfört med samma period förra året, vilket antas 

ha en del att göra med den varma sommaren. De besökare som kommer till 

återvinningscentralen har har ofta släp med mycket avfall. Restriktionerna om att begränsa 

sina besök till ÅVC har följts i större utsträckning än tidigare. 

Grovavfall, kg/inv 

Mängden grovavfall ser ut att hamna på samma nivå som föregående år. Effekterna av 

pandemin, med renovering, om- och tillbyggnad samt utrensning ser ut att hålla i sig. 

Förpackningar, kg/inv 

Den insamlade mängden förpackningar för perioden januari till augusti 2021 har ökat med 

motsvarande 9 kg/ invånare, jämfört med samma period 2020. Den förbättrade sorteringen 

hos småhusen i fyrfackssystemet är så klart en stor del av förklaringen men det kan även 

finnas pedagogiska effekter på lägenhetshushållen och en pandemieffekt som bidrar till detta. 
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Restavfall, kg/inv 

Den insamlade mängden restavfall för perioden januari- augusti 2021 jämfört med samma 

period 2020 har minskat markant, med mer än 50 kg/invånare och år. Den förbättrade 

sorteringen hos småhusen i fyrfackssystemet är så klart en stor del av förklaringen men det 

kan även finnas pedagogiska effekter på lägenhetshushållen och en pandemieffekt som bidrar 

till detta. 

Matavfall, kg/inv 

Den insamlade mängden matavfall under perioden januari till augusti 2021 jämfört med 

samma period 2020 har ökat med motsvarande 10 kg/invånare och år. Det är lägre än förra 

prognosen och under sommarmånaderna minskar generellt sett utsorteringen av matavfall 

något. Den förbättrade sorteringen hos småhusen i fyrfackssystemet är så klart en stor del av 

förklaringen men det kan även finnas pedagogiska effekter på lägenhetshushållen och en 

pandemieffekt som bidrar till detta. 

7.7.2 Resursmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall aug 

2020 
Utfall aug 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Gatubelysning, kr/inv 199 124 70 192 95 

Vinterväghållning, kr/inv 96 103 198 168 272 

Beläggningsunderhåll, kr/inv 323 122 243 322 322 

Gatubelysning, kr/inv 

Tack vare omfattande investeringar och ett långsiktigt arbete för att energieffektivisera och 

förbättra gatubelysningsanläggningen har kostnaden per invånare kunnat sänkas. 

Vinterväghållning, kr/inv 

För att kunna hålla budgetramen så har budget för vinterväghållning (snöröjning, 

halkbekämpning, snötransport och sandupptagning) sänkts till ett minimum. I 

vinterväghållningen finns fasta kostnader i form av jour och beredskap, rörliga kostnader för 

material för halkbekämpning samt rörliga kostnader för utryckningar vid halka och snöfall. 

De rörliga kostnaderna är av förklarliga skäl svåra att beräkna. Under perioden januari-april 

var väderläget sådant att budget för vinterväghållningen redan har förbrukas. 

Beläggningsunderhåll, kr/inv 

Arbetet med beläggningsunderhåll har bedrivits på ett framgångsrikt sätt och i år har fokus 

legat på områden med svår vattenproblematik. 

Det har funnits några avvikande poster där priset har blivit högre än beräknat. Anledningen 

till det är utökade beläggningsytor i förhållande till plan samt större åtgärder för att få bort 

vatten med byggnation av nya dagvattenbrunnar. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har fått bort många problemområden där det 

återkommande har belastat driften med stora kostnader samt insatser av personella resurser. 

Avdelningen har träffat rätt i tiden med beläggningsåtgärderna så att de har blivit så 

kostnadseffektiva som möjligt. 
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7.8 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är

fattat.

Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall 
tom 
2020 

Utfall 
Jan-aug 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikels
e 

budget/ 
prognos 

24 
Väg- och jvgnät, 
parkerin 

1301 Trafiksäkerhetshöj. åtg -1 252 -1 600 -1 600

1307 Trygghetsåtgärder gatubel -164 -900 -900

1308 
Renovering 
gatubelysnings 

-1 758 -2 200 -2 200

1310 Utbyte till LED -1 748 -2 940 -2 940

1311 Seriebyte av ljuskällor -184 -488 -488

1319 Laddstolpar -2 -500 -500

1320 
Omb belysning 
landsbyggd 

-215 -800 -600 200 

1321 
GCV Fagerdalsv Busshlp 
Gr 

-90 -1 000 -1 000

1322 
Busshlp Gc Kalmarled 
Futu 

-747 -375 -375

1323 Parkeringsfickor ind omr -53 -1 000 -1 000

1324 
Vägmärkesplan genomför 
ny 

-5 -150 -150

1325 belysning gc centrumleden -366 -350 -366 -16

1326 belysning Prästberget -28 -1 300 -1 150 150 

1327 Ny gatubelys Kalmarv -60 -900 -730 170 

1331 GC Vilunda-Lastbergsv -3 758 -1 532 -82 -3 758 -1 532 2 226 

1358 Planerat uh beläggningar -5 335 -7 100 -7 100

1364 Kraftleden trafiks 5-6 -20 847 -20 847 -2 539 -232 -11 624 -3 000 8 624 

1378 Konstbyggn (brokonstr) -159 -4 805 -700 4 105 

1390 GC-väg Viby Vilunda -5 897 -5 897 -5 593 -204 -304 -304

1397 Skokloster GC-väg -8 012 -8 012 -481 -209 -7 531 -1 507 6 024 

1399 Flytt gatubelysningscentr -303 -598 -522 76 

25 Parker 

1317 Utegym Skokloster -340 -359 -341 18 

1328 Mötesplatser sittplatser -3 -1 080 -1 080

1329 Utveckling frilufsområden -2 -160 -160

1330 Tillgänglig Lilsjön LONA 195 -40 155 195 

1379 Utv.offentl utemiljö park -69 -2 500 -568 1 932 

1382 Upprustning lekplatser -608 -4 000 -4 000

1394 Gångbro Järnvägsparken -11 -87 -87

Summa -38 514 -36 288 -8 613 -14 034 -58 449 -34 745 23 704 
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7.8.1 Investeringsredovisning taxefinansierat 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är

fattat.

Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall 
tom 
2020 

Utfall 
Jan-aug 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

76 
Vattenförs. o 
avloppshant 

1213 Omläggning ledningar -1 765 -13 358 -13 358

1214 Nya förbindelsepunkter -1 099 -4 352 -4 352

1253 Bålsta reningsverk -2 514 -4 925 -4 925

1255 Skokloster reningsverk -165 -534 -534

1256 Skokloster vattenverk -4 879 -10 487 -10 487

1266 Vattentornet, skal/fasad -26 -1 963 -1 963

1267 Bålsta tätort ledninga -116 900 -116 900 -15 883 -5 719 -35 217 -35 217

1268 Bålsta tätort pumpstat -40 000 -40 000 -1 380 -88 -18 620 -18 620

1269 Utloppsledn arv Bålst -13 000 -12 234 -6 670 -4 871 -6 330 -5 564 766 

1270 Ledn med stickspår Logist -17 000 -17 000 -6 504 -65 -10 496 -10 496

1271 (P)GAP, huvudmatning -74 000 -74 000 -1 106 -2 799 -10 894 -5 000 5 894 

1272 
Omläg ledning pga 
kapacit 

-5 000 -5 000 -26 -484 -4 974 -1 000 3 974 

1276 Reservoar ledning Krägga -20 000 -20 000 -2 186 -621 -17 814 -17 814

77 Avfallshantering 

1412 Skyltar ÅVC -100 -100

1413 Asfaltsarbeten ÅVC -30 30 

Summa -285 900 -285 134 -33 755 -25 095 -140 094 -129 430 10 664 

7.9 Kommentarer till investeringsredovisning 

I dagsläget är det projekt 1331 GC Vilunda-Lastbergsv och 1269 Utloppsledning arv Bålsta  

som prognostiserar en avvikelse från beslutad totalbudget, se nedan. För övriga projekt med 

beslutad totalbudget har förvaltningen inga indikationer på avvikelser från budget. 

Nedan beskrivs de avvikelser som förvaltningen kan se i dagsläget. 

1320 Ombyggnad belysning landsbygden, + 200 000 kronor 
Kostnaden blir lägre än beräknat på grund av att behovet inte var lika stort som beräknat 

1326, Belysning Prästberget, + 150 000 kronor 

Kostnaden blir lägre än beräknat på grund av att lägre pris kunnat erhållas. Prognosen dock 

osäker eftersom det är delvis i samförläggning med EON 

1327 Ny gatubelysning Kalmarvägen, + 170 000 kronor 
Kostnaden blir lägre än beräknat på grund av att lägre pris kunnat erhållas. Prognosen dock 

osäker eftersom det är delvis i samförläggning med EON 

1331 Gång- och cykelväg Vilunda-Lastbergets vägskäl, + 2,2 miljoner kronor 
Budget har först över från projekt 1390, gång- och cykelväg Viby-Vilunda där kostnaden 

blivit avsevärt lägre än budgeterat på grund av bland annat ett fördelaktigt anbud. Gång- och 

cykelvägssträckan mellan Vilunda och Lastbergets vägskäl är en fortsättning på projekt 1390 

men beräknas inte kosta mer än 1,5 miljoner kronor. Då överskjutande budget inom projekt 

1390 var 3,7 miljoner kronor så innebär det ett överskott i projekt 1331. 
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1364 Kraftleden, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, etapp 5-6 (P), + 8,6 miljoner kronor 
Projektstart i oktober. Budget för 2021 kommer inte att hinna upparbetas före årsskiftet. 

Medel förs automatiskt över till 2022. Ingen avvikelse från totalbudgeten. 

1378, Konstbyggnader, + 4,1 miljoner kronor 
Årets budget beräknas inte kunna förbrukas då en upphandling just har genomförts. Arbetet 

behöver fortsätta under 2022 under förutsättning att resterande medel får överföras till 

nästkommande år. 

1397 Skokloster gc-väg, + 6,0 miljoner kronor 
I princip hela året har gått åt att få fram ett samverkansavtal med Trafikverket för att bli 

tilldelad en projektledare som kommer att vara delaktig under projektets gång. Markavtalen 

har omförhandlats med berörda markägare då de tidigare inte inkluderade den mark som 

kommer att tas i anspråk tillfälligt. Samverkansavtalet är nu framtaget och håller på att 

undertecknas. När det är klart kan handlingarna uppdateras efter de synpunkter från 

trafikverkets tilldelade projektledare. Därefter upphandling. Tidplanen har förskjutits något 

men projektet beräknas fortfarande vara klart till oktober 2022. Ingen avvikelse från 

totalbudgeten. 

1399 Flytt gatubelysningscentraler, + 76 000 kronor 
Kostnaden blir lägre än beräknat på grund av att lägre pris kunnat erhållas. 

1330 Tillgänglighet Lillsjön, + 195 000 kronor 
LONA bidrag har erhållits under året. Bidraget avser stora delar av projekttiden som löper 

över flera år. 

1379 Utveckling offentliga utemiljöer park, + 1,9 miljoner kronor 
Brist på kapacitet hos entreprenören gör att arbetet inte går att starta förrän i november och 

hinner då inte slutföras under 2021. Medel måste därför föras över till 2022. 

1269 Utloppsledning arv Bålsta + 766 000 kronor 
Projektet är avslutat 2021. Det totala utfallet blev 766 000 kronor lägre än budgeterat. Detta 

tack vare tillgängliga resurser för kontroll och uppföljning i samtliga delar, vilket har 

resulterat i god kostnadseffektivitet. 

1271 (P) GAP huvudmatning + 5,9 miljoner kronor 
Projektet har inte kunnat startas enligt tidsplan på grund av tidsbrist hos entreprenörer, 

resursbrist på VA-avdelningen och covid-19. Arbetet med systemhandlingar har nu påbörjats, 

för bästa utfall samprojekteras detta projekt med Omlägg. ledning p.ga kapacitetsbrist. Den 

totala prognosen följer den totala budgeten om 74 miljoner kronor. 

1272 Omlägg. ledning p.ga kapacitetsbrist + 3,9 miljoner kronor 
Projektet har inte kunnat startas enligt tidsplan på grund av tidsbrist hos entreprenörer, 

resursbrist på VA-avdelningen och covid-19. Arbetet med systemhandlingar har nu påbörjats, 

för bästa utfall samprojekteras detta projekt med GAP huvudmatning. Den totala prognosen 

följer den totala budgeten om 4,9 miljoner kronor. 

1413 Asfaltsarbeten ÅVC + 30 000 kronor 
Kommer inte att genomföras då behovet inte finns. Föreslås flyttas fram till 2025. 
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7.10 Intern kontroll 

Kontrollen görs enligt plan. 

Tekniska förvaltningen har vid uppföljning av internkontrollen för verksamheterna gata/park, 

avfall och VA konstaterat att: 

 Politiska uppdrag som är ofullständiga eller oklara återremitteras till nämnd för att

säkerställa att uppdrag slutförs inom rimlig tid.

 Uppföljning och kontroll av entreprenörsavtal görs av avdelningarna för att säkerställa

att leverans sker enligt avtal.

 Utbildning av certifierade beställare pågår, det är ett viktigt steg för att inte avropa

eller köpa in något på ett felaktigt sätt.

7.11 Förväntad utveckling 

Tekniska förvaltningen kommer att slås samman med bygg- och miljöförvaltningen, plan- och 

exploateringsavdelningen samt näringslivsenheten och bilda samhällsbyggnadsförvaltningen 

från 1 september. 

VA-avdelningen: 

VA-avdelningen har gått upp i stabsläge på grund av den rådande personalsituationen som 

pågått i över 10 år och som blivit värre under 2021. Detta allvarliga läge kan komma att 

påverka hela kommunen i form av otjänligt vatten och höga kostnader för sjukdomar hos 

personal på grund av mycket hög arbetsbelastning, inhyrd personal och konsulter. 

Avfallsavdelningen: 

Avfallsverksamheten har stora utmaningar framför sig och nyligen beslutade EU om en ny 

avfallslagstiftning vilket innebär ytterligare skärpta krav på materialåtervinning. 

Regeringen har beslutat att upphäva producentansvaret för returpapper/tidningar och lägga 

över ansvaret och kostnaderna på kommunerna. 

Miljödepartementet har tillsatt en utredning som ska se över producentansvaret för 

förpackningar. 

Utöver att se över producentansvar för förpackningar ska utredningen också ta fram förslag 

för att genomföra de särskilda bestämmelserna i EU:s avfallsdirektiv om producentansvar. 

Utredningens förslag om producentansvar för förpackningar ska remitteras under hösten 2021 

och förslagen om minimikrav kan vid behov remitteras tidigare under året. 

Avfallsskatten, Miljödepartementets utredning som ska se över producentansvaret för 

förpackningar, fritt valsutredningen, gör att det råder stor osäkerhet gällande principen full 

kostnadstäckning samt att kostnaden för insamling och behandling av tidningar/returpapper  

läggs över på kommunerna gör att avfallsavgifterna kommer att behöva höjas. 

Gatu- och parkavdelningen: 

Nya anläggningar tillkommer genom investerings- och exploateringsprojekt. Detta medför 

ökade kostnader för drift och underhåll av de nya anläggningarna. Det byggs såväl bostäder 

som verksamhetsområden. Utbyggnaden innebär ökade trafikflöden och fler människor som 

vistas och nyttjar de allmänna anläggningarna. 

De besparingskrav som lagts på gatu- och parkavdelningen i kombination med utbyggnaden 

av bostäder och verksamhetsområden under de senaste åren innebär att avdelningen har allt 

svårare att leva upp till de förväntningar som medborgarna har.  



Delårsrapport augusti 2021 102(107) 

8 Håbohus AB 

8.1 Sammanfattning 

Produktionen av det nya äldreboendet i Bålsta är i sitt slutskede. Överlämning sker 1 

november och verksamheten beräknas vara i drift i början av 2022. Boendet är utrustat med 

solceller, kyla och möjlighet till reservkraft. 

Affärsplanen innehåller mål inom nyproduktion, miljö, kundnöjdhet, service och trygghet 

samt ekonomi och integration och social sammanhållning. Vi är nu i slutfasen av denna 

affärsplan och är på god väg att uppnå många av våra mål. 

Resultat T2 efter finansiella poster beräknas till ca. 18 300 tkr. Räntekostnadsutvecklingen har 

varit fortsatt positiv. Utfallet 2021 beräknas blir 4 300 tkr bättre en budget. 

Räntesnittet 2021-08-31 var 0,51%. 

8.2 Väsentliga händelser 

Produktionen av det nya äldreboendet i Bålsta är i sitt slutskede. Överlämning sker 1 

november och verksamheten beräknas vara i drift i början av 2022. Boendet är utrustat med 

solceller, kyla och möjlighet till reservkraft.   

Första spadtag för produktionen i Skokloster genomfördes augusti 2020. Projektet är i 

produktion och vi skapar 22 lägenheter i varierande storlekar samt tre lokaler med 

verksamheterna butik, vårdcentral och pizzeria. Projektet beräknas färdigställas till senhösten 

2022. 

Hela vårt bostadsområde i Mansängen har nu tillgång till gårdsnära källsortering. I ett projekt 

i samarbete med arbetsförmedlingen jobbar två personer med renhållning och källsortering i 

våra bostadsområden, detta som en del i vårt arbete med både social och miljömässig 

hållbarhet. 

 Håbohus får under sommaren nya ägardirektiv. De nya direktiven betonar vikten av trygghet 

och trivsel i våra bostadsområden samt vikten av att verksamheten bedrivs affärsmässigt. I 

enlighet med de nya direktiven arbetar Håbohus strukturerat enligt vår affärsplan med att 

motverka otrygghet i våra bostadsområden. 

8.3 Uppföljning kvalitet och mål 

Miljömål 

Mål för egenproduktion av förnyelsebar el 

Minska avfallsmängden för hushållssopor  

Mål för energianvändning  

Öka möjligheten till laddning av elbilar  

Hyrpool  

Mål för kvalitetsledning  

Mål för kundnöjdhet  

Öka driftsäkerheten  

Nyproduktion 

Planlagd mark för kommande projekt  
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Färdigställd och påbörjad nyproduktion  

Integration och social sammanhållning 

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden 

Tillgänglighet  

Förbättrad källsortering  

Trygga och trivsamma boendemiljöer 

Mål för boendemiljö  

Ekonomi  

Soliditet  

Resultat  

Flertalet av målen kommer att uppnås och till och med vara bättre än kraven. Några av målen 

kommer inte att bli genomförda på grund av ändrade förutsättningar bland annat 

nyproduktion. 

8.4 Volym- och resursmått bolag 

Nuvarande affärsplan reviderades vintern 2020 och gäller fram till valet 2022. Affärsplanen 

innehåller mål inom nyproduktion, miljö, kundnöjdhet, service och trygghet samt ekonomi 

och integration och social sammanhållning. Vi är nu i slutfasen av denna affärsplan och är på 

god väg att uppnå många av våra mål. 

2017 2018 2019 2020 

Antal bostäder 1 350 1 350 1 377 1 474 

Bostadsyta, m² 88 018 88 018 89 260 94 183 

Lokalyta, m² 8 970 8 970 9 092 9 438 

Fastigheternas 
bokförda värden m² 

9 841 11 159 10 613 11 154 

Genomsnittshyra, 
bostäder 

1 218 1 233 1 283 1 319 

Underhåll 176 318 170 240 

8.5 Resultaträkning bolag delår 

tkr 
Bokslut 
2020 

Delårsbok
slut 2020 

Delårsbok
slut 2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Verksamhetens intäkter 144 979 96 242 97 808 147 090 146 140 

Verksamhetens kostnader -89 917 -56 616 -49 353 -80 680 -79 780

Avskrivningar -34 461 -23 533 -24 600 -36 900 -36 900

RÖRELSEN RESULTAT 20 601 16 093 23 855 29 510 29 460 

Finansnetto -7 682 -5 844 -5 530 -8 740 -13 240

Bokslutsdispositioner 866 0 0 0 0 

Skatt -3 052 -2 195 -3 775 -4 280 -3 340

ÅRETSRESULTAT 10 733 8 054 14 550 16 490 12 880 
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8.6 Ekonomisk analys 

Resultat T2 efter finansiella poster beräknas till ca. 18 300 tkr. Räntekostnadsutvecklingen har 

varit fortsatt positiv. Utfallet 2021 beräknas blir 4 500 tkr bättre en budget. Räntesnittet 2021-

08-31 var 0,51%. Under perioden har två lån konverterats. 

Borgen avgift tillkommer med ca. 2 850 tkr. 

Löpande underhållskostnaderna följer budget. Avvikelsen på det planerade underhållet är 

arbeten som kommer att senareläggas och utföras under hösten eller i början av 2022. Utfallet 

på det planerade underhållet beräknas avvika med ca. 1 300 tkr mot budget. 

Övriga kostnader, avviker positivt på grund av minskade konsultkostnader. 

Elkostnader, avvikelsen beror på högre elpriser än budgeterat Riskkostnader, kan komma att 

avvika negativt på grund av vattenskador. I övrigt inga större avvikelser i driftbudgeten. 

8.7 Investeringar  

Tkr 
Bokslut 
2020 

Delårsboksl
ut 2020 

Delårsboksl
ut 2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Inkomster 0 0 0 0 0 

Utgifter -90 607 -36 749 -53 223 85 000 110 000 

Nettoinvestering -90 607 -36 749 -53 223 85 000 110 000 

8.8 Förväntad utveckling 

Materialpriserna inom byggnation har ökat kraftigt under våren och sommaren, upp till 30% 

höjningar har förekommit. Detta riskerar att påverka kostnaden för vårt projekt i Skokloster. 

Projektet är relativt litet och den eventuella skadan blir därför inte lika stor som vid ett med 

omfattande projekt. 

Efterfrågan på bostäder är fortsatt stark i Bålsta. Hundratals sökande per objekt vi förmedlar 

vittnar om att vår produkt är efterfrågad. Vårt fastighetsbestånd är byggt över lång, därför och 

standard, läge och hyresnivå olika i våra bestånd. Denna variation är värdefull vid en 

eventuell nedgång av efterfrågan. Kommersiella aktörer bygger både hyresrätter och 

bostadsrätter och inom kort kommer hundratals lägenheter att komma ut på marknaden till 

försäljning och förmedling. Vi följer hur detta påverkar efterfrågan på våra lägenheter, men 

känner oss ändå trygga i att vi är konkurrenskraftiga. Vi välkomnar andra aktörer till Håbo 

eftersom alla marknader mår bra av konkurrens. 
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9 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

9.1 Sammanfattning 

Antalet bränder och trafikolyckor har varit färre än normalt fram till september. RIB-

beredskapen i Skokloster har inte kunnat upprätthållas dagtid under sommaren. 

Antalet insatser rörande miljöräddning och anlagda bränder är låga. Däremot har 

utbildningsverksamheten för kommunernas anställda och skolelever inte kunnat genomföras 

som planerat. 

Ekonomiskt gör förbundet ett sämre resultat än väntat under T2 till följd av Coronapandemin 

vilket delvis kommer att kunna hanteras under T3. 

För kommande år har direktionen fastställt en långsiktig drift- och investeringsbudget. 

9.2 Väsentliga händelser 

Coronapandemin har påverkat vårens utbildnings- och tillsynsverksamhet vilket har lett till ett 

inkomstbortfall på ca 300 tkr. 

Sommaren var lugn trots värmen och torkan. Under året har en ny BAS-bil tagits i bruk i 

Enköping och en ny tankbil väntas till Skokloster. 

Beredskapen i Skokloster har inte kunnat upprätthållas under sommaren och behöver hanteras 

under hösten. 

Utfallet för T2 är -700 tkr vilket beror på högre pensionskostnader än väntat särskilt som en 

faktura på 240 tkr tillkommit från 2019. Dessutom har kostnaden för fordonsförsäkringar ökat 

med 300 % under första halvåret. Delvis kommer detta underskott att kunna hanteras under 

T3. 

Förbundets målsättning rörande utbildningsverksamheten har inte kunnat uppnås på grund av 

Coronapandemin. Detta har främst drabbat kommunernas anställda och skolelever. Däremot 

har användningen av skum i stort sett upphört och antalet insatser rörande miljöräddning och 

anlagda bränder är fortsatt lågt. 

9.3 Uppföljning kvalitet och mål 

Under första halvåret har utbildningsverksamhet och annan uppsökande verksamhet stått 

tillbaka. Däremot har förbundets räddningsinsatser genomförts inom godtagbar tid och antalet 

miljöärenden och antalet anlagda bränder minskar. 
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9.4 Volym- och resursmått bolag 

Årets insatser är färre än medelvärdet för de 5 föregående åren. Däremot har antalet 

automatiska brandlarm och sjukvårdslarmen varit fler. Det ökade antalet sjukvårdslarm beror 

främst på att regionen använder förbundets resurser i högre utsträckning vilket är positivt. 
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9.5 Resultaträkning 

tkr 
Bokslut 
2020 

Delårsbok
slut 2020 

Delårsbok
slut 2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Verksamhetens intäkter 5 563 3 312 3 430 5 535 5 635 

Verksamhetens kostnader -64 079 -42 136 -43 975 -65 420 -65 220 

Avskrivningar -3 511 -2 277 -2 474 -3 800 -3 895 

Ersättning från medlemmar 62 740 41 827 42 647 63 970 63 970 

Finansiella intäkter 1 0 0 1 1 

Finansiella kostnader -671 -448 -327 -456 -456 

Årets resultat 43 278 -700 -170 34 

9.6 Investeringar 

Tkr 
Bokslut 
2020 

Delårsboksl
ut 2020 

Delårsboksl
ut 2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Inkomster 0 0 0 0 0 

Utgifter -8 649 -6 528 -4 064 -4 200 -8 600 

Nettoinvestering -8 649 -6 528 -4 064 -4 200 -8 600 

9.7 Förväntad utveckling 

Förbundets medlemskommuner fortsätter att växa. Särskilt intressant är etableringen av 

Dagab intill Brandstationen i Bålsta. 

Till följd av befolkningsökningen och etableringen av större företag i Håbo är förbundets 

ambition att utöka beredskapen i Bålsta under 2023. 

MSB har tagit över tillsynsansvaret av landets Räddningstjänster och ställer krav på 

samarbeten i större regioner. Regionssamarbetet mellan Uppsala, Stockholm och Gotland är 

etablerat redan 2014 och fortsätter utvecklas. 
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Datum Vår beteckning 

2021-09-30 KS 2021/00346 nr 103536 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomiavdelningen  
Mikael Mortensen tf ekonomichef 
0171-528 41 
mikael.mortensen@habo.se 

Delårsrapport augusti 2021 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsrapport för augusti

2021 till kommunfullmäktige och revisorer.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda prognostiserade

underskott så att budgetramen ej överskrids

3. Kommunfullmäktige beslutar att åtgärderna redovisas i årsredovisningen

Sammanfattning 

Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti samt 

prognos för utfallet av verksamheten och ekonomin till årets slut. 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska kommunen 

årligen upprätta minst en delårsrapport för verksamheten från 

räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för 

verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för 

samma period föregående år. 

Prognos för årets ekonomiska resultat 

Prognosen för årets resultat är 231,5 miljoner kronor. Budgeten anger ett 

resultat med 27,7 miljoner kronor och prognosen är därmed 203,8 miljoner 

kronor bättre än budget. 

Årets resultat exklusive realisationsvinster och intäkter från exploatering 

prognostiseras till ett överskott med 2,1 miljoner kronor. Det motsvarar 0,2 

procent av skatte- och statsbidragsintäkter. 

Eftersom realisationsvinster och intäkter från exploatering beräknas uppgå 

till 229,4 miljoner kronor innebär det att årets resultat till stor del är 

hänförligt till engångsintäkterna. Intäkterna avser till stor del 

markförsäljningar i Logistik Bålsta samt övertagande av anläggningar från 

exploatörer. 

Nämnderna prognostiserar att överskrida budget med totalt 42,9 miljoner. 

Kommunens finansiella mål, är ett överskott motsvarande 2 procent av 

skatte- och statsbidragsintäkterna exklusive dessa engångsintäkter, beräknas 

därmed inte uppnås om inte förbättring sker med 24,3 miljoner kronor. 

Investeringar 

Årets investeringsbudget uppgår till 513,4 miljoner kronor exklusive 

exploateringsinvesteringarna. Nämnderna prognostiserar att 351,7 miljoner 

kronor kommer att investeras under året. 

Kommunen har flera större projekt som pågår över flera år med beslutad 
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Datum Vår beteckning 

2021-09-30 KS 2021/00346 nr 103536 

totalbudget från kommunfullmäktige. Total budget för dessa projekt uppgår 

till 1 004,9 miljoner kronor. Det är ny simhall, ombyggnation 

Futurumskolan, äldreboende Åsen, två LSS-boenden, 

trafiksäkerhetsåtgärder Kraftleden, gång- och cykelvägar samt VA-

investeringar. 

Förutom ordinarie investeringar genomförs investeringar via 

exploateringsverksamheten, prognosen visar att dessa uppgår till 102,3 

miljoner kronor vid årets slut. 

Måluppfyllelse 

Av kommunens tre övergripande mål för verksamheten har ett mål uppfyllts 

helt och två mål bedöms delvis kunna uppfyllas till årets slut. 

Kommunens finansiella mål, som är ett överskott motsvarande 2 procent av 

skatte- och statsbidragsintäkterna exklusive realisationsvinster och 

exploatering, beräknas inte uppnås till årets slut om inte förbättringar sker. 

De två återstående finansiella målen beräknas kunna uppfyllas till årets slut. 

Ärendet 

"[Beskriv ärendet och vad som framkommit i beredningen]" 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Framgår av rapporten 

Barnperspektivet 

Framgår av rapporten 

Näringslivsperspektivet 

Framgår av rapporten 

Uppföljning 

I årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 

– Delårsrapport augusti 2021

– Bilaga Nämnders och bolags delårsrapporter augusti 2021

– Beslutsprotokoll från nämnder

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

Revisionen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 221 Dnr 2021/00346 

Delårsrapport augusti 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsrapport för augusti 2021

till kommunfullmäktige och revisorer.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda prognostiserade

underskott så att budgetramen ej överskrids

3. Kommunfullmäktige beslutar att åtgärderna redovisas i årsredovisningen

Sammanfattning 

Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti samt 

prognos för utfallet av verksamheten och ekonomin till årets slut. 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska kommunen årlig-

en upprätta minst en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets 

början. Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för verksamheten och 

resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för samma period före-

gående år. 

Prognos för årets ekonomiska resultat 

Prognosen för årets resultat är 231,5 miljoner kronor. Budgeten anger ett re-

sultat med 27,7 miljoner kronor och prognosen är därmed 203,8 miljoner 

kronor bättre än budget. 

Årets resultat exklusive realisationsvinster och intäkter från exploatering 

prognostiseras till ett överskott med 2,1 miljoner kronor. Det motsvarar 0,2 

procent av skatte- och statsbidragsintäkter. 

Eftersom realisationsvinster och intäkter från exploatering beräknas uppgå 

till 229,4 miljoner kronor innebär det att årets resultat till stor del är hänför-

ligt till engångsintäkterna. Intäkterna avser till stor del markförsäljningar i 

Logistik Bålsta samt övertagande av anläggningar från exploatörer. 

Nämnderna prognostiserar att överskrida budget med totalt 42,9 miljoner. 

Kommunens finansiella mål, är ett överskott motsvarande 2 procent av 

skatte- och statsbidragsintäkterna exklusive dessa engångsintäkter, beräknas 

därmed inte uppnås om inte förbättring sker med 24,3 miljoner kronor. 
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Sammanträdesdatum 

2021-10-11 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Investeringar 

Årets investeringsbudget uppgår till 513,4 miljoner kronor exklusive ex-

ploateringsinvesteringarna. Nämnderna prognostiserar att 351,7 miljoner 

kronor kommer att investeras under året. 

Kommunen har flera större projekt som pågår över flera år med beslutad to-

talbudget från kommunfullmäktige. Total budget för dessa projekt uppgår 

till 1 004,9 miljoner kronor. Det är ny simhall, ombyggnation Futurumsko-

lan, äldreboende Åsen, två LSS-boenden, trafiksäkerhetsåtgärder Kraftle-

den, gång- och cykelvägar samt VA-investeringar. 

Förutom ordinarie investeringar genomförs investeringar via exploaterings-

verksamheten, prognosen visar att dessa uppgår till 102,3 miljoner kronor 

vid årets slut. 

Måluppfyllelse 

Av kommunens tre övergripande mål för verksamheten har ett mål uppfyllts 

helt och två mål bedöms delvis kunna uppfyllas till årets slut. 

Kommunens finansiella mål, som är ett överskott motsvarande 2 procent av 

skatte- och statsbidragsintäkterna exklusive realisationsvinster och exploate-

ring, beräknas inte uppnås till årets slut om inte förbättringar sker. De två 

återstående finansiella målen beräknas kunna uppfyllas till årets slut 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport augusti 2021 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut och 

finner att så sker. 

______________ 
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1 Sammanfattning 

Alla verksamheter inom nämndens område har påverkats direkt eller indirekt av den pågående 

pandemin.  Distansarbete och digitala möten har blivit en del av förvaltningens arbetssätt. 

Tillgänglighet och utredningstid har påverkats negativt. Stöd och behandlingsenhetens 

gruppverksamheter har inte genomförts som planerat hittills i år. Gruppverksamhet som t ex 

TARA (Våld i nära relation), ABC-föräldrautbildning, Fyren - gruppverksamhet för barn och 

ungdomar med mera har helt ställts in. Vilken påverkan detta haft på medborgarna i 

kommunen är svårt att analysera i dagsläget. De flesta av gruppverksamheterna planerar nu att 

starta upp under senare delen av hösten. Samverkan med viktiga samverkanspartners har varit 

försvårad på grund av distansarbete vilken kan ha påverkat målgruppen vi möter och även 

utvecklingen av vår verksamhet. 

Arbetsmarknadsenheten startade i mitten av juni. 

Målen delvis uppfyllda. Alla enheter fortsätter arbeta med de mål som finns. 

Vid delårsuppföljning per augusti prognostiserar Socialnämnden ett underskott mot budget 

med 6,8 miljoner kronor. Det är en förbättring med 2,5 miljoner kronor sedan prognos per 

mars. Förbättringen beror framförallt på att aktiviteter inte kunnat genomföras på grund av 

pandemin, vakanta tjänster då rekrytering har tagit längre tid samt lägre prognos än tidigare 

för försörjningsstöd. Underskottet beror på fler och dyrare placeringar än budgeterat för 

vuxna, barn och ungdomar samt högre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. 

Kostnadsminskningen 2021 på grund av lägre anvisningar av nyanlända samt uteblivna 

kostnader på grund av pandemin (social oro) är av engångskaraktär. Dessa kostnader bedöms 

återgå till en högre nivå kommande år. 

2 Väsentliga händelser 

Alla verksamheter inom nämndens område har påverkats direkt eller indirekt av den pågående 

pandemin.  Distansarbete och digitala möten har blivit en del av förvaltningens arbetssätt. 

Tillgänglighet och utredningstid har påverkats negativt. Stöd och behandlingsenhetens 

gruppverksamheter har inte genomförts som planerat hittills i år. Gruppverksamhet som t ex 

TARA (Våld i nära relation), ABC-föräldrautbildning, Fyren - gruppverksamhet för barn och 

ungdomar med mera har helt ställts in. Vilken påverkan detta haft på medborgarna i 

kommunen är svårt att analysera i dagsläget. De flesta av gruppverksamheterna planerar nu att 

starta upp under senare delen av hösten. Samverkan med viktiga samverkanspartners har varit 

försvårad på grund av distansarbete vilken kan ha påverkat målgruppen vi möter och även 

utvecklingen av vår verksamhet. 

Trots det ansträngda läget har förvaltningen lyckats utföra en hel del utvecklingsarbete, 

uppstart av ny enhet, tidiga samordnade insatser, inom våld i nära relationer och e-tjänst för 

ansökan om försörjningsstöd. 

I mitten av juni startades arbetsmarknadsenheten (AME) som har i uppdrag att med hjälp av 

insatser av olika slag hjälpa personer som är aktuella på försörjningsstöd ut i en aktivitet som 

ska leda till egen försörjning i form av arbete eller studier. 
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3 Uppföljning kvalitet och mål 

3.1 Perspektiv: Målgrupp 

3.1.1 Utvecklingsmål: Socialnämnden ska verka för att personer som står långt från 

arbetsmarknaden får en meningsfull sysselsättning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Ny arbetsmarknadsenhet startade i mitten av juni 2021. En av huvudinriktningarna är att 

arbeta med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

FIA (förutsättningar inför arbete) är ett instrument som börjat användas  under 2021 av 

socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd och används som en del av en arbetsplan som 

görs tillsammans med klienterna för att komma närmre arbete eller sysselsättning. 

Förvaltningen bedömer att utvecklingsarbetet kommer att behöva fortskrida även under år 

2022. 

  

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Dialog med nämnd  3 1 33,33% 

3.1.2 Utvecklingsmål: Socialnämnden ska inom sitt verksamhetsområde bidra till att 

ge goda förutsättningar för integration i samhället 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

I alla ärenden rörande nyanlända upprättas en handlingsplan för respektive vuxen i varje 

hushåll i syfte att säkerställa och följa upp integrationsprocessen. 

Alla erbjuds språkcafé, under den rådande pandemin har det dock varit begränsningar 

gällande fysiskt deltagande, Digitala träffar har erbjudits. 

Förvaltningen har tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen erbjudit nyanlända familjer 

gruppverksamheter i syfte att lära mer om exempelvis allemansrätten, regler och kulturella 

frågor. 

Förvaltningen bedömer att utvecklingsarbetet kommer att behöva fortskrida även under år 

2022. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Dialog med nämnd  3 1 33% 

3.1.3 Utvecklingsmål: Socialnämnden ska inom sitt ansvarsområde verka för ökad 

livskvalitet för barn och unga 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Förvaltningen deltar i ett att arbete tillsammans barn och utbildningsförvaltningen samt 

regionens verksamheter TSI (tidigt samordnade insatser) syftet är att upptäcka tidigt när ett 
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barn eller ungdom behöver stöd. 

Implementering av Barnsäkert 2 har påbörjats som en del i det förebyggande arbetet. 

Antalet beslut om öppenvård på hemmaplan har ökat för att barn och unga ska få sitt stöd på 

hemmaplan. 

Förvaltningen bedömer att utvecklingsarbetet kommer att behöva fortskrida även under år 

2022. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Dialog med nämnd 3 1 33,33% 

3.2 Perspektiv: Ekonomi 

3.2.1 Kritisk kvalitetsfaktor: God ekonomisk hushållning 

Bedömning 

 Mycket låg kvalitetsnivå 

Analys 

I avvikelsen för 2021 är det prognosticerat underskott per augusti som anges. 

Liksom under året 2020 är inte budgetramen för Socialnämnden 2021 anpassad efter de 

kostnader som förvaltningen bedömde var realistiska. Med nuvarande budgetram innebär 

detta att Socialnämnden inte uppfyller god ekonomisk hushållning. 

Den 27 september kan kommunfullmäktige fatta beslut om utökning av ramen för 2021 med 

9,3 miljoner kronor. Därmed kommer Socialnämnden uppfylla detta mål för helåret 2021. 

Kvalitetsmått 
Avvikelse 

2018 
Avvikelse 

2019 
Avvikelse 

2020 
Avvikelse 

2021 

Ekonomirapport, avvikelse från 
budget 

-2 704 321 -10 562 -6 799

4 Driftredovisning 

Prognosrapport 

Budget 
2021 

Utfall jan-
aug 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget pro 

Bokslut 
2020 

Nämndverksamhet -445 -271 -445 0 -370

Nämndadministration -192 3 -75 117 -114

Förvaltningsövergripande -5 703 -3 580 -6 123 -420 -5 682

Missbrukarvård för vuxna -5 295 -3 857 -5 886 -591 -6 357

Barn- och ungdomsvård -33 908 -22 914 -36 844 -2 936 -32 533

Familjerätt -3 140 -1 616 -2 694 446 -2 288

Övriga insatser vuxna -1 219 -1 146 -1 452 -233 -1 865

Ekonomiskt bistånd -16 523 -12 984 -20 265 -3 742 -20 086

Flyktingmottagande -315 -573 -35 280 -719

Arbetsmarknadsåtgärder -800 -337 -511 289 -82

Summa -67 540 -47 276 -74 330 -6 790 -70 097
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5 Kommentarer till driftredovisning 

Vid delårsuppföljning per augusti prognostiserar Socialnämnden ett underskott mot budget 

med 6,8 miljoner kronor. Det är en förbättring med 2,5 miljoner kronor sedan prognos per 

mars. Förbättringen beror framförallt på att aktiviteter inte kunnat genomföras på grund av 

pandemin, vakanta tjänster då rekrytering har tagit längre tid samt lägre prognos än tidigare 

för försörjningsstöd. 

Underskottet beror på fler och dyrare placeringar än budgeterat för vuxna, barn och ungdomar 

samt högre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. 

Vissa osäkra faktorer som beskrevs i föregående prognos kvarstår. Det gäller flytt till nya 

lokaler för vissa verksamheter och omorganisering på kommunstyrelsen. Den befarade 

påverkan av social oro på grund av pandemin för socialnämndens verksamheter har så här 

långt inte uppstått. Till viss del finns högre kostnader för försörjningsstöd men kostnader för 

våld i nära relationer och ökat behov av hjälp på grund av missbruk har inte uppstått. 

Kostnadsminskningen 2021 på grund av lägre anvisningar av nyanlända samt uteblivna 

kostnader på grund av pandemin (social oro) är av engångskaraktär. Dessa kostnader bedöms 

återgå till en högre nivå kommande år. 

Förvaltningsövergripande verksamheter underskott 457 000 kronor  
Underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterat samt utredningskostnader i 

samband med farhågor om tystnadskultur i förvaltningen.   

Missbrukarvård för vuxna underskott 591 000 kronor 
Prognosen för verksamheten har försämrats sedan delårsuppföljning per mars med 1,2 

miljoner kronor. Under året har ett antal ärenden tillkommit som medför ökade 

placeringskostnader som har omfattande vårdbehov. 

Barn och ungdomsvård underskott 2,9 miljoner kronor 
Förbättringen av prognosen sedan mars med 1,3 miljoner kronor beror främst på uteblivna 

gruppaktiviteter inom familjebehandling men även några vakanta tjänster då rekrytering 

generellt tagit längre tid för att hitta rätt kompetens. Vissa statsbidrag bidrar till lägre 

kostnader. Ett statsbidrag för placeringar i familjehem på 316 000 kronor kan förbättra 

resultatet beroende på hur det får användas. 

Kostnaderna för placeringar på HVB hem och familjehem har ökat sedan föregående prognos 

och beräknas blir i nivå med kostnaderna 2019 då utfallet var 9,3 miljoner kronor. Flera av de 

placeringar som gjorts under året har behövt placeras om, några har varit på Statens 

institutionsstyrelse (SiS) och för en del placeringar har kommunen behövt betala kostnader för 

extra bemanning. 

Det som blivit tydligt under året är att socialtjänsten tillsammans med andra aktörer aktivt 

behöver arbeta med tidig upptäckt. Flera av de ungdomar som placerats och som har 

omfattande behov har haft olika svårigheter under många år innan de blir aktuella inom 

socialtjänsten. För närvarande pågår ett projekt gällande tidiga insatser som förhoppningsvis 

leder till att barn framöver kommer få hjälp i ett tidigt skede i livet så att de inte längre fram 

har behov av att placeras utanför det egna hemmet. 

Socialtjänsten har även kostnader för att bemanna extra på institution utifrån de svårigheter 

som den placerade uppvisar. Det kan handla om att placeringstiden även blir längre med 

anledning av att det är svårt att samarbeta med regionen då det tar lång tid för ungdomar att få 

rätt typ av stöd. Det kan även handla om ungdomar som har svårigheter i form av diagnoser 

och som inte fått rätt hjälp i tid. 

Flera av de ungdomar som socialtjänsten placerat har haft stora bekymmer i skolan och de har 

inte erhållit rätt stöd. Ungdomar som inte har en regelbunden sysselsättning som fungerar 
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löper mycket större risk än andra ungdomar gällande att uppvisa ett normbrytande beteende. 

Sammantaget ser socialtjänsten vikten av tidig upptäckt, tidiga insatser och samverkan inom 

kommunens verksamheter och med regionen, för att barn och unga framöver ska få rätt stöd, i 

rätt tid och på rätt plats. 

Utifrån att det mål som är satt av nämnden att verksamheten ska arbeta med att erbjuda barn 

och unga insatser på hemmaplan så har budget gällande dessa poster ökats 2021. Det pågår 

insatser/utredning hemmaplan som genomförs av extern utförare. Prognosen visar på att 

ytterligare tjänst kommer att behöva köpas under året. Prognosen gällande verksamheten visar 

ett underskott om cirka 420 000 kr. 

Familjerätt överskott 446 000 kronor 
Verksamhetens överskott beror på lägre behov av externa utredningar samt att kostnader för 

umgängesstöd är mycket lägre än förväntat. Tingsrätten beslutar om umgängesstöd varför det 

är svårt att uppskatta denna kostnad i budgetarbetet. 

Övriga insatser vuxna underskott 233 000 kronor 
Inom verksamheten redovisas bland annat anhörigstöd, skyddat boende, ansvar för avhoppare 

från kriminella nätverk samt extremistiska organisationer, sociala bostäder och 

föreningsbidrag. Underskottet beror på högre kostnader än förväntat på skyddat boende samt 

renoveringskostnader för bostäder. Kommunen har inte haft rutiner tidigare som säkerställer 

ansvarsfördelning och därmed omöjliggör fakturering av renoveringskostnader. 

Ekonomiskt bistånd underskott 3,7 miljoner kronor 
Förbättringen av prognosen sedan mars med 2,3 miljoner kronor beror främst på att 

prognosen för utbetalt försörjningsstöd har sänkts med 1,8 miljoner kronor. Det befarade 

ökade behovet av försörjningsstöd på grund av pandemin har blivit lägre än vad som 

prognostiserades per mars. Kostnaden prognostiseras fortfarande högre än budgeterat med 

nära 3,7 miljoner kronor. Förbättringen av prognosen beror även på att vakanta tjänster har 

finansierat ny handläggartjänst på 50procent som inrättades i mars. 

Digitaliseringsprojektet prognostiseras bli dyrare än budgeterat på grund av tekniska hinder 

hos systemleverantör. 

Flyktingmottagande överskott 280 000 kronor 
Flyktingmottagande ensamkommande barn visar ett överskott om cirka 280.000 kr. De 

ensamkommande som blivit anvisade till Håbo kommun är idag inte placerade utan de har 

eget boende eller har återvänt till sitt hemland. Kommunen har ej fått några nya anvisningar. 

Arbetsmarknadsåtgärder överskott 289 000 kronor 
Verksamheten har startats upp vid halvårsskiftet och därför är personalkostnaderna lägre än 

förväntat. 

5.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Nämnden beräknar att kostnaderna för placeringar på grund av coronapandemin blir lägre än 

föregående år. 

Tidigare befarade förvaltningen att pandemin skulle innebära stora ökade kostnader för 

utbetalt försörjningsstöd. Denna kostnad har inte ökat i den grad som förväntades. Kostnader 

för ekonomiskt bistånd har fortsatt beviljats till individer vars planeringar direkt kopplade till 

pandemin stannat av eller fördröjts där de i vanliga fall skulle ha kommit vidare till annan 

försörjning eftersom behovet inte kunnat tillgodosetts på annat sätt. 
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Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-aug I prognos helår 

Bokfört: 

Inhyrd personal -82 -82

Ej bokfört: 

Försörjningsstöd på grund av pandemin -171 -500

Summa -253 -582

5.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Förbättringen i prognosen från delårsuppföljning per mars är huvudsakligen av 

engångskaraktär.  Minskade kostnader på grund av lägre anvisningar av nyanlända samt 

uteblivna kostnader på grund av pandemin. Dessa kostnader bedöms återgå till en högre nivå 

kommande år. 

Underskottet är omfattande under 2021 varför förvaltningen inte ser några omedelbara 

möjliga åtgärder i dagsläget utan stor negativ påverkan på kommuninvånarna. 

Socialnämndens ram 2021 anpassades inte efter de beräknade kostnader som förvaltningen 

lämnade i verksamhetsanalysen. Största delen av underskottet gäller obligatorisk verksamhet 

som placeringar och försörjningsstöd. 

Socialnämnden har tidigare genomfört effektiviseringsåtgärder om 478 000 kronor genom 

minskning på administrativt stöd och sänkt budget för föreningsbidrag.  Socialförvaltningen 

har också föreslagit åtgärder motsvarande 2,6 miljoner kronor som nämnden valt att inte 

genomföra De åtgärder som föreslagits har varit nedläggning av polarverksamheten, 

avgiftsbelägga familjerådgivning och avveckling av förvaltningens arbetsmarknadsenhet som 

samfinansieras med vård- och omsorgsnämnden. 

Ytterligare effektiviseringar i form av neddragningar av verksamhet inom socialnämndens 

ansvarsområde är möjliga i första hand i de frivilliga verksamheterna som arbetar med 

förebyggande insatser. Nettoeffekten av sådana åtgärder är svårberäknad då neddragningar i 

de verksamheterna riskerar att, utöver försämrat stöd för medborgarna, med stor sannolikhet 

medföra ökade kostnader i de obligatoriska verksamheterna och därmed inte utgöra någon 

faktisk effektivisering. 

Socialnämnden har begärt en utökad ram för 2021 och kommunfullmäktige beslutar om detta 

den 27 september. 

Redovisade 
åtgärder i 

marsrapport, t
kr 

Redovisade 
åtgärder i 

augrapport, tkr 

Underskott enligt prognos (använd minustecken) 9 314 6 827 

Åtgärder för att komma i balans: 

0 

Återstår att åtgärda 9 314 6 827 

Summa (ska bli noll) 18 628 13 654 
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5.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Månadsuppföljning per februari, underskott 9,4 miljoner kronor 
SN§20 Dnr 2021/00016 

Delårsuppföljning per mars, underskott 9,3 miljoner kronor 

6 Volym- och resursmått 

6.1 Volymmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall aug 

2020 
Utfall aug 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal med försörjningsstöd som är 
arbetslösa. 

164 133 126 215 150 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 270 259 235 295 255 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 1 517 1 222 1 181 1 950 1 775 

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

95 63 43 95 50 

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

356 282 189 595 295 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 

Under 2021 har det varit en nedåtgående trend jämfört med föregående år. Den befarade 

ökningen på grund av pandemin har inte skett. Det är färre än aug 2020 och prognosen är 

mycket lägre än budgeterat.  En bidragande orsak till att det är så få med försörjningsstöd som 

är arbetslösa är arbetet i projektet Framsteget ung och arbetsmarknadsenhetens insatser. Håbo 

kommun har störst minskning av ungdomsarbetslöshet i länet, en minskning med 3,2% till 
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nuvarande 8,9%. 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 

Utfallet för antal hushåll med försörjningsstöd är lägre än aug 2020 och prognosen visar på en 

minskning på helår med 40 hushåll jämfört med budget. Handläggarna samverkar med  

primärvården och rehabcoacher och det resulterar i att fler kommer i självförsörjning. 

Arbetsmarknadsenhetens insatser bidrar till att fler hushåll klarar sig utan försörjningsstöd. 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 

Antal bidragsmånader prognosticeras inte minska i samma takt som antal hushåll då flera har 

längre perioder med behov av försörjningsstöd då man står längre från arbetsmarknaden. 

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

Under 2020 och 2021 har antalet anvisningar var färre. Kommunen skulle tagit emot 39 

personer 2020  och 36 personer 2021, de anvisningar som skett är 2020 28 personer och 2021 

12 personer till och med augusti. Kommuntalet för anvisningar flyttas över till kommande år, 

vilket medför att kommunens kostnader kommer senare. Ett antal hushåll har flyttat från 

kommunen under året. Därmed är även utfall och prognos för antal skyddsbehövande hushåll 

lägre än budgeterat. 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande (Projekt. Inte i 

driftsbudget.) 

Under 2020 och 2021 har antalet anvisningar var färre. Kommunen skulle tagit emot 39 

personer 2020 och 36 personer 2021, de anvisningar som skett är 2020 28 personer och 

2021 12 personer till och med augusti. Kommuntalet för anvisningar flyttas över till 

kommande år, vilket medför att kommunens kostnader kommer senare.Ett antal hushåll har 

flyttat från kommunen under året. Därmed är även utfall och prognos för antal 

bidragsmånader lägre än budgeterat. 

7 Investeringsredovisning 

7.1 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är

fattat.

Prognosrapport investeringar 

Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall tom 
2020 

Utfall 
Jan-aug 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budge 
prog 

50 
Förvaltnin
gsövergri
pande 

4818 
IFO 2021 
kontorsm
öbler 

-148 -200 -250 -50

61 

Arb.mark
n.åtgärd.
gemensa
m

4818 IFO 2021 
kontorsm

-30 -30
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Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall tom 
2020 

Utfall 
Jan-aug 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budge 
prog 

öbler 

Summa -148 -200 -280 -80

8 Kommentarer till investeringsredovisning 

Projekt 4818 kontorsmöbler underskott 80 000 kronor 
Behovet av nya kontorsmöbler är större under året än vad som var känt vid budgetering.  Ett 

antal nya arbetsplatser behövs och därför beräknar nämnden ett underskott. Planerade inköp 

av arkivskåp var klart redan under tidig vår. 

9 Intern kontroll 

Under år 2020 antog nämnden en struktur för hur nämnden systematiskt ska arbeta med den 

interna kontrollen i enlighet med 6 kap. 6§ kommunallagen. Nämnden har utifrån upprättad 

bruttolista identifierat ett flertal områden som ligger till grund för nämndens 

internkontrollplan 2021. 

Genom riskanalyser har fem processer identifierats som bedöms som kritiska och/eller med 

stora konsekvenser för målgrupperna inom nämndens ansvarsområde. Dessa processer är 

dokumentation genomförande, avvikelsehantering, dokumentation, rättssäker handläggning 

och handläggning. 

Den interna kontrollen utförs enligt plan inom samtliga processer utom kontrollen som avser 

klienters upplevelse i kontakten med socialtjänsten (handläggning). Brukarundersökningen 

inom IFO har inte genomförts under år 2021 på grund av omfördelning av resurser i samband 

med pandemin och uppmärksammat behov av en kartläggning om hur brukarundersökningen 

ska genomföras. 

I samband med pågående arbete med genomförande av intern kontroll har förvaltningen även 

genomfört en genomlysning av myndighetsutövningens verksamheter. Dels utifrån begäran av 

underlag från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och dels utifrån egna observationer av 

verksamhetsutvecklare inom förvaltningens stab. Kontrollerna har därmed utökats till att även 

inrymma enheten ekonomiskt bistånd utöver enheten för barn och unga samt missbruk. 

Iakttagelser från de genomförda kontrollerna; kontroll av genomförandeplaner i 

utförarverksamhet, genomgång av verksamheternas avvikelsehantering, stickprov i 

individärenden inom nämndens verksamhetsområde, granskning av beslutsunderlag i 

individärenden till nämnd samt från genomlysningen visar på att det i delar råder allvarliga 

brister i handläggningen och dokumentation vad gäller rättssäkerhet, delaktighet och 

transparens. Bedömningen görs att det brister på strukturella och kompetensmässiga nivåer. 

Iakttagelser som gjorts har föreslagna åtgärder och arbete pågår för genomförande av dessa, 

vilket kommer att redovisas till nämnd i november. 

Under året har ett implementeringsarbete genomförts gällande rutiner, riktlinjer och 

analysstöd för avvikelsehantering. Avrapportering av kontrollerna i sin helhet ges till 

nämnden i december. 

10 Förväntad utveckling 

Den pandemi som råder i världen gör det till viss del problematiskt att sia om förväntad 
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utveckling inom enheten. Det som förvaltningen tidigare redogjort för är en ökad 

våldsproblematik utifrån att samhället i omgångar stänger ner vissa delar. Detta har till viss 

del visat sig stämma då det med en regelbundenhet inkommer anmälningar som innehåller oro 

om våld. Detta är fortfarande något som förväntas öka ytterligare framöver då det är troligt att 

det kommer att uppmärksammas i ökad omfattning när samhället kommer att börja återgå till 

det mer normala. 

Gällande de kostnader som ligger på verksamheten så förväntas de inte minska under 

kommande period då placeringskostnaderna ej ser ut att minska. En förhoppning gällande 

utveckling framöver är dock att socialtjänsten kommer att hitta en bättre och mer tydlig 

samverkan tillsammans utifrån det projekt som pågår gällande tidig upptäckt och att detta på 

sikt kan komma att påverka barn och ungas livskvalité. 

Den förväntade utvecklingen är att antalet med långvarigt behov av försörjningsstöd kommer 

att minska då förvaltningen nu har en arbetsmarknadsenhet (AME). Enheten kommer arbeta 

aktivt med att hitta insatser som ska leda och hjälpa den enskilde att bli självförsörjande 

genom arbete eller studier. 

Personer som är utsatta för våld i nära relation kan fortfarande komma öka. Det bedöms 

finnas ett visst mörkertal som med anledning av pandemin inte haft möjlighet att ta kontakt 

med kommunen för att få stöd och hjälp. När det väl händer kan det komma leda till att 

kostnaderna ökar för dessa insatser i form av jour/ kvinnoboende. 

Sammantaget ser förvaltningen vikten av tidig upptäckt, tidiga insatser och samverkan inom 

kommunens verksamheter och med regionen, för att barn och unga framöver ska få rätt stöd, i 

rätt tid och på rätt plats. 

Förvaltningen ser ett behov av att tillsammans med andra aktörer aktivt arbeta med tidig 

upptäckt. Behovet att arbeta med tidiga insatser kommer att öka de närmaste åren då fler barn 

behöver få stöd i ett tidigt skede i livet så att de inte längre fram har behov av att placeras 

utanför det egna hemmet. Utöver arbetet med tidig upptäckt ser förvaltningen ett fortsatt 

behov av att utveckla insatser för att kunna erbjuda barn och unga stöd på hemmaplan. 

Förvaltningen ser även att oron i omvärlden, särskilt med koppling till situationen i 

Afghanistan och klimatkrisen, riskerar att medföra en ökad migration. 
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Datum Vår beteckning 

2021-09-23 SN 2021/00016 nr 34298 

Socialförvaltningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Karin Johansson, Controller 
0171-525 05 
karin.johansson@habo.se 

Delårsrapport augusti 2021 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna ekonomiuppföljning augusti 2021 och

överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning  

Vid delårsuppföljning per augusti prognostiserar Socialnämnden ett underskott 

mot budget med 6,8 miljoner kronor. Det är en förbättring med 2,5 miljoner 

kronor sedan prognos per mars. Förbättringen beror framförallt på att aktiviteter 

inte kunnat genomföras på grund av pandemin, vakanta tjänster då rekrytering har 

tagit längre tid samt lägre prognos än tidigare för försörjningsstöd. Underskottet 

beror på fler och dyrare placeringar än budgeterat för vuxna, barn och ungdomar 

samt högre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. 

Kostnadsminskningen 2021 på grund av lägre anvisningar av nyanlända samt 

uteblivna kostnader på grund av pandemin (social oro) är av engångskaraktär. 

Dessa kostnader bedöms återgå till en högre nivå kommande år. 

Målen delvis uppfyllda. Alla enheter fortsätter arbeta med de mål som finns. 

Alla verksamheter inom nämndens område har påverkats direkt eller indirekt av 

den pågående pandemin.  Distansarbete och digitala möten har blivit en del av 

förvaltningens arbetssätt. Tillgänglighet och utredningstid har påverkats negativt. 

Stöd och behandlingsenhetens gruppverksamheter har inte genomförts som 

planerat hittills i år.   

Ärendet 

Alla verksamheter inom nämndens område har påverkats direkt eller indirekt av 

den pågående pandemin.  Distansarbete och digitala möten har blivit en del av 

förvaltningens arbetssätt. Tillgänglighet och utredningstid har påverkats negativt. 

Stöd och behandlingsenhetens gruppverksamheter har inte genomförts som 

planerat hittills i år. Gruppverksamhet som t ex TARA (Våld i nära relation), 

ABC-föräldrautbildning, Fyren - gruppverksamhet för barn och ungdomar med 

mera har helt ställts in. Vilken påverkan detta haft på medborgarna i kommunen är 

svårt att analysera i dagsläget. De flesta av gruppverksamheterna planerar nu att 

starta upp under senare delen av hösten. Samverkan med viktiga 

samverkanspartners har varit försvårad på grund av distansarbete vilken kan ha 

påverkat målgruppen vi möter och även utvecklingen av vår verksamhet. 

Arbetsmarknadsenheten startade i mitten av juni. 

Målen delvis uppfyllda. Alla enheter fortsätter arbeta med de mål som finns. 

Vid delårsuppföljning per augusti prognostiserar Socialnämnden ett underskott 

mot budget med 6,8 miljoner kronor. Det är en förbättring med 2,5 miljoner 

kronor sedan prognos per mars. Förbättringen beror framförallt på att aktiviteter 

inte kunnat genomföras på grund av pandemin, vakanta tjänster då rekrytering har 

tagit längre tid samt lägre prognos än tidigare för försörjningsstöd. Underskottet 
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Datum Vår beteckning 

2021-09-15 SN 2021/00016 nr 34298 

Socialförvaltningen 

beror på fler och dyrare placeringar än budgeterat för vuxna, barn och ungdomar 

samt högre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. 

Kostnadsminskningen 2021 på grund av lägre anvisningar av nyanlända samt 

uteblivna kostnader på grund av pandemin (social oro) är av engångskaraktär. 

Dessa kostnader bedöms återgå till en högre nivå kommande år. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Nämndens underskott påverkar kommunens resultat. 

Barnperspektivet 

Beslutet har ingen påverkan ur ett barnperspektiv. 

Näringslivsperspektivet 

Beslutet har ingen påverkan på näringslivet. 

Uppföljning 

Uppföljning sker enligt de ekonomirutiner som beslutats av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag  

– Denna tjänsteskrivelse nr 34298, daterad 2019-09-23

– Delårsrapport augusti 2020 (Socialnämnden)

______________
Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten
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1 Sammanfattning 

Verksamheten 

Politiska beslut har tagits angående politisk organisation och förvaltningsorganisation. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen startare enligt beslutet 1 september, medan den politiska 

organisationen träder i kraft den 1 januari 2022. Det innebär att tekniska nämnden läggs ner 

samtidigt. 

VA-verksamheten är mycket ansträngd på grund av personalsituationen, VA är nu i stabs läge 

för att överhuvudtaget klara att producera ett tjänligt vatten. 

Inom Avfallsverksamheten har Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommun fortsatt 

samarbetet och har under våren utvärderat införande och uppstart av fyrfackssystemet i 

kommunerna. 

Arbetet med en gemensam avfallsplan har påbörjats enligt fattade beslut. 

På återvinningscentralen pågår ett försök med att samla in trädgårdsavfall för flisning på plats 

samt utökat återbruk av byggmaterial. 

Gatu-parkverksamheten har präglats av de två senaste årens besparingar. Avdelningen har fått 

ta emot synpunkter på oklippta gräsytor, minskad renhållning och igenvuxna skogsområden. 

Måluppfyllelse 

Målen är delvis uppfyllda. 

Ekonomi 

De skattefinansierade verksamheterna inom förvaltningen prognosticerar sammantaget ett 

överskott på 1,7 miljoner kronor. De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall 

prognosticerar ett lägre uttag från VA-respektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 

537 000 kronor. 

Ett överskott redovisas avseende årets investeringar. För de skattefinansierade 

verksamheterna är överskottet +23,7 miljoner kronor och för de taxefinansierade 

verksamheterna överskott 10,6 miljoner kronor. 

2 Väsentliga händelser 

Politiska beslut har tagits angående politisk organisation och förvaltningsorganisation. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen startar enligt beslutet 1 september, medan den politiska 

organisationen träder i kraft den 1 januari 2022. Det innebär att tekniska nämnden läggs ner 

samtidigt. 

VA-avdelningen: 

VA har under året arbetat vidare med verksamhetsanalysen för att optimera organisationen för 

framtiden, i analysen har vi tittat på b.la Kompetens, funktion, uppdrag och framtida mål. 

Den varma sommaren resulterade i bevattningsförbud. Vattenverken har nått 

kapacitetsgränsen både vad gäller tillstånd och förmåga att rena vattnet. Ytterligare 

anslutningar är inte möjligt utan allvarliga konsekvenser för vattenkvaliteten. 

Under 2021 har VA-avdelningen arbetat med att höja säkerheten för att uppnå 

säkerhetskraven i lagstiftningen, bland annat genom förstärkning av skalskyddet, larm och 

inpasseringssystemet. 

Digitalisering av verksamheten har skett genom att det implementerats system för digital 

läcksökning hos både abonnent och VA-huvudman samt digitala avläsningar av vattenmätare. 



Tekniska nämnden, Delårsrapport augusti 2021 4(19) 

Situationen på VA-avdelningen har varit mycket ansträngd med hög arbetsbelastning på 

grund av flera vakanser, vilket resulterat i några incidenter. Diskussioner har därför påbörjats 

för att kunna garantera god kvalitet på vattnet. 

Avfallsavdelningen: 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommun har fortsatt samarbetet och har under 

våren utvärderat införande och uppstart av fyrfackssystemet i kommunerna. Rapporten visar 

på goda resultat och kommunerna fortsätter utvecklingen av insamlingssystemet och 

samverkan mellan kommunerna, inklusive organisation och arbetssätt. 

Arbetet med en gemensam avfallsplan har påbörjats enligt fattade beslut. En projektplan har 

tagits fram och en projektorganisation med representation från olika funktioner i alla fyra 

kommunerna har satts samman. Politisk förankring kommer att ske genom bl.a. dialog vid 

politiska samordningsmöten och information till avfallsansvariga nämnder/bolagsstyrelse. 

Avfallsverksamheten har i samarbete med Bålsta centrum visat upp återbruk i Bålsta centrum. 

Personalen på ÅVC har genomfört tre fantastiska utställningar och gensvaret från 

kommuninvånarna har varit mycket positivt. I samband med första utställningen öppnades 

Skattkammaren på återvinningscentralen. Skattkammaren är platsen som ger använda föremål 

ett längre liv. Där kan saker lämnas in men det går också att hämta och fynda det som någon 

annan har lämnat. 

På återvinningscentralen pågår ett försök med att samla in trädgårdsavfall för flisning på plats 

samt utökat återbruk av byggmaterial. 

Gatu- och parkavdelningen: 

Inom driften har året präglats av de stora besparingarna. Nedskärningarna i verksamheten 

innebär att  trygghet och säkerhet försämras inom fler områden till exempelger minskad 

röjning försämrad sikt i trafikmiljöer och otryggare miljö  längs gång- och cykelvägar i 

skogsområden. Minskat gatuunderhåll som väglinjemålning medför otydlighet i trafiken. 

Minskad renhållning skapar också otrygghet i samhället. 

En positiv händelse är årets pop-up-rabatter längs med Dalstigen. En fröjd för såväl våra 

pollinerande insekter som människor. 

Ett långsiktigt arbete har kommit i mål. En cykelstrategi för att främja ökat cyklande i 

kommunen antogs i februari och i september väntas den andra delen, Ramverket, att antas. 

Investeringar i gatubelysningsanläggningen har resulterat i att felavhjälpningskostnader och 

energikostnader har minskat avsevärt. 

Årets stora arbeten inom gatubelysningsanläggningen är stolp- fundament- och armaturbyte i 

Uppåkra, Graneberg samt armaturbyte i Västerskog, Norra Ullevi/Åsen. För ökad trygghet har 

belysningen utmed gång- och cykelvägen längs Centrumleden har förtätats  och belysningen 

vid Annehills förskola och anslutande gc-vägar förstärkts. 

Inom området trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan särskilt nämnas ett antal åtgärder för en 

trafiksäkrare miljö och bättre framkomlighet för oskyddade trafikanter, i synnerhet barn och 

unga. 

 Granebergsvägen, trafiksäkerhetshöjande avsmalning vid övergångsställe.  

 Slottsskogsleden/Jättens väg i Skokloster, nytt passage och gångväg till och från 

busshållplats Jättens väg.  

 Övergångsställen vid Kraftleden/Kalmarleden samt Stockholmsvägen/Håbovägen har 

utrustats med ”FIVÖ Safe Crossin”, blinkande skyltar. f 

 Centrumleden vid busstorget har fått ett farthinder och utrustats med en större spegel, 

för att busstrafiken ska känna sig trygga och få lättare att komma ut från busstorget. 
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 Busshållplats vid Futurum med gång- och cykelväg. Ombyggnad av busshållplats och

en ny gång- ochcykelväg i samverkan med Region Uppsala (UL). Åtgärden sydtar

även till att sänka hastigheterna framför Futurumskolan.

 Ny gång- och cykelväg Viby-Vilunda. En åtgärd i samverkan med Skolförvaltningen

för ”Säkra skolvägar”. Knyter ihop gång- och cykelvägen längs med hela

Kalmarleden. har fått mycket positiva reaktioner från medborgarna.

En större trafikfråga som har diskuterats och analyserats under året är trafikflödet till och från 

Logistik Bålsta. Avdelningen har färdigställt och presenterat en utökad trafikutredning för 

Logistik Bålsta och med anledning av denna fått ett utökat uppdrag att fördjupa utredningen 

med en förprojektering som utgår från trafikutredningen, inspel och synpunkter från politiker 

och tjänstemän. Den ska innehålla vägsektioner, utbredning, markintrång och rapporter och 

delas in i två delar, en för Trafikverkets del och en för den kommunala delen. 

3 Uppföljning kvalitet och mål 

3.1 Perspektiv: Målgrupp 

3.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Gator, vägar och gång- och cykelvägar ska vara i farbart 

skick 

 Ingen bedömning 

Analys 

Nöjd medborgar-index - gator och vägar samt gång- och cykelvägar 

Redovisas bara en gång per år i samband med årsbokslutet. År 2020 genomfördes ingen SCB-

undersökning därför saknas utfall då. 

I övrigt har kvalitetsuppföljning gjorts via enkäten Kritik på teknik som genomförs vart tredje 

år av SKL. En undersökning genomfördes 2019. Resultaten redovisas nedan. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar 57 57 

Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar 55 56 

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

Ingen bedömning har genomförts 

Analys 

Information om trafikolyckor hämtas från Strada, ett informationssystem dit polis och 

sjukvård rapporterar in data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet. På grund av 

personalbrist har uppgifter inte hunnit hämtas in och analyseras inför detta delårsbokslut. Inga 

rapporter om allvarliga olyckor på det kommunala väg- och gång- och cykelvägnätet har 

inkommit till avdelningen under perioden. Redovisning kommer att ske i samband med 

årsbokslutet. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Olycksstatistik från Transportstyrelsen - 43 40 

3.1.3 Kritisk kvalitetsfaktor: Attraktiva, trygga samt socialt och ekologiskt hållbara 

utemiljöer 

Ingen bedömning har genomförts 
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Analys 

Undersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år av SKL. En undersökning har 

genomförts under 2019. Kommentarerna längst ner under respektive rubrik kopplar till 

resultatet från denna undersökning. Under 2020 och 2021 har förutsättningarna för 

utestäd/gaturenhållning förändrats genom besparingar och effektiviseringar. Detta 

kommenteras nedan. 

Renhållningen på Bålsta station har dragits ner till ursprunglig upphandling, vilket innebär att 

städning under helger tagits bort och tvättning av tunnel och trappor utförs mer sällan. 

Avdelningen har inte hittills inte fått negativa reaktioner på detta. det kan bero på att 

nedskräpning och nedsmutsning inte blir lika stor under pandemin då inte lika många reser 

med kollektivtrafiken. 

Parkskötsel. klippningen av gräsytor av olika typ har också förändrats i samband med 

besparingskraven. Antal klipptillfällen har minskats och alla ytor som tidigare klippts en gång 

per år klipps nu inte alls. Avdelningen har fått såväl negativa som positiva reaktioner på detta. 

Lekplatser. Här har ingen förändring skett i skötsel och underhåll jämfört med vid 

undersökningen 2019. En analys av undersökningsresultatet indikerar att det framför allt är 

innehållet i lekplatserna som många anser är dåligt. Flera kommentarer har ifrågasatt om det 

verkligen finns några lekplatser. Avdelningen har nu tagit fram ett lek- och 

aktivitetsplatsprogram som kopplar till den 10-åriga investeringsplanen för att på sikt förbättra 

lekmiljöerna för barn och ungdomar i Håbo. under 2020 rustades Enebyparken upp och under 

2021 kommer ytterligare två lekplatser att rustas upp, i graneberg och Sågarbacken. 

upprustningarna har fått mycket positiva reaktioner. 

I de undersökningar som gjorts tidigare framgår att en majoritet av kommuninvånarna är 

nöjda med skötseln av kommunens parker, endast en av tio är negativt inställd. Resultatet 

ligger i nivå med övriga deltagande kommuner. Håbo kommun placerar sig på plats 28 av 

totalt 102 kommuner över flest positivt inställda kommuninvånare. 

En klar majoritet av kommuninvånarna tycker att det är rent och snyggt på torg och trottoarer. 

Resultatet ligger i nivå med jämförelsevärdet i Sverige. Nivån har inte förändrats nämnvärt 

sedan den första undersökningen. De som är missnöjda med skötseln av kommunens parker 

anser främst att det är skräpigt. 

Kommuninvånarna är inte helt nöjda med kommunens lekparker och lekplatser vad gäller 

skötsel och lekredskap för barnen. Dock har många, närmare 50 %, angett svaret "Vet inte". 

Resultatet har varit ungefär lika vid alla undersökningstillfällen. 

3.1.4 Kritisk kvalitetsfaktor: Väl fungerande avfallshantering 

Ingen bedömning har genomförts 

Analys 

Redovisning av alla kvalitetsmått förutom avvikelser i sophämtningen, insamlat matavfall och 

insamlat restavfall sker i samband med årsbokslutet för 2021. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och 
sophämtning 

62 65 

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

33 36 

Insamlat grovavfall, kg/person 225 223 

Avvikelser i sophämtningen 9% 9% 0,08% 
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Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Insamlat matavfall, kg/person 35 42 36 

Insamlat restavfall kg/person 167 168 65 

3.1.5 Kritisk kvalitetsfaktor: Väl fungerande vatten- och avloppstjänster 

 Mycket god kvalitetsnivå 

Analys 

VA-avdelningen 

Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp 

Inga mätningar avseende Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp är utförda under 2021 

Antal stopp på avloppsledningsnätet 

källaröversvämning som följd av avloppsstopp ligger i Sverige på 0,67 per 1000 serviser, i 

Håbo kommun ligger vi på 0,30. Detta beror på att en drift och underhålls plan för 

ledningsnätet togs fram under 2019, en egen spol och filmbuss införskaffades under 2020 och 

att vi har organiserat Va-avdelningen så att vi har dedikerad personal för drift och underhåll 

av ledningsnätet., underhållsplanen ses över varje år och revideras vid behov. 

Under 2018 var det 40 stopp på avloppsledningsnätet, under 2019 var det 15 stopp på 

avloppsledningsnätet och under 2020 var det 14 stopp på avloppsledningsnätet. trenden visar 

att stopp på avloppsledningsnätet minskar även under 2021. 

Detta är en nedåtgående trend och ett mycket gott resultat jämfört med liknande kommuner i 

Sverige. 

Andel tjänliga vattenprover hos abonnenter 

Samtliga vattenprover har visat på tjänligt vatten i både Skokloster och Bålsta. 

Att det inte förekommit några vattenprover på det allmänna ledningsnätet som visat otjänligt 

vatten beror på, att man har organiserat VA-avdelningen så att det är dedikerad personal som 

dagligen arbetar med vattenkvalitets frågor, och snabbt kan agera på problem med 

vattenkvaliteten innan det når abonnenterna. 

Om ett prov visar att antalet bakterier är fler än gränsvärdet eller nära gränsvärdet görs 

omprov för att bekräfta att resultatet är riktigt. Om bedömningen ger otjänligt vatten eller 

tjänligt med anmärkning startas en utredning om vad orsaken är för att snabbt kunna avhjälpa 

felet. Detta medför utvidgad provtagning för att ringa in problemet. 

I det fall problemet beror på brister i kommunens produktion eller ledningsnät, finns en tydlig 

krisplan som beskriver vad som skall göras och av vem. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp 75 72 

Antal stopp på avloppsledningsnätet 40 15 14 9 

Andel tjänliga vattenprover hos abonnenter 100% 100% 100% 100% 
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3.2 Perspektiv: Verksamhet 

3.2.1 Utvecklingsmål: Genomföra övergång till nya förvaltningen för Samhällsbyggnad 

Bedömning 

 Ingen bedömning har genomförts 

Analys 

Övergången till ny Samhällsbyggnadsförvaltning genomförs 1 september. Avfallsavdelningen 

och VA-avdelningen är i princip oförändrade. Nya arbetssätt och nya konstellationer och 

processer har påbörjats och är under utveckling och uppbyggnad. Gatu- och parkavdelningen 

kommer att slås samman med delar av plan- och exploateringsavdelningen. 

Arbetet pågår. Processen har av olika skäl blivit långdragen vilket har påverkat medarbetarna 

negativt. Det finns fortfarande många oklarheter framförallt för de avdelningar som delas och 

slås ihop med andra. 

3.2.2 Utvecklingsmål: Aktivt delta i samverkansarbetet med Sigtuna, Knivsta och 

Upplands Bro 

Bedömning 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Håbo kommun är en aktiv deltagare i samverkan mellan kommunerna och har representation i 

alla gemensamma arbetsgrupper. 

3.2.3 Utvecklingsmål: Genomföra plan för VA-försörjningen till Skokloster 

Bedömning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

VA-avdelningen inväntar politiska beslut om vägvalet, under tiden har en speciell 

projektledare tillsats för att planera och förbereda utfallet av kommande beslut. 

3.3 Perspektiv: Medarbetare 

3.3.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Gott medarbetarengagemang 

Bedömning 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Utifrån den medarbetarenkät som har genomförts har avdelningarna tagit fram en 

handlingsplaner som följs upp. 

Avdelningarna fick generellt höga resultat i medarbetarundersökningen som genomfördes i 

början av året. Det fanns ett tydligt utvecklingsområde och det är kännedom om de 

övergripande målen. 
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På VA-avdelningen pratas arbetsmiljö på samtliga veckomöten. Va-avdelningen i Håbo 

kommun har i ett tiotal år brottats med stora problem med den psykosociala arbetsmiljön, 

mycket omfattande insatser är utförda tillsammans med HR och arbetet fortsätter under 2021. 

Bedömningen är dock att utifrån verksamhetsresultat och enskilda samtal att engagemanget är 

högt och att man nu ser framtiden an med tillförsikt. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Index för medarbetarengagemang     83,67 

3.3.2 Kritisk kvalitetsfaktor: God personalhälsa 

Bedömning 

 Mycket god kvalitetsnivå 

Analys 

Avdelningarna generellt har en låg andel korttidsfrånvaro och personalens hälsa betraktas som 

mycket god. Genom regelbundna samtal om hälsans betydelse och genom engagemang i 

arbetet läggs en god grund för god hälsa. Korttidsfrånvaron har minskat jämfört med samma 

period föregående år. 

På Va-avdelningen är situationen ansträngd med sjukskrivningar, men inte så många 

korttidssjukskrivningar. 

Utfallet i tabellen beror på att frågeställningen ändrats från "frisknärvaro" till "sjukfrånvaro". 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Minska korttidssjukfrånvaron    94,3% 2,43% 

3.4 Perspektiv: Ekonomi 

3.4.1 Kritisk kvalitetsfaktor: En ekonomi i balans 

Bedömning 

 Mycket god kvalitetsnivå 

Analys 

Procentuell avvikelse på -5,3% är för tekniskas samtliga verksamheter. Prognosen är ett 

överskott jämfört med budget. Överskottet beror främst på lägre kapitalkostnader, lägre 

energikostnader, både reparationer och förbrukning samt lägre personalkostnader 

Kvalitetsmått 
Avvikelse 

2018 
Avvikelse 

2019 
Avvikelse 

2020 
Avvikelse 

2021 

Avvikelse från budget    -4,77% -5,3% 

4 Driftredovisning 

Prognosrapport 

  
Budget 
2021 

Utfall jan-
aug 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget pro 

Bokslut 
2020 

Tekniska Nämnden -214 -118 -214 0 -216 

Nämndadministration -276 -151 -250 26 -239 
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Budget 
2021 

Utfall jan-
aug 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget pro 

Bokslut 
2020 

Gator, vägar, parkering -36 540 -21 544 -34 644 1 896 -28 952

Parker -4 473 -2 768 -4 463 10 -5 012

Kommersiell verksamhet 0 0 0 0 403 

Teknisk vht övergripande -274 -274 -459 -185 -1 727

Summa -41 777 -24 854 -40 030 1 747 -35 744

5 Driftredovisning taxefinansierad verksamhet 

Prognosrapport taxefinansierat 

Budget 2021 Utfall jan-aug Prognos för året 
Avvikelse 

budget pro 
Bokslut 2020 

Total 

VA-verksamhet 0 0 0 0 0 

Avfallshantering 0 -594 -763 -763 -732

Summa 0 -594 -763 -763 -732

6 Kommentarer till driftredovisning 

De skattefinansierade verksamheterna inom förvaltningen prognosticerar sammantaget ett 

överskott på 1,7 miljoner kronor. 

De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall prognosticerar ett lägre uttag från VA-

respektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 537 000 kronor. 

Gator, vägar, parkering  och Parker- överskott 1,9 miljoner kronor 
Prognosen för avdelningen Gata Park pekar på ett överskott på 1,9 miljoner kronor trots att 

kostnaden för vinterväghållning prognostiserar att överskrida budget med 2 miljoner kronor 

och intäkterna blir lägre än budgeterat för främst bostadsnära skog och 

försäkringsersättningar. 

Överskottet beror främst på lägre kapitalkostnader med 2,5 miljoner kronor till följd av 

exploateringsprojekt som inte färdigställs i planerad takt. Tack vare investeringen i utflytt av 

gatubelysningscentraler och utbyte till LED samt andra investeringar i upprustning av 

gatubelysningsanläggningen, så har prognosen för energi- och reparationskostnader kunnat 

sänkas med cirka 1,5 miljoner kronor. Även personalkostnaderna är lägre på grund av en 

vakant tjänst samt sjukskrivningar. 

Teknisk vht övergripande - underskott 185 000 kronor 
Prognostiserade underskottet beror främst på kvarvarande kostnader för tjänst som avslutades 

under 2020. Även ökade kostnader för personalrekrytering och licenser bidrar till 

underskottet. 

VA-verksamhet 
I budget 2021 har VA-verksamheten budgeterat att använda 2,0 miljoner kronor ur VA-

fonden. Främsta orsaken till användningen av de fonderade medlen är för att utföra ett antal 

säkerhets och miljöfrämjande åtgärder samt ökade drift och underhållskostnader under 2021. 

Prognosen är i balans med budget men det finns avvikelser inom prognosen. Till följd av 

senarelagda exploateringsprojekt beräknas kapitalkostnaderna bil lägre än budgeterat. Även 

personalkostnaderna beräknas bli lägre än budget till följd av flera vakanser som inte kommer 

kunna tillsättas under året. På grund av nuvarande personalsituation har vissa arbeten på Va-
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avdelningen inte kunnat utföras enligt plan. Dessa senarelagda arbeten måste dock utföras 

senast under 2022 för att inte äventyra anläggningarnas funktion. 

Kostnaderna ökar däremot för bland annat inhyrd personal och konsultkostnader till följd av 

de vakanser och sjukskrivningar som finns. 

På grund av vakanser och sjukdom har VA gått in i stabsläge för att kunna producera ett 

tjänligt vatten. 

Avfallshantering - underskott 763 000 kronor 
I budget 2021 har avfallsverksamheten budgeterat att använda 1,3 miljoner kronor av fonden. 

Prognosen är 537 000 kronor bättre än budget och visar på att 763 000 kronor behöver 

användas av fonden. Största anledningen till den bättre prognosen är ökade intäkter till följd 

av försäljning av järnskrot, kabel samt lägre kostnader för utbildning, transporter och 

kommunikation. 

Konsultkostnaderna har blivit högre än budget, detta på grund av förändringar i 

verksamhetssystemet som vi inte hade kännedom om när årets budget lades. 

Beroende på hur mycket förpackningar och matavfall som kommuninvånarna sorterar ut i 

fyrfackskärlen samt hur mycket material som kan gå till försäljning på återvinningscentralen 

kan underskottet minska ytterligare, vilket det har gjort jämfört med prognosen i mars. 

Resultaten ser hittills mycket bra ut gällande utsorteringen i fyrfackskärlen men fortfarande 

råder viss osäkerhet kring avfallsmängderna på återvinningscentralen, pandemieffekten med 

mycket bygg- och rivningsavfall håller i sig trots färre besökare. Detta medför fortsatt höga 

behandlingsavgifter på återvinningscentralen. 

6.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Mängden grovavfall fortsätter att öka på återvinningscentralen, precis som samma period 

föregående år. I nuläget är det svårt att avgöra om det kommer att fortsätta och vilken 

eventuell påverkan det kan medföra rent ekonomiskt. Det är även svårt att veta hur stor del av 

ökningen som bror på covid-19. 

Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-aug I prognos helår 

Bokfört:   

 0 0 

Ej bokfört:   

 0 0 

Summa 0 0 

6.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Förvaltningen redovisar ett prognosticerat överskott för den skattefinansierade verksamheten. 

Även taxefinansierade verksamheten prognosticerar ett lägre underskott än budgeterat. Medel 

från avfalls-respektive VA-fonden har budgeterats att tas i anspråk under året för att nå en 

balanserad budget. 

För att komma i balans med budget samt på grund av nuvarande personalsituation har vissa 

arbeten på Va-avdelningen inte kunnat utföras enligt plan. Dessa senarelagda arbeten måste 

dock utföras senast under 2022 för att inte äventyra anläggningarnas funktion. 

Den risken förvaltningen ser för den skattefinansierade verksamheten är främst 

väderberoende. Kostnader för vinterväghållningen kan bli högre vid en kall och snörik vinter 

för perioden november-december. Det är svårt att i dagsläget veta hur många utryckningar 

som kan bli nödvändiga. 
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För taxefinansierade verksamheten är den största risken för att budget inte ska kunna hållas 

främst kopplade till den rådande personalsituationen på Va-avdelningen. På grund av stora 

vakanser är VA tvungna att anlita inhyrd personal och konsulter, vilket inte är en hållbar 

lösning i längden. 

  

  

Redovisade 
åtgärder i 

marsrapport, t
kr 

Redovisade 
åtgärder i 

augrapport, tkr 

Underskott enligt prognos (använd minustecken) -52 0 

Åtgärder för att komma i balans:   

   

Återstår att åtgärda 52 0 

Summa (ska bli noll) 0 0 

6.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Tekniska nämnden har inte beslutat om åtgärder med anledning av det befarade underskottet 

på 52 000 kronor som redovisades i delårsuppföljning maj. 

7 Volym- och resursmått 

7.1 Volymmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall aug 

2020 
Utfall aug 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal besök vid återvinningscentralen 100 747 64 491 63 356 102 000 95 000 

Grovavfall, kg/inv 284 183 202 285 285 

Förpackningar, kg/inv 76 38 47 106 106 

Restavfall, kg/inv 168 117 65 158 100 

Matavfall, kg/inv 42 26 36 43 60 

Antal besök vid återvinningscentralen 

Besöken på återvinningscentralen har minskat, vilket till stor del antas bero på den kalla 

vintern samt att Bytesboden varit stängd för byte fram till sista maj. Den 1 juni blev 

Bytesboden en skattkammare med nya öppettider och nytt koncept. Även under 

sommarmånaderna hade ÅVC färre besök jämfört med samma period förra året, vilket antas 

ha en del att göra med den varma sommaren. De besökare som kommer till 

återvinningscentralen har har ofta släp med mycket avfall. Restriktionerna om att begränsa 

sina besök till ÅVC har följts i större utsträckning än tidigare. 

Grovavfall, kg/inv 

Mängden grovavfall ser ut att hamna på samma nivå som föregående år. Effekterna av 

pandemin, med renovering, om- och tillbyggnad samt utrensning ser ut att hålla i sig. 

Förpackningar, kg/inv 

Den insamlade mängden förpackningar för perioden januari till augusti 2021 har ökat med 

motsvarande 9 kg/ invånare, jämfört med samma period 2020. Den förbättrade sorteringen 

hos småhusen i fyrfackssystemet är så klart en stor del av förklaringen men det kan även 
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finnas pedagogiska effekter på lägenhetshushållen och en pandemieffekt som bidrar till detta. 

Restavfall, kg/inv 

Den insamlade mängden restavfall för perioden januari- augusti 2021 jämfört med samma 

period 2020 har minskat markant, med mer än 50 kg/invånare och år. Den förbättrade 

sorteringen hos småhusen i fyrfackssystemet är så klart en stor del av förklaringen men det 

kan även finnas pedagogiska effekter på lägenhetshushållen och en pandemieffekt som bidrar 

till detta. 

Matavfall, kg/inv 

Den insamlade mängden matavfall under perioden januari till augusti 2021 jämfört med 

samma period 2020 har ökat med motsvarande 10 kg/invånare och år. Det är lägre än förra 

prognosen och under sommarmånaderna minskar generellt sett utsorteringen av matavfall 

något. Den förbättrade sorteringen hos småhusen i fyrfackssystemet är så klart en stor del av 

förklaringen men det kan även finnas pedagogiska effekter på lägenhetshushållen och en 

pandemieffekt som bidrar till detta. 

7.2 Resursmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall aug 

2020 
Utfall aug 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Gatubelysning, kr/inv 199 124 70 192 95 

Vinterväghållning, kr/inv 96 103 198 168 272 

Beläggningsunderhåll, kr/inv 323 122 243 322 322 

Gatubelysning, kr/inv 

Tack vare omfattande investeringar och ett långsiktigt arbete för att energieffektivisera och 

förbättra gatubelysningsanläggningen har kostnaden per invånare kunnat sänkas. 

Vinterväghållning, kr/inv 

För att kunna hålla budgetramen så har budget för vinterväghållning (snöröjning, 

halkbekämpning, snötransport och sandupptagning) sänkts till ett minimum. I 

vinterväghållningen finns fasta kostnader i form av jour och beredskap, rörliga kostnader för 

material för halkbekämpning samt rörliga kostnader för utryckningar vid halka och snöfall. 

De rörliga kostnaderna är av förklarliga skäl svåra att beräkna. Under perioden januari-april 

var väderläget sådant att budget för vinterväghållningen redan har förbrukas. 

Beläggningsunderhåll, kr/inv 

Arbetet med beläggningsunderhåll har bedrivits på ett framgångsrikt sätt och i år har fokus 

legat på områden med svår vattenproblematik. 

Det har funnits några avvikande poster där priset har blivit högre än beräknat. Anledningen 

till det är utökade beläggningsytor i förhållande till plan samt större åtgärder för att få bort 

vatten med byggnation av nya dagvattenbrunnar. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har fått bort många problemområden där det 

återkommande har belastat driften med stora kostnader samt insatser av personella resurser. 

Avdelningen har träffat rätt i tiden med beläggningsåtgärderna så att de har blivit så 

kostnadseffektiva som möjligt. 
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8 Investeringsredovisning 

8.1 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är

fattat.

Prognosrapport investeringar 

Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall tom 
2020 

Utfall 
Jan-aug 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budge 
prog 

24 
Väg- och 
jvgnät, 
parkerin 

1301 
Trafiksäk
erhetshöj. 
åtg 

-1 252 -1 600 -1 600

1307 
Trygghets
åtgärder 
gatubel 

-164 -900 -900

1308 

Renoveri
ng 
gatubelys
nings 

-1 758 -2 200 -2 200

1310 
Utbyte till 
LED 

-1 748 -2 940 -2 940

1311 
Seriebyte 
av 
ljuskällor 

-184 -488 -488

1319 
Laddstolp
ar 

-2 -500 -500

1320 

Omb 
belysning 
landsbyg
gd 

-215 -800 -600 200 

1321 

GCV 
Fagerdals
v Busshlp 
Gr 

-90 -1 000 -1 000

1322 

Busshlp 
Gc 
Kalmarle
d Futu 

-747 -375 -375

1323 
Parkering
sfickor 
ind omr 

-53 -1 000 -1 000

1324 

Vägmärk
esplan 
genomför 
ny 

-5 -150 -150

1325 

belysning 
gc 
centrumle
den 

-366 -350 -366 -16

1326 
belysning 
Prästberg
et 

-28 -1 300 -1 150 150 
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Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall tom 
2020 

Utfall 
Jan-aug 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budge 
prog 

1327 
Ny 
gatubelys 
Kalmarv 

-60 -900 -730 170 

1331 

GC 
Vilunda-
Lastbergs
v 

-3 758 -1 532 -82 -3 758 -1 532 2 226 

1358 

Planerat 
uh 
beläggnin
gar 

-5 335 -7 100 -7 100

1364 
Kraftlede
n trafiks 
5-6

-20 847 -20 847 -2 539 -232 -11 624 -3 000 8 624 

1378 

Konstbyg
gn 
(brokonst
r) 

-159 -4 805 -700 4 105 

1390 
GC-väg 
Viby 
Vilunda 

-5 897 -5 897 -5 593 -204 -304 -304

1397 
Skokloste
r GC-väg 

-8 012 -8 012 -481 -209 -7 531 -1 507 6 024 

1399 

Flytt 
gatubelys
ningscent
r 

-303 -598 -522 76 

25 Parker 

1317 
Utegym 
Skokloste
r 

-340 -359 -341 18 

1328 
Mötesplat
ser 
sittplatser 

-3 -1 080 -1 080

1329 

Utvecklin
g 
frilufsomr
åden 

-2 -160 -160

1330 
Tillgängli
g Lilsjön 
LONA 

195 -40 155 195 

1379 
Utv.offent
l utemiljö
park

-69 -2 500 -568 1 932 

1382 
Upprustni
ng 
lekplatser 

-608 -4 000 -4 000

1394 
Gångbro 
Järnvägs
parken 

-11 -87 -87

Summa -38 514 -36 288 -8 613 -14 034 -58 449 -34 745 23 704 

8.2 Investeringsredovisning taxefinansierat 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är
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fattat. 

Prognosrapport taxefinansierade investeringar 

Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall 
tom 

2020 

Utfall 
Jan-aug 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget 

pro 

76 
Vattenförs. o 
avloppshant 

1213 
Omläggning 
ledningar 

-1 765 -13 358 -13 358

1214 
Nya 
förbindelsepunkter 

-1 099 -4 352 -4 352

1253 Bålsta reningsverk -2 514 -4 925 -4 925

1255 
Skokloster 
reningsverk 

-165 -534 -534

1256 
Skokloster 
vattenverk 

-4 879 -10 487 -10 487

1266 
Vattentornet, 
skal/fasad 

-26 -1 963 -1 963

1267 
Bålsta tätort 
ledninga 

-116 900 -116 900 -15 883 -5 719 -35 217 -35 217

1268 
Bålsta tätort 
pumpstat 

-40 000 -40 000 -1 380 -88 -18 620 -18 620

1269 
Utloppsledn arv 
Bålst 

-13 000 -12 234 -6 670 -4 871 -6 330 -5 564 766 

1270 
Ledn med 
stickspår Logist 

-17 000 -17 000 -6 504 -65 -10 496 -10 496

1271 
(P)GAP,
huvudmatning

-74 000 -74 000 -1 106 -2 799 -10 894 -5 000 5 894 

1272 
Omläg ledning 
pga kapacit 

-5 000 -5 000 -26 -484 -4 974 -1 000 3 974 

1276 
Reservoar ledning 
Krägga 

-20 000 -20 000 -2 186 -621 -17 814 -17 814

77 Avfallshantering 

1412 Skyltar ÅVC -100 -100

1413 
Asfaltsarbeten 
ÅVC 

-30 30 

Summa -285 900 -285 134 -33 755 -25 095 -140 094 -129 430 10 664 

9 Kommentarer till investeringsredovisning 

I dagsläget är det projekt 1331 GC Vilunda-Lastbergsv och 1269 Utloppsledning arv Bålsta  

som prognostiserar en avvikelse från beslutad totalbudget, se nedan. För övriga projekt med 

beslutad totalbudget har förvaltningen inga indikationer på avvikelser från budget. 

Nedan beskrivs de avvikelser som förvaltningen kan se i dagsläget. 

1320 Ombyggnad belysning landsbygden, + 200 000 kronor 
Kostnaden blir lägre än beräknat på grund av att behovet inte var lika stort som beräknat 

1326, Belysning Prästberget, + 150 000 kronor 

Kostnaden blir lägre än beräknat på grund av att lägre pris kunnat erhållas. Prognosen dock 

osäker eftersom det är delvis i samförläggning med EON 
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1327 Ny gatubelysning Kalmarvägen, + 170 000 kronor 
Kostnaden blir lägre än beräknat på grund av att lägre pris kunnat erhållas. Prognosen dock 

osäker eftersom det är delvis i samförläggning med EON 

1331 Gång- och cykelväg Vilunda-Lastbergets vägskäl, + 2,2 miljoner kronor 
Budget har först över från projekt 1390, gång- och cykelväg Viby-Vilunda där kostnaden 

blivit avsevärt lägre än budgeterat på grund av bland annat ett fördelaktigt anbud. Gång- och 

cykelvägssträckan mellan Vilunda och Lastbergets vägskäl är en fortsättning på projekt 1390 

men beräknas inte kosta mer än 1,5 miljoner kronor. Då överskjutande budget inom projekt 

1390 var 3,7 miljoner kronor så innebär det ett överskott i projekt 1331. 

1364 Kraftleden, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, etapp 5-6 (P), + 8,6 miljoner kronor 
Projektstart i oktober. Budget för 2021 kommer inte att hinna upparbetas före årsskiftet. 

Medel förs automatiskt över till 2022. Ingen avvikelse från totalbudgeten. 

1378, Konstbyggnader, + 4,1 miljoner kronor 
Årets budget beräknas inte kunna förbrukas då en upphandling just har genomförts. Arbetet 

behöver fortsätta under 2022 under förutsättning att resterande medel får överföras till 

nästkommande år. 

1397 Skokloster gc-väg, + 6,0 miljoner kronor 
I princip hela året har gått åt att få fram ett samverkansavtal med Trafikverket för att bli 

tilldelad en projektledare som kommer att vara delaktig under projektets gång. Markavtalen 

har omförhandlats med berörda markägare då de tidigare inte inkluderade den mark som 

kommer att tas i anspråk tillfälligt. Samverkansavtalet är nu framtaget och håller på att 

undertecknas. När det är klart kan handlingarna uppdateras efter de synpunkter från 

trafikverkets tilldelade projektledare. Därefter upphandling. Tidplanen har förskjutits något 

men projektet beräknas fortfarande vara klart till oktober 2022. Ingen avvikelse från 

totalbudgeten. 

1399 Flytt gatubelysningscentraler, + 76 000 kronor 
Kostnaden blir lägre än beräknat på grund av att lägre pris kunnat erhållas. 

1330 Tillgänglighet Lillsjön, + 195 000 kronor 
LONA bidrag har erhållits under året. Bidraget avser stora delar av projekttiden som löper 

över flera år. 

1379 Utveckling offentliga utemiljöer park, + 1,9 miljoner kronor 
Brist på kapacitet hos entreprenören gör att arbetet inte går att starta förrän i november och 

hinner då inte slutföras under 2021. Medel måste därför föras över till 2022. 

1269 Utloppsledning arv Bålsta + 766 000 kronor 
Projektet är avslutat 2021. Det totala utfallet blev 766 000 kronor lägre än budgeterat. Detta 

tack vare tillgängliga resurser för kontroll och uppföljning i samtliga delar, vilket har 

resulterat i god kostnadseffektivitet. 

1271 (P) GAP huvudmatning + 5,9 miljoner kronor 
Projektet har inte kunnat startas enligt tidsplan på grund av tidsbrist hos entreprenörer, 

resursbrist på VA-avdelningen och covid-19. Arbetet med systemhandlingar har nu påbörjats, 

för bästa utfall samprojekteras detta projekt med Omlägg. ledning p.ga kapacitetsbrist. Den 

totala prognosen följer den totala budgeten om 74 miljoner kronor. 

1272 Omlägg. ledning p.ga kapacitetsbrist + 3,9 miljoner kronor 
Projektet har inte kunnat startas enligt tidsplan på grund av tidsbrist hos entreprenörer, 

resursbrist på VA-avdelningen och covid-19. Arbetet med systemhandlingar har nu påbörjats, 

för bästa utfall samprojekteras detta projekt med GAP huvudmatning. Den totala prognosen 

följer den totala budgeten om 4,9 miljoner kronor. 



Tekniska nämnden, Delårsrapport augusti 2021 18(19) 

1413 Asfaltsarbeten ÅVC + 30 000 kronor 
Kommer inte att genomföras då behovet inte finns. Föreslås flyttas fram till 2025. 

10 Intern kontroll 

Kontrollen görs enligt plan. 

Tekniska förvaltningen har vid uppföljning av internkontrollen för verksamheterna gata/park, 

avfall och VA konstaterat att: 

 Politiska uppdrag som är ofullständiga eller oklara återremitteras till nämnd för att 

säkerställa att uppdrag slutförs inom rimlig tid. 

 Uppföljning och kontroll av entreprenörsavtal görs av avdelningarna för att säkerställa 

att leverans sker enligt avtal. 

 Utbildning av certifierade beställare pågår, det är ett viktigt steg för att inte avropa 

eller köpa in något på ett felaktigt sätt. 

11 Förväntad utveckling 

Tekniska förvaltning kommer att slås samman med bygg- och miljöförvaltningen, plan- och 

exploateringsavdelningen samt näringslivsenheten och bilda samhällsbyggnadsförvaltningen 

från 1 september. 

VA-avdelningen: 

VA-avdelningen har gått upp i stabsläge på grund av den rådande personalsituationen som 

pågått i över 10 år och som blivit värre under 2021. Detta allvarliga läge kan komma att 

påverka hela kommunen i form av otjänligt vatten och höga kostnader för sjukdomar hos 

personal på grund av mycket hög arbetsbelastning, inhyrd personal och konsulter. 

Avfallsavdelningen: 

Avfallsverksamheten har stora utmaningar framför sig och nyligen beslutade EU om en ny 

avfallslagstiftning vilket innebär ytterligare skärpta krav på materialåtervinning. 

Regeringen har beslutat att upphäva producentansvaret för returpapper/tidningar och lägga 

över ansvaret och kostnaderna på kommunerna. 

Miljödepartementet har tillsatt en utredning som ska se över producentansvaret för 

förpackningar. 

Utöver att se över producentansvar för förpackningar ska utredningen också ta fram förslag 

för att genomföra de särskilda bestämmelserna i EU:s avfallsdirektiv om producentansvar. 

Utredningens förslag om producentansvar för förpackningar ska remitteras under hösten 2021 

och förslagen om minimikrav kan vid behov remitteras tidigare under året. 

Avfallsskatten, Miljödepartementets utredning som ska se över producentansvaret för 

förpackningar, fritt valsutredningen, gör att det råder stor osäkerhet gällande principen full 

kostnadstäckning samt att kostnaden för insamling och behandling av tidningar/returpapper  

läggs över på kommunerna gör att avfallsavgifterna kommer att behöva höjas. 

Gatu- och parkavdelningen: 

Nya anläggningar tillkommer genom investerings- och exploateringsprojekt. Detta medför 

ökade kostnader för drift och underhåll av de nya anläggningarna. Det byggs såväl bostäder 

som verksamhetsområden. Utbyggnaden innebär ökade trafikflöden och fler människor som 

vistas och nyttjar de allmänna anläggningarna. 

De besparingskrav som lagts på gatu- och parkavdelningen i kombination med utbyggnaden 
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av bostäder och verksamhetsområden under de senaste åren innebär att avdelningen har allt 

svårare att leva upp till de förväntningar som medborgarna har. 
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1 Sammanfattning 

Verksamheten 
Under 2021 bidrog pandemin till att lärare och skolpersonal fick en ökad arbetsbelastning, 
framförallt under vårterminen. Under våren arbetades en ny organisationsmodell fram för 
kommunstyrelsens förvaltning som beslutades under sommaren 2021. Syftet med 
omorganisationen har varit att effektivisera arbetet, hitta nya samarbetsytor och ge 
förvaltningarna bättre stöd och avlastning. 
Under våren har en omfattande medarbetarundersökning genomförts för att kartlägga 
arbetsmiljön och trivsel. Undersökningen ligger till grund för planering av det fortsatta 
arbetsmiljöarbetet under 2022. 
Raoul Wallenbergskolorna AB har under våren, i samförstånd med Håbo kommun, tagit 
beslut om att avsluta sin grundskoleverksamhet i Skokloster till hösten 2021. Alla elever från 
Raul Wallenberg har erbjudits plats på Slottsskolan. Utifrån det förändrade elevintaget har 
skolan ett behov av större lokaler och inväntar  på beslut om eventuell tillbyggnad. 
Andra förändringar inom grundskolan har varit att Futurum delats upp i två skolor under året, 
Futurum F - 6 och Futurum 7 - 9. En annan förändring är tillsättning av rektor för 
Grundsärskolans verksamhet. Vibyskolan har öppnat en ny förskoleklass utifrån det ökade 
elevantalet i förskoleklass, vilket innebär att förskoleklassen nu består av två paralleller. 
Förvaltningen arbetar med att se över möjligheten till ytterligare paviljonger. 
Inom förskolans verksamhet har byggnationen av Ängsbackens förskola, som en fristående 
byggnad i anslutning till förskolan Skogsbrynet, påbörjats. På förskolan blir det fem 
avdelningar med plats för 110 barn och förskolan beräknas stå klar hösten 2022. 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen har det har skett flertalet positiva händelser under 
det första halvåret. Tobias Eriksson, IKT-pedagog och lärare på Fridegårdsgymnasiet i Håbo 
har blivit nominerad till Guldäpplet. Guldäpplet är ett pris som lyfter fram lärare som är 
drivande och utvecklar skolor med hjälp av IT. 

Måluppfyllelsen 
Förvaltningen fortsätter arbetet med att förbättra resultaten. Som stöd i det arbetet deltar 
kommunen med handledning våren 2021, Skolverkets riktade insatser Samverkan för bästa 
skola som pågår under tre år. 

Ekonomi 
Barn och utbildningsnämnden redovisar vid delårsuppföljning per augusti ett underskott med 
7,9 miljoner kronor, en förbättring sedan prognos per mars med 17,2 miljoner kronor. Det är 
verksamhet grundskola som står för större delen av förbättringen; 15 miljoner kronor. 
Förändringen beror i huvudsak på ökade intäkter, bland annat till följd av obudgeterade 
statsbidrag, minskade skolpengskostnader till följd av färre barn och elever och ändrad 
huvudman till egen regi, samt en effektivisering inom egen regi som en följd av 
nedläggningen av Raoul Wallenbergskolan. 
Verksamheternas budget ska vara i balans för en långsiktigt hållbar ekonomi. Under våren 
lämnade förvaltningen förslag till nämnd om åtgärder för en ekonomi i balans. Ett förslag till 
Plan för en långsiktig optimering av en ekonomi i balans är under upparbetning inför 2022. 
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2 Väsentliga händelser 

2.1 Verksamhet förskola 

Arbetet med att utveckla en likvärdig förskola i de kommunala förskolorna har varit ett 
prioriterat mål för verksamheten under 2021. Verksamheten leds utifrån en gemensam 
pedagogisk grundstruktur för att säkerställa en hög kvalitet i enlighet med de statliga 
grunduppdraget för verksamheten. Förskolorna har fortsatt sitt arbete för att forma och 
utveckla en lärmiljö som fångar barnens intressen och som främjar deras nyfikenhet och 
fantasi. För att stärka barnens språkliga medvetenhet har förskolan arbetet tillsammans med 
en språk, läs och- skrivutvecklare. 
Verksamheten har, trots covid-19,  fungerat väl vilket bekräftas av resultaten i föräldraenkäten 
som visat på höga resultat gällande trygghet i förskolan. 
Byggnationen av den nya förskolan Ängsbacken startade i maj 2021 och beräknas vara klar i 
augusti 2022. 

2.2 Verksamhet grundskola 

Verksamheten har påverkats av covid-19, både gällande personalkostnader och inköp för att 
göra anpassningar för att kunna följa restriktioner. Det kollegiala lärandet och de pedagogiska 
samtalen har påverkats då sociala arenorna saknats. Antalet elever som vistats på fritids har 
sjunkit,  aktiviteter har inte kunnat genomföras och i grundsärskolan har större anpassningar 
behövt säkerställas. 
De förändringar som skett hittills är att grundsärskolan blivit en egen organisation och 
Futurum har delats upp i två olika skolenheter. På Vibyskolan öppnades en ny förskoleklass 
inför hösten 2021 vilket innebära en ökad kostnad för ytterligare en paviljong. Slottsskolan 
har fått ett ökat elevantal då Raoul Wallenberg beslutade att stänga ner sin 
grundskoleverksamhet i Skokloster i juni 2021. Skolan tog då emot 97 nya elever vilket 
innebär förändrade lokal- och personalbehov. Enheten modersmål - och studiehandledning 
saknar en permanent arbetsplats utifrån att tidigare lokaler sagts upp. 

2.3 Verksamhet gymnasieskola 

Under vårterminen skedde verksamhetens undervisningen till stor del på distans. 
Höstterminen 2021 startade upp med undervisning på plats. 
Under våren påverkade covid-19 lärarnas arbetsmiljö i hög grad. Eleverna var på plats och en 
stor andel av personalen var hemma på grund av symtom vilket resulterade i en hög 
arbetsbelastning för på de som var på plats. Många lärare upplevde en otillräcklighet när de 
både skulle undervisa elever i klassrummet samt digitalt för elever som deltog i 
undervisningen hemifrån. Den administrativa personalen har jobbat på distans en stor del av 
året. 
 
Andelen elever som tog sin studentexamenökade på Fridegårdsgymnasiet med 3 procent från 
föregående år till 80 procent. 
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Tryggheten, trivseln och relationen med lärarna är hög. 

2.4 Verksamhet vuxenutbildning 

Undervisning har bedrivits via fjärr- och distansutbildning. Nationella prov har inte kunnat 
genomföras, svårigheter med anskaffning av platser inom Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
och utbildningar som inte kunnat påbörjats är exempel på effekter av covid-19. Elevgrupper 
har drabbats olika där de med kortare studiebakgrund samt nyanlända har drabbats hårdast där 
en lägre genomströmning i Svenska för invandrare (SFI) varit utmärkande. 
Under våren genomfördes förberedelser för implementering av den nya vård- och 
omsorgsutbildningen. Andra förändringar inom kursplaner och sammanhållna utbildning har 
också skett. Kombinationsutbildningar startades inte på grund av för få sökande. För 
innevarande år har nya statsbidragspengar tillkommit för yrkesvux. 
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Under våren 2021 genomförde Skolinspektionen en tematisk granskning om studieavbrott 
inom vuxenutbildningen. Resultatet visar att verksamheten i huvudsak arbetade på ett bra sätt 
men ett behov av förstärkt studie- och yrkesvägledningen finns. 

2.5 Administration 

För att skapa högre kvalitet för medborgarna och en effektivare hantering har skolkontoret 
numera en process för fleråriga beslut gällande skolskjuts och reseersättning. Processen 
innebär att medborgarna inte behöver ansöka på nytt om omständigheterna är oförändrade. En 
vårdnadshavarportal inom skolskjuts har införts där sökande kan ta del av beslut och 
pågående ärenden vilket skapar större tillgänglighet och flexibilitet. En ny modul för 
handläggning och beslut om reseersättning som ger ökad effektivitet och rättssäkerhet direkt 
till medborgarna. 
Avtalet för särskilt anordnad skolskjuts löpte ut under sommaren och en upphandling 
påbörjades tillsammans med upphandlingsenheten. Annonsering påbörjades med fick sedan 
avbrytas på grund av felaktigheter i underlaget. Detta medförde att förvaltningen fick förlänga 
nuvarande avtal till en prishöjning med 26 procent. 

2.6 Barn och elevhälsoenheten 

Pandemin har påverkat barn- och elevhälsoenhetens arbete genom att flertalet möten i 
verksamheterna har genomförts digitalt. Kvaliteten i enhetens insatser bedöms vara goda 
relaterade till de förutsättningar verksamheten haft. De digitala lösningar som använts under 
pandemin, exempelvis utbildning av pedagoger, kommer att användas efter pandemin. 
Elevantalet har ökat i grundskolan vilket har en direkt påverkan på elevhälsans 
resursfördelning. En utökning har skett med 0,5 tjänst skolkurator. En utökning av 
skolsköterskor kommer att vara en förutsättning inför verksamhetsåret 2022 för att kunna 
fullgöra nämndens vårdgivaransvar. 

2.7 Kulturskolan 

Under våren har kulturskolan bytt verksamhetssystem. I det nya verksamhetssystemet kan 
vårdnadshavarna själva logga in och välja kurser. I samband med bytet gavs förtur till kurser 
till de som tidigare stått i kö. Det nya verksamhetssystemet är användarvänligt för såväl 
elever, vårdnadshavare och personal. 
Verksamhetens mål gällande utåtriktad verksamhet har på grund av covid-19 förändrats.  
Eleverna har arbetat med bland annat videoinspelningar där verksamheten kunnat styra 
gruppstorlekarna. I de två projekten som pågått under våren, Kulturakuten och Teaterprojektet 
har verksamheten varit tvungna att ställa in alla besök i skolorna. Interaktion med skolorna 
har till viss del kunnat ske via digitala lösningar. 
Kulturskolan har genom olika anpassningar haft ett elevunderlag motsvarande det normala. 
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3 Uppföljning kvalitet och mål 

3.1 Perspektiv: Målgrupp 

3.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Varje barn och elev får utifrån sina förutsättningar 
möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor maximalt. 
Ingen bedömning har genomförts 

Analys 

Andelen vårdnadshavare som fått information om barnets utveckling har sjunkit. En av 
orsakerna till detta kan vara att covid-19 påverkat möjligheten till fysiska möten med 
vårdnadshavarna och genomförande av utvecklingssamtal. 
Övriga nyckeltal kommenteras vid årsbokslutet. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Förskola: Enkätundersökning - information om 
barnets utveckling (%) 85% 75% 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor,  andel (%) 87,8% 79,1% 86,2% 

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

84,7% 77% 80,5% 

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
naturvetenskaps- och teknikprogrammen, 
kommunala skolor,  andel (%) 

85,2% 74% 80,1% 

Elever i åk. 9 som är behöriga till estetiska 
programmet, kommunala skolor,  andel (%) 86,5% 78,3% 85,4% 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 
kommunala skolor, andel (%) 55,5% 58,4% 51,3% 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 69,8% 63,1% 67,3% 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, andel (%) 44,6% 36% 34,6% 

3.1.2 Utvecklingsmål: Ökad måluppfyllelse avseende studieresultat 

Analys 

Nyckeltal analyseras i samband med årsbokslutet. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall Måluppfyll
nad 

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel 
(%) 

70,6% 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, kommunala skolor,  andel (%) 72,4% 

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

226 231 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, 
genomsnitt (17 ämnen) 225 228 
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Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall Måluppfyll
nad 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
kommunala skolor 14 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande 
behörighet till universitet och högskola inom 3 år, 
lägeskommun, andel (%) 

51,3% 

3.1.3 Utvecklingsmål: Likvärdig skola för alla 

Analys 

En del av barn- och utbildningsförvaltningens riktade arbete mot utvecklingsmålet är 
Samverkan för bästa skola som är ett utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket. 
Samverkansprojektet pågår under en treårsperiod. 
Förvaltningen kommer även att ingå i satsningen Fullföljd utbildning tillsammans med SKR, 
Sveriges kommuner och regioner. I projektet ingår grundskolan och gymnasiet. Satsningen 
startar i oktober 2021. 
Barn- och elevhälsoenheten har en kurator som gick instruktörsutbildning i augusti 2021 för 
att kunna leda utbildning i psykisk hälsa för chefer och medarbetare. Instruktörsutbildningen 
senarelades på grund av covid-19 och därför har ingen intern utbildning genomförts ännu. 
Grundskolan har fortsatt arbetet med en gemensam plattform för lärande där tillgänglig 
utbildning för alla elever utgör grunden. Läs - och skrivplaner har tagits fram, från 
förskoleklass till årskurs. Tänka, räkna och resonera (TRR) är en pågående satsning för att 
utveckla matematikundervisningen från förskoleklass till årskurs tre och ska användas i alla 
skolor för att skapa en likvärdig plattform. Måldialoger och ett gemensamt kvalitetsarbetet 
utgör också viktiga delar i arbetet med att skapa en likvärdig skola. 
De nyckeltal som följs är inte direkt relaterade till de två stora satsningarna. Nyckeltalen 
knyter an till elevhälsans förebyggande och främjande arbete. Nyckeltalet Andel spontanbesök 
hos skolsköterska följs upp per helår. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall Måluppfyll
nad 

Antal spontanbesök hos skolsköterska ska ha minskat 1 335 

Andel (%) chefer i BoU som har gått ABC mot psykisk 
ohälsa 0 % 25 % 

3.1.4 Utvecklingsmål: Förskolor nära barnens hem 

Analys 

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda, tillsammans med planavdelningen och tekniska 
förvaltningen, hur inriktningen med mindre förskolor kan genomföras på ett effektivt och för 
medborgarna, bra sätt. Förvaltningen arbetar med uppdraget varför ingen analys av 
utvecklingsmålet kan göras förrän efter utredning. 
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3.2 Perspektiv: Verksamhet 

3.2.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Attraktiv skolkommun 

Bedömning 

Ingen bedömning har genomförts 

Analys 

Undersökningen genomförs under hösten 2021 och redovisas i årsredovisningen. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Nöjd Medborgar-Index - Förskolan 59 63 

Nöjd Medborgar-Index - Grundskola 52 54 

Nöjd Medborgar-Index - Gymnasieskola 62 63 

3.2.2 Utvecklingsmål: Struktur i förskola, grundskola och gymnasium och komvux 

Bedömning 

Analys 

Under höstterminen påbörjas arbetet med att skapa en sammanhållen struktur i hela 
utbildningskedjan genom framtagande av en skolplan. Arbetet med framtagande av skolplan 
har inte påbörjats varför ingen analys kan lämnas. 

3.2.3 Utvecklingsmål: Utveckla samarbete med övriga förvaltningar inom kommunen 

Bedömning 

Analys 

Samarbete med Socialtjänsten och Region Uppsala kring tidigt samordnade insatser (TSI) 
pågår. Ett av målen är att alla som arbetar med barn och unga i Håbo ska eftersträva samsyn 
och delaktighet med barnen och deras familjer, både inom egna organisationen och med andra 
aktörer. En barn- och ungdomskoordinator rekryteras för att utveckla en modell för TSI  i 
Håbo kommun. 
En omorganisation av kommunstyrelsens förvaltning har utarbetats och beslutades under 
sommaren 2021. Syftet med omorganisationen har varit att effektivisera arbetet, hitta nya 
samarbetsytor, ge förvaltningarna bättre stöd och avlastning. 
Förvaltningens verksamheter har under året arbetat tillsammans med socialförvaltningen för 
att stärka närvårdssamverkan. Samtliga verksamhetsformer förutom vuxenutbildningen har 
ingått i samarbetet. 
Kulturskolan har under året samarbetat med Kultur- och fritidsförvaltningen kring ett 
filmprojekt med fokus på kreativt skapande tillsammans med professionella kulturaktörer. 
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3.3 Perspektiv: Medarbetare 

3.3.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Medarbetare med hög kompetens 

Bedömning 

Ingen bedömning har genomförts 

Analys 

Tabell skall kompletteras med utfall 2021: 
Förskola 31% 
Gymnasiet 91% 
Grundskola 80% 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%) 31% 29% 32% 

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

64% 60,9% 65,7% 

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

85,8% 86,1% 92,1% 

3.3.2 Utvecklingsmål: Arbetsmiljö 

Bedömning 

Analys 

En medarbetarundersökning genomfördes under våren 2021. Undersökningen visade bland 
annat att samarbetet inom arbetsgrupper fungerar bra, och det finns goda förutsättningar att 
arbeta effektivt och lönsamt. Ledarna behöver stöd för att utveckla sitt ledarskap. Avseende 
engagemang har förvaltningen har en organisation med en stor andel engagerade medarbetare. 
Det finns energi och tydlighet bland medarbetarna. 
Utifrån undersökningen kommer förvaltningen under hösten genomföra flera 
personalövergrinade aktiviteter. Majoriteten av aktiviteter är allmängiltiga på svensk 
arbetsmarknad, vilket innebär att detta inte är något som endast gäller i Håbo kommun. 
Utifrån resultatet av 2021 års medarbetarundersökningen kommer konsultinsats upphandlas 
med fokus på förvaltningsövergripande utbildningsinsatser för chefer 2022. Samtliga chefer 
inom respektive enhet ha tillsammans med medarbetarna upprättat handlingsplan med 
aktiviteter för ökad trivsel under hösten. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall Måluppfylln
ad 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 100 78 78% 
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Sifforna ovan avser 2021 

3.4 Perspektiv: Ekonomi 

3.4.1 Kritisk kvalitetsfaktor: God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv, 
och ett ekonomiskt ansvar. 

Bedömning 

Ingen bedömning har genomförts 

Analys 

Förvaltningen beskriver i sin verksamhetsplan 2021 följande som en kritisk kvalitetsfaktor för 
en god ekonomisk hushållning och ett ekonomiskt ansvar ur ett verksamhetsperspektiv. 
- Hållbar ekonomi kräver ansvarstagande och en god organisation. 
- Verksamheten är anpassad efter de resurser som tilldelats och budgeten hålls. 
- Ekonomin används för att bygga upp en fungerande organisation, där väl avvägda 
prioriteringar görs. 
- De ekonomiska prioriteringarna stödjer verksamhetsutvecklingen. 
- Beslut om prioriteringar är väl avvägda med tillhörande underlag med ekonomiska 
beräkningar. 
- Planering sker och beslut tas i utifrån långsiktiga perspektiv. 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att uppfylla ovanstående kriterier, se vidare avsnitt 
3.4.2 Utvecklingsmål ekonomi i balans i alla verksamheter. 

Kvalitetsmått Avvikelse 
2018 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2020 

Avvikelse 
2021 

Ekonomiskt utfall, avvikelse mot 
budget  -12 378 -23 420 -402 -7 904 

3.4.2 Utvecklingsmål: Ekonomi i balans i alla verksamheter 

Bedömning 

Analys 

Förvaltningens optimeringsarbetet för en ekonomi i balans:  

• Utbildningsinsatser för ökad förståelse för budget och kommunens ekonomi. Detta för 
att säkerställa att alla chefer och politiker förstår och använder samma ekonomiska 
begrepp och därmed effektivisera kommunikationen. Säkerställa att budgetansvariga 
kan hantera verktygen. 

• Genom rutiner säkerställa och effektivisera ekonomi- och uppföljningsarbete, 
Processkartläggning av ekonomiprocesserna genomförs. 

• Översyn av resursfördelningen i budget i samband med budgetåret 2022. 
• Förbättra analysarbete genom nyckeltal, 
• Genomlysa resursbehov utifrån förutsättningar att bedriva förskola och skola. 

Fördelning av kostnader. 
• Genom planering och uppföljningsverktyget, Stratsys genomföra en översyn av 
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befintliga ekonomiska mallar för att göra den mer stringent, tydlig med 
konsekvensbeskrivningar. 

• Utveckla samverkan och nätverk med andra kommuner för att få inspiration/tips på
uppföljning.

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall Måluppfylln
ad 

Budgeten är i balans (tkr) -0,4 -7 900

3.4.3 Utvecklingsmål: Resurser nära våra barn och elever 

Bedömning 

Analys 

Grundskolorna har arbetar med nyckeltal för att ha en likvärdig resursanvändning vad gäller 
ledning och administration. Enheter med över 310 elever har nu en rektor och skolor med 
över 400 elever har en rektor och en biträdande rektor. 
Administrationen har samordnats vad gäller ekonomiadministration. En person arbetar 
övergripande med alla skolors prognoser och ekonomiadministration. Tidigare fanns den 
kompetensen i större omfattning på respektive skola men genom den nya strukturen skapas en 
sammanhållen och likvärdig process för prognosuppföljningar. 
På gymnasiet har administrationen setts över där verksamheten gjort en besparing på totalt en 
heltidstjänst. Verksamheten har sett över tjänstefördelningen för lärartjänsterna i syfte att 
effektivisera. 
Enhetens uppdrag är att främja barns och elevers hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa 
och hinder i lärandet. Tillgängliga resurser riktas direkt mot det övergripande uppdraget. 

4 Driftredovisning 

Prognosrapport 

Budget 
2021 

Utfall jan-
aug 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget pro 

Bokslut 
2020 

Barn och utbildningsnämnd -507 -332 -507 0 -629

Nämndadministration -367 -273 -414 -47 -301

Allmän kulturverksamhet -676 -196 -640 36 -673

Kulturskola -6 404 -4 166 -6 412 -8 -6 402

Öppen förskola -2 283 -1 460 -2 280 3 -2 165

Omsorg på OB-tid -1 865 -2 044 -3 100 -1 235 -2 957

Förskola -144 364 -96 752 -146 971 -2 607 -133 862

Vårdnadsbidrag 0 36 0 0 -121

Pedagogisk omsorg -1 058 -265 -399 659 -786

Fritidshem -24 618 -16 614 -23 944 674 -26 168

Förskoleklass -12 100 -9 643 -15 006 -2 906 -13 860

Grundskola -257 214 -169 693 -256 117 1 097 -250 515

Grundsärskola -8 726 -8 732 -13 578 -4 852 -9 430
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Budget 
2021 

Utfall jan-
aug 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget pro 

Bokslut 
2020 

Gymnasieskola -107 424 -69 813 -103 279 4 145 -104 624

Gymnasiesärskola -7 535 -3 655 -7 825 -290 -6 567

Grundl vuxenutbildning -925 -516 -487 438 -585

Gymnasial vuxenutbildning -4 579 1 068 -3 705 874 -1 125

Särvux -1 002 -549 -844 158 -784

Aktivitetsansvaret -603 -238 -482 121 -618

Svenska för invandrare -2 222 -1 367 -2 446 -224 -2 968

Övergripande verksamhet -23 457 -18 208 -27 397 -3 940 -22 037

Summa -607 929 -403 409 -615 833 -7 904 -587 176

5 Kommentarer till driftredovisning 

Barn och utbildningsnämnden redovisar vid delårsuppföljning per augusti ett underskott med 
7,9 miljoner kronor, en förbättring sedan prognos per mars med 17,2 miljoner kronor. 
Förbättringen beror på flera orsaker. Prognostiserade kostnader per mars för verksamhet i 
Raoul Wallenbergskolans (RW) lokaler från hösten uteblir vilket motsvarar närmare 1 miljon 
kronor. Slottskolan gjorde bedömningen att för elevernas och personalens bästa samlas alla i 
samma lokaler. Färre barn och elever och ändrad huvudman till kommunal egen regi ger en 
lägre kostnad på närmare 9 miljoner kronor.  Ej budgeterade intäkter på närmare 10 miljoner 
kronor inom grundskola bidrar till det förbättrade resultatet. 
Prognosen för majoriteten av verksamheterna är mer kvalificerad när höstterminen har startat. 
Antagningen till gymnasiet är klar och placeringar på förskolan och fritidshem är i stort klart 
för resten av året. 
I underskottet finns engångskostnader som inte påverkar kommande år. Detta består främst av 
personalärenden med avslut motsvarande nära 5 miljoner kronor och utrangeringskostnader 
för Viby ombyggnad motsvarande 4 miljoner kronor. 
Eventuellt kompensation till fristående huvudmän är inte med i denna prognos. 

Omsorg på OB-tid - underskott 1,2 miljoner kronor 
Verksamheten prognostiseras ha ett underskott med 1,2 miljoner kronor, samma nivå som vid 
prognos per mars. Då verksamhetens beslutade omorganisation drogs tillbaka av nämnden 
och uteblev inför 2021 är kostnaden för verksamheten högre än budgeterat. Kostnaden för 
verksamheten bör belasta både för- och grundskoleverksamheten då verksamheten omfattar 
barn i åldrarna 2 till12 år. Idag belastar kostnaden enbart förskolans budget. 

Förskola - underskott 2,6 miljoner kronor 
Totalt har prognosen förbättrats för verksamheten förskola med 1,2 miljoner kronor sedan 
delårsuppföljning mars. Prognosen för köpta och sålda platser är 4 miljoner kronor lägre än 
budget. Det förklaras dels av färre antal barn dels av ej budgeterad moms. Fristående 
förskolor i kommunen har färre barn än budgeterat vilket innebär att de inte kan fylla alla sina 
platser. 
Underskottet i egen regi uppgår till 6,6 miljoner kronor, en förbättring med 600 000 kronor 
sedan mars. Underskottet beror till största del på färre barn i verksamheten vilket ger lägre 
intäkter i förhållande till befintliga platser och budgeterat. Personalkostnaderna för 
verksamheten är högre i förhållande till budgeterade kostnader då antalet barn i behov av 
särskilt stöd ökat under 2021. Åtgärd för en budget i balans kräver att icke ändamålsenliga 
lokaler och paviljonger avvecklas samt att icke lagstadgade verksamheter omorganiseras. 
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Underskottet i egen regi beror även på engångskostnader för personalärenden med avslut om 
1,5 miljon kronor. 
Barn- och elevhälsoenheten prognostiserar ett underskott jämfört med budget på 209 000 
kronor. 

Pedagogisk omsorg överskott 659 000 kronor 
Överskottet beror på att det är färre barn i verksamheten än budgeterat. Det finns en 
dagbarnvårdare kvar i kommunen. Marginell skillnad mot prognos per mars. 

Fritidshem - överskott 674 000 kronor  
Prognosen för verksamhet fritidshem är en förbättring sedan delårsuppföljning mars med 
545 000 kronor. Förbättringen beror på lägre nettokostnader för utbetald peng. Fler barn går i 
kommunal regi och färre hos annan huvudman, som en följd av nedläggning av RW. På 
totalen minskar antalet barn i verksamheten. Överskottet beror även på ej budgeterad moms. 

Verksamheten i egen regi har ett underskott med 650 000 kronor, en förbättring med 1,1 
miljon kronor sedan prognos per mars. Förbättringen beror dels på uteblivna kostnader för 
verksamhet på RW dels på optimerad organisation på några av enheterna. Förklaring till 
underskottet för egen regi är dels färre elever på fritidshem än vad som budgeterats. Dels 
finns elever som är i behov av särskilt stöd och behöver stödet under hela skoldagen. Pengen 
för fritidshem täcker inte den kostnaden. Fritidshemmens tydligare uppdrag i läroplanen 
kräver planering av innehåll i verksamheten som i vissa fall kan generera ökade kostnader. 

Förskoleklass -  underskott  2,9 miljoner kronor 
Prognosen för verksamheten förskoleklass har försämrats med 600 000 kronor sedan prognos 
per mars. Det är lite fler barn än budgeterat totalt för verksamheten, fler barn i kommunal regi 
än budgeterat. Nettokostnaden för utbetald peng alla huvudmän är i nivå med budget. 
Verksamheten i egen regi  prognostiserar ett underskott med 2,8 miljoner kronor, en 
försämring med 400 000 kronor sedan mars. 
Förskoleklassen är en viktig övergång mellan förskola och skola. Då förskoleklasserna rent 
fysiskt befinner sig i den stora skolan, är det mycket viktigt att det finns personal runt barnen 
hela tiden för att trygga upp och skapa en fin start på skolan. Det är också nödvändigt att inte 
ha för stora elevgrupper då arbetet i förskoleklassen förutom skolförberedande undervisning, i 
stor utsträckning består av omsorg. Det stora underskottet ger tydlig signal om att 
förskoleklassverksamheten är underfinansierad. Förskoleklassen är nu obligatorisk skolform 
där Skolverket har riktat ett uppdrag till skolorna att genomföra en kartläggning av alla elever 
i förskoleklass. Genomförandet sker på individnivå och är personalkrävande. Den analys och 
uppföljning som sedan sker kräver också en personell insats för att arbetet ska ge den effekt 
som önskas. Skolorna i Håbo arbetar efter en gemensam struktur vilket genererar en 
likvärdighet för alla elever. Det i sin tur kräver en viss personaltäthet och kompetens i 
verksamheten. 
Barn- och elevhälsoenheten prognostiserar ett underskott jämfört med budget på 246 000 
kronor. 

Grundskola- överskott 1,6 miljoner kronor 
Prognosen för verksamhet grundskola har förbättrats totalt med nästan 12 miljoner kronor 
sedan prognos per mars. Förbättringen beror dels på lägre kostnader för utbetald peng med 8 
miljoner kronor och ej budgeterade intäkter på enheterna motsvarande 10 miljoner kronor. 
Nettokostnaden för utbetald peng har minskat med 7% jämfört med budget, vilket motsvarar 
13,5 miljoner kronor överskott. Det är totalt en minskning med 19 elever, motsvarande 1 % 
jämfört med budgeterat. Fler elever går i kommunal regi och färre hos annan huvudman 
främst på grund av nedläggning av RW vilket ger lägre kostnader. Överskottet för utbetald 
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peng beror även på ej budgeterad moms. 
Verksamheten i egen regi har ett underskott mot budgeterat med 12,3 miljoner kronor varar 
2,9 miljoner kronor avser särskilda undervisningsgrupper. Det är en förbättring jämfört med 
prognos per mars med 5,1 miljoner kronor. Ej budgeterade intäkter på drygt 10 miljoner 
består av skolmiljarden 2 miljoner kronor, stöd från verksamhetschef 4 miljoner kronor, 
statsbidrag 1,9 miljoner och ökade elevintäkter på framförallt Slottskolan och Futurum med 
2,6 miljoner kronor 

Prognosticerade personalkostnader inklusive effektiviseringskrav på enheterna uppgår till ett 
underskott jämfört med budget på 18,7 miljoner kronor. Effektiviseringskravet motsvarar 25 
årsarbetare i budget varav 21 årsarbetare är pedagoger. Det vill säga budgeten medgav 25 
årsarbetare färre än vad som finns i organisationen. 
Kommunens särskilda undervisningsgrupper är kostnadsdrivande utifrån att där behövs 
personal med spetskompetens som specialpedagogisk utbildning. Resurser och extra personal 
krävs och grupperna är små. Dessa verksamheter får en utökad tilldelning av medel men 
klarar inte att hålla budget utifrån de förutsättningar som ges. Det beror på att elever behöver 
placeras i grupperna under året och utökade kostnader kan tillkomma i samband med ny elevs 
placering. Då behovet av dessa grupper är stort för kommunens elever finns inte plats att ta in 
interkommunala elever. Det innebär att de intäkterna som tidigare år fanns har uteblivit. Dessa 
grupper prognostiserar ett underskott mot budget med 2,9 miljoner kronor. 
Prognos för skolskjuts visar på ett underskott jämfört med budget med 1 miljon kronor. Detta 
beror på  dyrare avtal under hösten på grund av avbruten upphandling. 
Barn- och elevhälsoenheten prognosticerar ett överskott jämfört med budget på 287 000 
kronor. Överskottet beror till största delen på lägre personalkostnader för ökad frånvaro på 
grund av pandemin. Vid frånvaro tas inga vikarier in på enheten. Kompetensutveckling har 
inte genomförts enligt plan på grund av pandemin, vilket också bidrar till överskottet. 

Grundsärskola  - underskott 4,9 miljoner kronor  
Verksamheten prognostiserar ett underskott med 4,9 miljoner kronor. En förbättring med 
100 000 kronor sedan prognos per mars. Ramen är inte anpassad till färre sålda platser. 
Tidigare år (exempelvis 2017-2019) har grundsärskolan tagit in många interkommunala 
elever vilket gett höga intäkter. Verksamheten har utökats med fler elever under pågående 
läsår vilket leder till en högre personalkostnad. Skolan har dels fått nya elever i 
skolverksamheten, men även en utökning av befintliga skolelever som nu fått fritidsplats. När 
elever börjar mitt under läsåret uppdateras inte ramen och ökade personalkostnader leder då 
till ökat underskott. 
Prognos för skolskjuts visar på ett överskott jämfört med budget med 489 000 kronor. 
Avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat. 

Gymnasieskola överskott 4,1 miljoner kronor 
Prognostiserat överskott för verksamheten har ökat sedan mars med 1,4 miljoner kronor. 
Antagningarna för hösten är klara och därmed kan prognos för nettokostnaden utbetald peng 
kvalitetssäkras. Nettokostnaden prognostiseras till ett överskott på 4,7 miljoner kronor då 
moms intäkt inte var budgeterad. Övriga poster tar ut varandra. 
Verksamheten i egen regi har ett underskott jämfört med budget på 2,6 miljoner kronor. Vid 
årets första prognos upptäcktes en felbudgetering på 2,4 miljoner kronor. Vid antagning till 
höstterminen 2021 kunde inte alla klasser fyllas för att det var för lågt söktryck. Störst blev 
konsekvenserna för Barn- och fritidsprogrammet där endast halva klassen fylldes. En analys 
av sökmönster har genomförts och sökandet till Barn- och fritidsprogrammet var lågt i hela 
Sverige. Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet har tillsammans tio lediga 
platser. Fridegårdsgymnasiet har kompenserat lägre intäkter genom att se över och 
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effektivisera lärarnas tjänster. 
Prognos för skolskjuts och inackorderingstillägg visar på ett överskott jämfört med budget 
med 954 000 kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat. 
Barn- och elevhälsoenheten prognosticerar ett överskott med 505 000 kronor. Orsakerna är 
samma som för verksamhet grundskola. 
Även kostnader för studiehandledning visar på ett överskott mot budget med 453 000 kronor. 
Behovet av studiehandledning är mindre än förväntat då en genomlysning har gjorts. 

Gymnasiesärskolan - underskott 290 000 kronor  
Verksamheten prognostiserar ett underskott med 290 000 kronor, en försämring mot prognos 
per mars med 348 000 kronor. Ej budgeterade köpta platser i annan kommun är ett underskott 
med 1,3 miljoner kronor. Detta uppvägs av överskott på prognos för skolskjuts med 403 000 
kronor. Även enheten i egen regi visar på ett överskott med 588 000 kronor. Det beror på att 
tidigare tilltänkta elevassistenter aldrig anställdes. 

Grundläggande vuxenutbildning - överskott 438 000 kronor 
Prognosen vid delårsuppföljning mars var en budget i balans. Vid prognos per aug finns mer 
kvalitetssäkra uppgifter för hur hösten kommer se ut och därför prognostiseras ett överskott 
med 438 000 kronor. Söktrycket är lägre än förväntat då många deltar en längre period i 
Svenska för invandrare (SFI). 

Gymnasial vuxenutbildning - överskott 874 000 kronor 
Vid prognos per aug finns mer kvalitetssäkra uppgifter för hur hösten kommer se ut och 
därför prognostiseras ett överskott mot budget med 874 000 kronor. En förbättring jämfört 
med prognos per mars med 942 000 kronor.  Antalet sökande till kombinationsutbildningar, 
där språkutbildning kombineras med yrkesutbildning, har varit för få så dessa utbildningar har 
inte kunnat startas. 

Särskild utbildning för vuxna - Särvux överskott 158 000 kronor 
Vid prognos per mars prognostiserades ett underskott som nu förbättrats med 293 000 kronor. 
Personalkostnaden är lägre än förväntat då en rekrytering av ytterligare en lärare avbröts då 
det inte fanns tillräckligt kvalificerade sökande till tjänsten. 

Aktivitetsansvaret - överskott 121 00 kronor 
Prognosen för verksamheten har förbättrats sedan prognos per mars med 121 000 kronor. 
Överskottet beror på att under första halvåret var bemanningen lägre men har sedan ökat från 
september. Den ökade personalkostnaden kommer att ge en helårseffekt under 2022 och är i 
linje med verksamhetens behov. 

Svenska för invandrare - SFI, underskott 224 000 kronor 
Prognosen för verksamheten har försämrats sedan prognos per mars med 200 0000 kronor. 
Svenska för invandrare (SFI) är en rättighetsutbildning där alla behöriga sökande antas vilket 
innebär att kostnaderna inte går att styra. Genomströmningen är lägre på grund av effekter 
kopplade till covid-19 men fler elever studerar SFI under en längre period. Kommunen har 
under 2020 och 2021 haft färre mottagande av nyanlända än förväntat. 

Övergripande verksamhet - underskott 3,9 miljoner kronor 
Prognosen för övergripande verksamhet har försämrats med 2,6 miljoner kronor sedan 
prognos per mars. Det beror främst på utrangering av tidigare byggprojekt som avslutades vid 
Vibyskolan till en kostnad av 4 miljoner kronor. Underskottet beror även på högre kostnader 
för verksamhetssystem (pedagogiska och administrativa) än budgeterat. Dessa kostnader 
kommer öka i takt med ökad digitalisering. 
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5.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

De ekonomiska effekterna av pandemin beräknades per mars till en kostnad på 2 miljoner 
kronor. Utfallet är nu per augusti 7,5 miljoner och prognostiseras vara så vid årets slut. 
Pandemin ger ökade kostnader för städning, extra utrustning samt ökade personalkostnader. 
Det är främst kostnader för timvikarier som utgör effekterna av covid-19. Här redovisas 
enbart kostnader för timlön, de lägre kostnaderna för månadslön i och med sjukskrivning är 
inte med. Nedan är bruttoredovisning, alltså inte den totala bilden för personalkostnaderna. 
Många sjuka har inneburit ökad arbetsbelastning. Vid distansundervisning har i vissa fall en 
vuxen på plats behövts hos eleverna. 
Vissa kostnader är knutna till IT-utrustning som köpts in för att kunna hålla 
distansundervisning eller distansmöten. 

Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-aug I prognos helår 

Bokfört:   

Förskola -3341 -3 341 

Fritidshem -881 -881 

Förskoleklass -59 -59 

Grundskola -2623 -2 623 

Grundsärskola -231 -231 

Gymnasiet -400 -400 

Övrigt -21 -21 

Ej bokfört:   

   

Summa -7556 -7 556 

5.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Förvaltningens prognos för augusti visar ett sammanlagt underskott om 7,9 miljoner kronor. 
Förvaltningen tog under våren fram ett förslag till åtgärder för budget i balans. Underskottet 
bedöms trots detta kvarstå under innevarande budgetår. 

Förvaltningens optimeringsarbetet för en ekonomi i balans:  

• Utbildningsinsatser för ökad förståelse för budget och kommunens ekonomi. Detta för 
att säkerställa att alla chefer och politiker förstår och använder samma ekonomiska 
begrepp och därmed effektivisera kommunikationen. Säkerställa att budgetansvariga 
kan hantera verktygen. 

• Genom rutiner säkerställa och effektivisera ekonomi- och uppföljningsarbete, 
Processkartläggning av ekonomiprocesserna genomförs. 

• Översyn av resursfördelningen i budget i samband med budgetåret 2022. 
• Förbättra analysarbete genom nyckeltal, 
• Genomlysa resursbehov utifrån förutsättningar att bedriva förskola och skola. 

Fördelning av kostnader. 
• Genom planering och uppföljningsverktyget, Stratsys genomföra en översyn av 

befintliga ekonomiska mallar för att göra den mer stringent, tydlig med 
konsekvensbeskrivningar. 

• Utveckla samverkan och nätverk med andra kommuner för att få inspiration/tips på 
uppföljning. 
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Redovisade 
åtgärder i 

marsrapport, t
kr 

Redovisade 
åtgärder i 

augrapport, tkr 

Underskott enligt prognos (använd minustecken)   

Åtgärder för att komma i balans:   

   

Återstår att åtgärda   

Summa (ska bli noll)   

5.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Månadsuppföljning februari, underskott 24,3 miljoner kronor. 
BOU §50, Dnr 2021/00042 

 
  

Delårsuppföljning mars, underskott 25 miljoner kronor. 
BOU§71 Dnr 2021/00070 

 

6 Volym- och resursmått 

6.1 Volymmått 

Mått Utfall 2020 Utfall aug 
2020 

Utfall aug 
2021 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal barn i förskola, egen regi 1 093 1 007 966 1 096 1 050 

Antal barn i förskola, annan huvudman 235 197 272 296 280 

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan 
huvudman 9 12 5 10 5 

Antal barn i fritidshem, egen regi 1 013 1 087 1 159 1 005 1 023 

Antal barn i fritidshem, annan 
huvudman 147 148 105 152 113 

Antal barn i förskoleklass, egen regi 265 274 286 264 282 

Antal barn i förskoleklass, annan 
huvudman 36 35 26 37 31 

Antal barn i grundskola, egen regi 2 320 2 297 2 369 2 315 2 341 
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Mått Utfall 2020 Utfall aug 
2020 

Utfall aug 
2021 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal barn i grundskola, annan 
huvudman 531 531 474 547 504 

Antal barn i grundsärskola, egen regi 19 21 25 20 24 

Antal elever i gymnasieskola, egen regi 583 507 575 580 583 

Antal elever i gymnasieskola, annan 
huvudman 516 543 559 555 555 

Antal elever i gymnasiesärskola, egen 
regi 20 10 17 20 17 

Antal elever i gymnasiesärskola, annan 
huvudman 3 2 3 2 2,5 

Antal barn i förskola, egen regi 

Per augusti är antal barn 41 färre än föregående år och prognosen visar på 46 barn färre på 
helår för egen regi. Befolkningsprognosen från mars 21 visar på färre förskolebarn totalt 
under 2021 än budgeterat. 

Antal barn i förskola, annan huvudman 

Det är 75 fler barn i förskolan hos annan huvudman per augusti än föregående år. På 
helårsprognosen är bedömningen att utfallet blir lägre än budgeterat. En av fristående 
enheterna i kommunen bedömer att deras mål om antalet barn på  helår inte kommer uppnås. 

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan huvudman 

En av de två fristående utförarna för pedagogisk omsorg har slutat och därför är antalet barn 
både för augusti och prognos för helår lägre än budgeterat. 

Antal elever i gymnasieskola, egen regi 

Ökning med 68 elever i augusti 2021 jämfört med augusti 2020. Platser finns på 
Introduktionsprogrammen, vilka kommer att fyllas kontinuerligt. 
Barn- och fritidsprogrammets antagning stannade på 17 elever, vilket givit minskade intäkter 
för gymnasium egen regi. 

Antal elever i gymnasieskola, annan huvudman 

Ökning med 16 elever augusti 2021 mot augusti 2020. 

Antal elever i gymnasiesärskola, annan huvudman 

Ökning med 1 elev hösten 2021, jämfört med prognos. 

6.2 Resursmått 

Mått Utfall 2020 Utfall aug 
2020 

Utfall aug 
2021 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Kostnad kr per inskrivet barn i 
förskolan, egen regi 98 079 71 158 77 280 99 270 108 413 

Kostnad kr per inskrivet barn i 
fritidshem, egen regi 22 405 14 100 12 723 20 736 20 689 

Kostnad kr per inskriven elev i 
förskoleklass, egen regi 45 371 28 614 30 212 36 705 48 135 

Kostnad kr per inskriven elev i 87 784 58 078 58 360 87 942 90 480 
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Mått Utfall 2020 Utfall aug
2020 

Utfall aug 
2021 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

grundskola, egen regi 

Kostnad kr per inskriven elev i 
gymnasieskola, egen regi 75 646 53 222 54 846 66 088 70 051 

Under 2020 ingick kostverksamheten i nämndens budget men flyttades till annan nämnd från och med 
2021. För att öka jämförbarheten mellan åren har därför kostnader för kostverksamheten rensats bort 
från utfall aug 2020. 

Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi 

Helårskostnaden prognostiseras bli högre än budgeterat. Antalet barn förväntas bli 46 färre 
och då organisationen inte kunnat justeras enligt plan blir det högre kostnad per barn. 

7 Investeringsredovisning 

7.1 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är
fattat.

Prognosrapport investeringar 

Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall tom 
2020 

Utfall 
Jan-aug 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budge 
prog 

33 Musikskol
a 

3753 
invent 
kulturskol
an 2021 

-12 -80 -80

40 Förskola 

1517 
Vhtanpas
sningar 
2021 

-202 -700 -571 129 

3529 
IKT 
Förskola 
2021 

-102 -100 -102 -2

3748 
Ängsback
en möbler 
ny fsk 

-1 500 1 500 

3754 Möbler 
FSK 2021 -200 -200 -200

42 Fritidshe
m 

3759 
Lekutrust
ning GD 
21 

-37 -250 -234 16 

44 Grundsko
la 

1517 
Vhtanpas
sningar 
2021 

-1 700 1 700 

3530 
IT 
utrustning 
Grundsär 

-49 -60 -60
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Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall tom 
2020 

Utfall 
Jan-aug 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budge 
prog 

3531 IT GSK 
FU 2021 -300 -300

3533 
IT 
utrustning 
GD 

-116 -100 -116 -16

3534 
IT 
utrustning 
VÄ 

-184 -200 -184 16 

3535 
IT 
utrustning 
GR 

-123 -100 -260 -160

3536 
IT 
utrustning 
VI 

-85 -85

3537 
IT 
utrustning 
SL 

-94 -45 -135 -90

3538 
It 
utrustning 
FU F-6 

-100 -100

3746 

Västerän
g 
skolmöbl
er 

-1 620 1 620 

3755 
Elevmöbl
er FU F-6 
21 

-250 -250

3756 Möbler 
FU 2021 -600 -600

3759 
Lekutrust
ning GD 
21 

-59

3760 Skolmöbl
er VÄ 21 -166 -150 -166 -16

3762 Utrustnin
g idrott VI -31 -31 -31

3763 Elevmöbl
er SL 21 -270 -160 -510 -350

3764 
Möbler 
FU 7-9 
2021 

-133 -289 -289

3827 

Västerän
g 
personal
möbler 

-89 -76 -89 -13

3830 
Konferen
s FU F-6 
21 

-50 -50

3831 

FU 
personal
möbl 
2021 

-600 -600

3832 Biblioteks
möbler 

-51 -58 -108 -50
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   Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall tom 
2020 

Utfall 
Jan-aug 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budge 
prog 

SL 21 

3833 
Personal
möbl GR 
2021 

    -400 -240 160 

3834 Möbler 
Viby 2021    -7 -50 -70 -20 

45 Gymnasi
eskola        

1517 
Vhtanpas
sningar 
2021 

    -600  600 

3532 
IT 
Gymnasi
e 2021 

   -262 -300 -300  

3757 

invent 
nylokal 
GYM 
2021 

    -1 000  1 000 

49 

Förvaltn 
gem 
verksamh
et 

       

3758 
Möbler 
administr
at 2021 

    -100 -100  

Summa     -2 187 -11 823 -5 830 5 993 

8 Kommentarer till investeringsredovisning 

Förskola  
Projekt 1517 verksamhetsanpassningar, överskott 129 000 kronor 
Verksamhetsanpassningar är genomförda på; 
Nybygget: Solskydd och vagnsförråd 
Annehill: Utomhusstaket för att dela av utemiljön  på gården ytterligare 
Viby: Staket och markarbeten efter borttagande av paviljong. 
Skogsbrynet: Lokalförändringar inomhus för att göra lokalerna mer lättarbetade och 
verksamhetsanpassade i enlighet med förskolans läroplan. 
 
Projekt 3748 Ängsbacken möbler, överskott 1,5 miljoner kronor 
I väntan på att förskolan byggs klart bör investeringsbudgeten överföras till 2022. 
 
Grundskola  
Projekt 1517 verksamhetsanpassningar, överskott 1,7 miljoner kronor. 
Behovet kvarstår 
 
Projekt 3535 It utrustning Gransäterskolan, underskott 160 000 kronor 
Projekt 3833 personalmöbler Gransäterskolan, överskott 160 000 kronor 
Gransäterskolan har efter önskemål kring investeringar omvärderat behovet och ser att IT 
utrustning behöver prioriteras medans möbler får stå tillbaks. En orsak är det planerade 
underhållsarbetet som kommer att genomföras. 
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Projekt 3746 Västerängen skolmöbler, överskott 1,6 miljoner kronor 
Överskottet beror på att beslut efter förstudien med eventuell ombyggnation av skolan och 
köket  ännu inte fattats. Investeringsmedel för matsalsmöbler har inte använts och behöver 
flyttas till kommande budgetår. 

Projekt 3763 Elevmöbler Slottskolan, underskott 350 000 kronor. 
Avvikelserna beror på ökat elevunderlag. Slottskolans ursprungsplan av investeringar 2021 
har inte varit tillräcklig utifrån förändrat läge. Investeringsplanen för 2021 påbörjades under 
vårterminen och behöver fortlöpa vidare under höstterminen för att säkerställa Slottskolan 
med ändamålsenliga möbler och IT-utrustning. 

Gymnasieskola  
Projekt 1517 verksamhetsanpassningar - överskott 600 000 kronor 
Verksamhetsanpassningarna är ännu inte genomförda.  Anpassningarna gäller uppförande av 
väggar i verksamheterna Autismspektra-, introduktions- och samhällsvetenskapsprogrammen 
för att skapa mindre och avskilda ytor för ökad studiero. Troligtvis kommer endast en av 
anpassningarna genomföras under 2021. 

Projekt 3757 inventarier ny lokal - överskott 1 miljon kronor 
Ombyggnationen av Fridegårdsgymnasiet har pausats under hela 2021. Ombyggnationen av 
biblioteket och entrén  kommer att återupptas  i oktober. 

9 Intern kontroll 

Kontrollera varje månad hur det går med publicering: Kontroll genomförs varje månad 
av hur processen med publicering går. Publicerat i september 2021. 

Kartlägg om processer är kända, se till att processer är kända, förståeliga och lätta att 
hitta: Dialog sker på arbetsplatsträffar i respektive verksamhet. Gymnasiets skolledning och 
förskolans rektorsgrupp är informerade. 
Medarbetarenkät genomförs i mars 2021: Alla har genomfört enkäten och varje chef 
arbetar med sina resultat. Utvecklingsinsatser kring ledarnas förutsättningar ska genomföras. 
Upphandling av utbildning för cheferna i förvaltningen pågår. 

Lärarna får ökad administration, undersöka hur situationen kan förbättras: 
Internkontrollplanen för 2021 och organisation tas upp på rektorsmöten. Förskolans rektorer, 
pedagoger, förskollärare och barnskötare har stöd i arbetet av en  pedagogiska handledare och 
det finns ett gemensamt stöd för administration på förskolekontoret. På gymnasiet har en rad 
förbättringar i IT-systemen gjorts för att underlätta betygsättningsprocessen för lärarna. Det 
pågår en omorganisation av Fridegårdsgymnasiets elevhälsoteam som ska ge mentorerna ökat 
stöd i elevhälsoarbetet. Det ökade stödet för mentorerna avser den administrativa delen kring 
dokumentation, kontakter och information. 

Kartläggning av att lokaler och behov av lokaler finns upptagna i 
lokalförsörjningsplanen: Förvaltningen ska ta ett omtag gällande lokalfrågan då det råder 
stor brist på lokaler framförallt avseende lokaler för grundskolans verksamhet. Förvaltningen 
kommer i samband med framtagandet av skolplanen säkerställa lokalbehovet. 
I lokalförsörjningsplanen finns en plan för en ny gymnasieskola.  Av planen framgår inga 
planerade åtgärder. Fas ett av ombyggnation av Fridegårdshuset som avser ombyggnation av 
biblioteket startar i oktober. 

Kontroll av arbetssätt och process för att säkerställa tillräckligt tidig input om 
förändringar i befolkningsunderlag:  Nämnden har genom Verksamhetsplan 2021 och 
budget 2022 fått uppdaterade prognos för ungdomar i gymnasieåldern, grundskoleåldern och 
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förskoleåldern. 

Kontrollera andelen behöriga lärare:  
Andelen behöriga lärare på Fridegårdsgymnasiet är 91% 
Andelen behöriga förskollärare i förskolan är 31%. 
Grundskola 80% 

10 Förväntad utveckling 

Barn- och utbildningsförvaltningen behöver fortsätta att anpassa arbete och val av metoder 
utifrån förvaltningens förutsättningar och behov, så länge de krav som följer av 
skollagstiftningen och barnkonventionen uppfylls. 
En tydlig trend är förvaltningens fortsatta lokalmässiga utmaningar. Elevplatserna i 
grundskolan räcker inte i dagsläget. För att tillgodose elevplatser samt att bedriva verksamhet 
enligt nyckeltal för tilldelad elevpeng krävs åtgärder av vissa skollokaler. Gransäterskolan, 
Västerängsskolan samt Gröna dalen har vissa klassrum som är för små för att rymma önskvärt 
elevtal. Ett led i arbetet är att skapa ekonomiska hållbara lokaler. De kommunala 
skolformerna samlas i större pedagogiska enheter isyfte att skapa 
samordningseffekter/stordriftsfördelar. Förvaltningen behöver vidare avveckla oekonomiska 
och icke anpassade fastigheter/paviljonger. 
Förvaltningens verksamheter ska fortsätta bedrivas kostnadseffektivt. Detta kräver att 
enheternas samlas i större enheter, eventuellt öka barn- och elevgruppernas gruppstorlek och 
verka för att behålla grundbemanning i pedagogisk verksamhet. 
Håbo kommun liksom alla kommuner står inför en utmaning med ökat demografisk tryck med 
både ökat antal äldre samt barn och ungdomar. Resurserna kommer inte att öka i samma takt 
som behoven vilket medför att verksamheten måste anpassas efter förutsättningarna. 
Förvaltningschef ansvarar för att fastställa rätt kvalitetsnivå för verksamheten. Volym- och 
nyckeltal behöver tas fram för verksamheterna för att få en mer träffsäker ekonomistyrning. 
Arbetet leds av förvaltningschef med stöd av controller från ekonomiavdelningen och 
kommer kräva en betydande insats från samtliga budgetansvariga. Förvaltningschef arbetar 
just nu fram en plan för optimering av verksamheten innehåll insatser avseende utbildning- 
roller/ansvar - kommunikation - stöd. Målgruppen innefattar enhetschef till nämndsledamot. 

Administration 
Medborgare blir allt mer digitala och förväntar sig snabba, lättillgängliga och lättförståeliga 
ärendeprocesser dygnet runt. Förvaltningen behöver möta det behovet, där det är möjligt, med 
kvalitativa och rättssäkra processer och stödsystem. Förvaltningens behov av kompetens har 
förändrats. Detta i sig gör att rekryteringskostnaderna ökar då mer kvalificerad personal krävs. 
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Anvisning 

• Anvisningar för delårsrapporten finns på intranätet https://www.haboin.se/ledning-

och-styrning/planering-uppfoljning-och-kontroll/ekonomiuppfoljning-och-

bokslut/anvisningar-delarsrapport-augusti-2021.html



Kultur- och fritidsnämnden, Delårsrapport augusti 2021 4(15) 

1 Sammanfattning 

Anvisning 

 

Sammanfattningen ska innehålla det viktigaste i rapporten (ingen ny information) och ska 

formuleras kortfattat i tre stycken: 

• Verksamheten - det viktigaste som hänt i verksamheten under perioden 

• Måluppfyllelse - hur har det gått med måluppfyllelsen? 

• Ekonomin – hur har det gått med ekonomin? 

Enheter/avdelningar skriver max 700 tecken och nämnder/bolag max 1000 tecken. 

Måluppfyllelse för nämndens arbete är mycket god. Nämndens övergripande prioriteringar 

fullföljs enligt plan. 

Ungdomsverksamheten erbjuder kommunens unga ett innehållsrikt program och har en 

kontinuerlig ökning med nya besökare. Nya satsningar på integrationsinsatser genomförs i 

genom biblioteket och ungdomsverksamheten i samverkan med skola, arbetsmarknadsenheten 

och socialenheten. Samtliga politiskt prioriterade insatser har genomförts enligt plan där bland 

annat Skeppsgården getts en verksamhetsanpassning, Kalmarsand handikappanpassats och 

renovering av aktivitetsområde med konstnärliga inslag löper enligt plan. 

Våren och sommaren har fortsatt präglats av pandemin med inställda arrangemang och 

hyreslättnader för föreningar. Arrangemangen har kompenserats med äldreprogram utanför 

kommunens äldreboenden för att erbjuda någon form av kultur för kommunens invånare. 

 

Prognosen per augusti visade ett underskott med 378 000 kronor men har balanserats med 

åtgärder inom anläggning och lokaler för att komma i balans. 

 

Investeringsbudget för året har ett överskott med 4,9 miljoner kronor främst kopplat till 

tidsförskjutning i projekt aktivitetsparken. Totalbudget enligt plan. Tidsplanen förskjuten, 

projektet förväntas vara klart maj 2022. 

 

2 Väsentliga händelser 

Anvisning 

 

Beskriv kortfattat väsentliga händelser i verksamheten under perioden. 

En stor del av de redovisade händelserna ska direkt beröra medborgarna och bör utifrån det 

perspektivet ha koppling till verksamhetens resultat, mål och unika händelser. 

I år är coronapandemin ett exempel på väsentlig händelse som påverkat många 

verksamheter. 

Andra väsentliga händelser såsom ingångna avtal med väsentlig påverkan på 

verksamheten, etablering och nedläggning av verksamhet eller betydande rättstvister, ska 

också redovisas och hur det påverkar verksamhet och ekonomi. 

Rubriker kan anges per verksamhetsområde eller för respektive händelse. Budgetansvariga 

skriver max 1500 tecken, nämnder/bolag max 4000 tecken. Inga punktlistor. 
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Handikappanpassning har verkställts 2021 enligt mål med ramp i vattnet samt att ny altan 

byggts till kiosken. 

Skeppsgårdens renovering hade vissa brister sett ur föreningarnas verksamhetsbehov. Kultur- 

och fritidsnämnden har under 2021 bistått gårdsrådet med extra medel för att renovera kök 

och datasal samt säkerställt att internet har installerats. 

Pandemin har inneburit ytterligare ett år av inställda arrangemang. 

Ungdomsverksamheten växer med fler besökare och ett breddat innehåll. Angränsande 

kommuner gör idag studiebesök i verksamheten för att se hur kommunen utvecklat 

verksamheten. 

Biblioteket har fått en ny verksamhetschef som en del av förvaltningens arbete med ett nära 

och tillitsbaserat ledarskap. 

Samtliga verksamhetsledare och stödfunktioner har deltagit på en gemensam utbildning för att 

stärka förvaltningen i den administrativa förvaltningsutvecklingen. 

3 Uppföljning kvalitet och mål 

Anvisning 

Uppföljning ska göras av verksamhetens grunduppdrag och mål (kvalitetsmått och kritiska 

kvalitetsfaktorer, aktiviteter, nyckelindikatorer och utvecklingsmål) i Stratsys. 

En viktig del i uppföljningen är analysen. En bra genomförd analys ger en större förståelse 

för eventuella avvikelser och den helhetsbild som behövs för att kunna föreslå 

ändamålsenliga åtgärder. En analys är viktigt att genomföra både vid positiv eller negativ 

avvikelse. 

I kapitel 7 i anvisningarna för Delårsrapport 2021 finns stödfrågor som kan vara till hjälp i 

din uppföljning och analys. 

3.1 Perspektiv: Målgrupp 

3.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Lokalerna ska utnyttjas effektivt 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Som en del i utveckling av fotbollsarena nås målet om bättre nyttjade utomhusanläggningar. 

Fortsatt arbete görs för att skapa lösningar gällande Multiarena. 

3.1.2 Kritisk kvalitetsfaktor: Professionell fritidsgård 

 Mycket god kvalitetsnivå 

Analys 

Programverksamhet och utveckling löper enligt mål. 

3.1.3 Utvecklingsmål: Översyn av lokalförsörjningen för föreningslivet. 

 Delvis uppfyllt 
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Analys 

Översyn av lokaler genomförd i samband med utredning av fotbollshall och Multiarena. 

Driftplan utvecklas löpande i samband med att förvaltningen får nya ansvarsobjekt. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Utredning Multiarena, Vänersborgsvägen samt 
fotbollshall. 

3.2 Perspektiv: Verksamhet 

3.2.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Iordningsställa aktivitetsområde vid ishallen med 

ungdomsverksamhet och Fritidsbank. 

Bedömning 

 Mycket god kvalitetsnivå 

Analys 

Projektet löper enligt plan. 

3.2.2 Kritisk kvalitetsfaktor: Organisation- och verksamhetsplan biblioteket 

Bedömning 

 Mycket god kvalitetsnivå 

Analys 

Innan sommaren blev organisationsträd med förtydligade roller och ansvar klar. Samtidigt 

presenterades en rapport kring OSA-frågor och den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. 

Detta bör följas upp och ev. justeras under senare hösten. Verksamhetsplan för 2021 klar 

under våren och följs upp i Stratsys under året. 

3.2.3 Kritisk kvalitetsfaktor: Inköp föreningssystem 

Bedömning 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Nytt föreningssystem upphandlas i november 2021 

3.2.4 Kritisk kvalitetsfaktor: Beställning av nytt fotbolls- och servicehus vid Futurum 

Bedömning 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Tjänsteärende om nytt servicehus och förbättrad infrastruktur för fotbollen kommer upp för 

beslut i oktober. 
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3.2.5 Kritisk kvalitetsfaktor: Driftplan anläggning 

Bedömning 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Driftplan utvecklas kontinuerligt i samspel med att nya objekt tillkommer nämndens uppdrag. 

3.2.6 Utvecklingsmål: Tydlig administrativ struktur 

Bedömning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Administrativ fördelning har genomförts under våren i kombination med utbildning i stöd och 

servicefunktioner. Under hösten tas administrativt träd fram för att förtydliga 

ansvarfördelningen. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Arbetsmiljöplan 100 % 

3.3 Perspektiv: Medarbetare 

3.3.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Kompetensutveckling 

Bedömning 

 Mycket god kvalitetsnivå 

Analys 

Ett antal utbildningar har genomförts för verksamhetsledare och administrativ personal under 

året för att stärka roller och ansvar i relation till förvaltningsuppdraget. 

Kvalitén i verksamheten är god och åtgärder görs kontinuerligt och i samband med att 

eventuella avvikelser dyker upp. 

KPMG:s uppföljning av verksamheten visar också att nämnden håller god kvalitet i arbetet. 

3.3.2 Utvecklingsmål: Förbättrad arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete 

Bedömning 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Årshjul och rutiner framtagna för uppföljning av såväl fysiskt som social och organisatoriska 

arbetsmiljö. 

Skyddsronder har genomförts enligt plan. 

Internkontroll och arbetsmiljöuppföljning genomförs i samverkan med nämnden enligt 
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riktlinjer. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfylln

ad 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

3.4 Perspektiv: Ekonomi 

3.4.1 Utvecklingsmål: Kompetenssäkring och ledarutveckling 

Bedömning 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Kompetensutveckling för verksamhetsledning 

Verksamhetsledare och administrativa stödfunktioner har deltagit i utbildning i roller och 

ansvar genom Public Partner. 

Samtliga medarbetare på biblioteket har deltagit i utbildning kring tillitsbaserat 

medarbetarskap. 

Samtliga verksamhetsledare har deltagit i utbildning kring tillitsbaserat ledarskap. 

Samtliga verksamhetsledare har deltagit i arbetsmiljöutbildning. 

Personal och bemanning inom bibliotek och ungdomsverksamhet är uppnådd. 

Tillsättning av verksamhetschef på biblioteket genomförd som en åtgärd för att öka 

medarbetares möjlighet till verksamhetsnära ledning. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfylln

ad 

Fler visstidsanställda 

4 Driftredovisning 

Prognosrapport 

Anvisning 

Driftredovisningen hämtas automatiskt från Budget och Prognos. 

Utfallskolumnen uppdateras 13 sep. 

Budget 
2021 

Utfall jan-
aug 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget pro 

Bokslut 
2020 

Kultur- och fritidsnämnd -204 -122 -214 -10 -160

Nämndadministration -409 -132 -217 192 -277

Turistverksamhet 0 0 0 0 -147

Allmän fritidsverksamhet -1 912 -537 -1 572 340 -823

Bidrag fritid -3 918 -2 650 -3 954 -36 -3 289

Stöd till studieorgan. -360 -361 -361 -1 -359
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Budget 
2021 

Utfall jan-
aug 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget pro 

Bokslut 
2020 

Allmän kulturverksamhet -3 639 -1 247 -3 651 -12 -1 668

Bibliotek -6 982 -4 421 -7 059 -77 -7 431

Utomhusanläggningar -9 760 -5 544 -8 631 1 129 -7 501

Ishall -5 324 -3 335 -5 153 171 -5 376

Simhall -5 907 -4 263 -6 302 -395 -5 912

Föreningslokaler -11 192 -8 396 -12 119 -927 -10 568

Fritidsgårdar -6 398 -3 576 -6 398 0 -6 569

Förvaltningsövergripande -3 701 -3 467 -4 075 -374 -4 357

Övrig kommungemensam admi 0 -5 0 0 0 

Summa -59 706 -38 056 -59 706 0 -54 437

5 Kommentarer till driftredovisning 

Anvisning 

Sammanfattning 

Börja gärna med en kort sammanfattning av det ekonomiska läget. 

Förklara avvikelse från budget 

Förklara orsak till väsentliga över- och underskott i förhållande till budget per verksamhet i 

driftredovisningen. En riktlinje för väsentlighet kan vara 50 tkr för budgetansvariga och 

100 tkr för nämnder. Förklara gärna utifrån vilken eller vilka kategorier avvikelsen beror 

på; - ändrade priser för kostnader eller intäkter - ändrad volym - förändrad kvalitet -

 effektivitetsförändring och vilka förutsättningar prognosen är baserad på. 

Även viktiga förändringar/trender från föregående år kommenteras. 

Ange även förändringar i budget under året. 

Rapport för nämnder: 

I nämndrapporten skrivs som rubrik enligt nedan Verksamhet överskott /underskott x,x 

miljoner kronor / xxx 000 kronor, dock ej vid bokslut, då beskrivs avvikelser och 

förändringar från föregående år i löptext med belopp angivna. 

Sammanfattning 

Budget i balans efter åtgärdshantering inom anläggning och lokaler om 378 000 kronor. 

Nämndadministration överskott 192 000 kronor 

Få nämndmöten januari-augusti. Under hösten ökar utgifterna med tre nämndmöten och 

förvaltningsmöte med nämnden för uppföljning av arbetsmiljö och internkontroll. 

Allmän fritidsverksamhet överskott 340 000 kronor 

På grund av pandemin har alla planerade aktiviteter inte kunnat utföras som planerat. 

Biblioteket underskott -77 000 kronor 

Biblioteket har ett underskott om 77 000 kronor som ett resultat av en minskning i 

migrationsverkets schablonersättning. 

Utomhusanläggningar överskott 1,1 miljoner kronor 

Budget för utomhusanläggningar och lokaler ligger centralt på förvaltningen och har varit en 
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buffert för lokal- och anläggningsåtgärder. Medlen används för att täcka underskottet på 

föreningslokaler. 

Ishallen överskott 171 000 kronor 

Överskott beror främst på lägre personalkostnader då tjänst för långtidsvabb inte har ersatts. 

Simhallen underskott -395 000 kronor 

Simhallen har ett underskott som orsakas av minskade intäkter med anledning av Covid 19. 

Biljettintäkternas totala minskning landar på 650 000 kronor. Åtgärder inom verksamheten 

har minskat underskottet till totalt 395 000 kronor. 

Föreningslokaler underskott -927 000 kronor 

Överskott från utomhusanläggningar bekostar underskottet som konsekvens av 

föreningslättnaderna om 770 000 kronor. Ingående effektiviseringskrav om 287 000 kronor 

belastar driftbudgeten för föreningslokaler. 

Förvaltningsövergripande underskott -374 000 kronor 

Kostnader för utredning av Fotbollsarena och Multiarena. 

5.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Anvisning 

 

Beskriv de ekonomiska effekterna av pandemin för verksamheten. 

Ange i tabellen de effekter som uppstått, vilket borde motsvaras av det som är bokfört på 

aktivitet 122 Coronavirus. Om det finns effekter som inte är bokförda, beskriv dem och 

bedöm beloppet. Notera att det kan vara både negativa och positiva effekter. 

I prognoskolumnen anges hur vilka ekonomiska effekter som är inräknade i årsprognosen. 

Minskade hyres- och biljettintäkter samt föreningslättnader påverkar nämndens totala 

ekonomi med ca 1 miljon kronor. Minskningen kan ej kompenseras med statliga medel då den 

ej är en lagstadgad verksamhet. 

Utgifter i samband med att arrangemanget Stig Helmer Beach Club ställdes in medför ett 

underskott om 210 000 kronor. 

Anvisning 

 

Kostnader anges med minustecken i tabellen.. 

 

Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-aug I prognos helår 

Bokfört:   

Stig Helmer Beach Club  -210 

Ökade hygienkostnader -3 -5 

Ej bokfört:   

Uteblivna intäkter pga föreningslättnader, lokalhyror -700 -700 

Uteblivnaintäkter pga mindre öppethållande, Simhallen -450 -650 

Summa -1153 -1 565 
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5.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Anvisning 

 

Följande besvaras av samtliga budgetansvariga 

Är prognosen ett underskott gentemot budget? 

Om ja: 

• Vilka åtgärder har genomförts eller planeras för att komma i balans? 

• Återstår det underskott efter åtgärderna? 

• Hur går arbetet med att få ekonomin i balans till årets slut? 

Om nej:  

• Vilka risker finns att budgeten överskrids? 

Hur stor är risken och vilken beredskap finns om ekonomin skulle försämras? 

Efter genomförda åtgärder där minskade insatser på anläggningsdriften och föreningslokaler 

gjort kan nämnden redovisar en prognos i balans. 

Under året har nämnden haft oförutsedda kostnader i form av utredning Multiarena, 

Fotbollshall, föreningslättnader, inställt arrangemang vid Kalmarsand samt oförutsedda 

kostnader för Skeppsgården. Det medför att buffert för ordinarie verksamhet har förbrukats. 

Anvisning 

 

Fyll i åtgärderna, det går att skapa fler rader. 

 

  

Redovisade 
åtgärder i 

marsrapport, t
kr 

Redovisade 
åtgärder i 

augrapport, tkr 

Underskott enligt prognos (använd minustecken) 0 0 

Åtgärder för att komma i balans:   

   

   

   

Återstår att åtgärda 0 0 

Summa (ska bli noll) 0 0 

5.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Anvisning 

 

Redovisa vilka beslut har nämnden fattat under året angående ekonomiuppföljning och 

åtgärder. 

Månadsuppföljning per februari, underskott 544 000 kronor 

KFN 2021/00040 nr 2073 
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Beslut att godkänna ekonomiuppföljningen. 

Delårsuppföljning per mars, överskott 337 000 kronor 

KFN§36 Dnr 2021/00040 

Beslut att godkänna ekonomiuppföljningen. 

6 Volym- och resursmått 

Anvisning 

Volym- och resursmått ska rapporteras per augusti. Om måtten avviker från budget ska en 

analys göras av orsaken till avvikelsen. 

6.1 Volymmått 

Anvisning 

Kort analys ska göras om volymen avviker från budget eller trend från tidigare år. 

Mått Utfall 2020 
Utfall aug 

2020 
Utfall aug 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal besök på biblioteket 130 562 84 108 66 413 140 000 115 000 

Antal besök på biblioteket 

Färre besökare som ett resultat av Pandemin med minskade öppettider i verksamheten. 

6.2 Resursmått 

7 Investeringsredovisning 

7.1 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är

fattat.

Prognosrapport investeringar 

Anvisning 

Investeringsredovisningen hämtas automatiskt från Budget och prognos. 

Investeringsprojekt som omfattar minst 5 miljoner kronor och som inte har fått 

igångsättningsbeslut ska markeras med (P) i namnet. 
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Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall tom 
2020 

Utfall 
Jan-aug 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budge 
prog 

31 
Kulturver
ksamhet 

6501 
Konst 
2021 0 år 
avsk 

-1 000 -1 100 -100

34 
Idrotts- o 
fritidsanl. 

1396 
Upprustn 
Gröna 
Dal IP 

-3 000 -3 000 -661 -1 756 -2 339 -1 922 417 

1680 
Aktivitets
parken 
KFN 

-152

1681 

Handikap
pWC 
Vibyspåre
t 

-100 -100

1682 
Handikap
pbrygga 
Kalmars 

-300 -169 131 

6653 
Sarg 
ishallen 

-48 -60 -48 12 

6803 Ismaskin -1 500 -1 500

6804 
Borste 
redskaps
bärare 

-234 -250 -234 16 

6805 
Ljudanläg
gning 
idrott 

-229 -250 -229 21 

36 
Förvaltnin
gsövergri
pande 

1680 
Aktivitets
parken 
KFN 

-11 000 -11 000 -479 -11 000 -6 600 4 400 

1682 
Handikap
pbrygga 
Kalmars 

-169

6654 
Förenings
utrustning 

-50 -50

Summa -14 000 -14 000 -661 -3 067 -16 849 -11 952 4 897 

8 Kommentarer till investeringsredovisning 

Anvisning 

Förklara om avvikelse från budget prognostiseras och vilka åtgärder som planeras. 

Större investeringsprojekt med totalbudget 

Om projektet har en beslutad totalbudget, analysera även kring total budget, total prognos 

och total budgetavvikelse för investeringen. 
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Projekt 6501 konstinvestering underskott 100 000 kronor 

Konstinvesteringen blir 100 000 kr dyrare än beräknat på grund av ökade materialkostnader 

för de konstnärliga insatserna. 

Projekt 1396 upprustning IP Arenan överskott 417 000 kronor 

Planerade insatser på IP Arenan har genomförts enligt plan. 

Projekt 1682 handikappramp överskott 131 000 kronor 

Inköp av handikappramp vid Kalmarsand enligt plan. Utfall 169 000 kronor, överskott 

131 000 kronor. 

Projekt 6653 sarg på ishallen 

12 000 kronor billigare än planerat. 

Projekt 6804 Redskapsbärare 

16 000 kronor billigare än planerat. 

Projekt 6805 Ljudanläggning 

21 000 kronor billigare än planerat. 

Projekt 1680 Aktivitetsparken överskott 4,4 miljoner kronor 

Totalbudget enligt plan. Tidsplanen förskjuten, projektet förväntas vara klart maj 2022. 

9 Intern kontroll 

Anvisning 

Resultatet och analysen för hela nämndens utfall av internkontrollen sammanställs här per 

nämnd. 

Uppföljningen ska beskriva: 

• En samlad bild hur den interna kontrollen fungerar (t.ex. om kontrollen har utförts

enligt plan)

• Vilka iakttagelser som gjorts

• Vilka åtgärder som vidtagits för att hantera identifierade risker

• Särskilt kommentera om inte kontrollen utförts enligt plan (orsaken till varför den

inte utförts)

• Eventuella förslag på förbättringar avseende systemet för intern kontroll

Se gärna även i anvisningarna för Delårsrapport i avsnitt 8 för ytterligare information. 

Cirka 1 000 tecken. 

Utredning genomförd av KPMG visar att nämndens internkontroll fungerar och följer antagna 

riktlinjer. 

Internkontroll genomförs och följs upp kontinuerligt. 

Avvikelse för året finns i ej genomförd utbildning av GDPR som ett resultat av pandemin. 

10 Förväntad utveckling 

Anvisning 
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Upplysningar om förväntad utveckling ska lämnas och avse dels vad som faktiskt är känt 

om framtiden, dels de förväntningar som finns och som är baserade på konkreta, kända 

förhållanden som berör den kommunala koncernen och kommunen direkt eller indirekt. De 

risker och osäkerhetsfaktorer som är förknippade med dessa förhållanden ska i detta 

sammanhang kommenteras (LKBR 11:4,12) 

Upprättad budget, prognoser, planer, avtal och behovsförändringar är exempel på direkta 

förhållanden. Förändringar i konjunktur och makromiljö eller andra externa faktorer är 

exempel på indirekta förhållanden. Aspekter som kan tas upp är faktorer som kommer att 

påverka den kommunala verksamheten resten av året och kommande år, 

organisationsförändringar, investeringsbehov, planerade satsningar och åtgärder. 

Enhetsansvariga max 1500 tecken, nämnder/bolag max 2500 tecken. 

Prioriterade byggprojekt 

Politikens prioriterade byggprojekt 2018-2022 är fotbollshall, simhall och multiarena. Beslut 

och utredning kring fotboll och simhall har genomförts enligt beslut. Återstår att göra är att ta 

fram ett kostnadseffektivt förslag för genomförande av Multiarena. 

 

Lokalbristen inom idrottsverksamhet påverkar nämndens resultat negativt då förvaltningen ej 

kan erbjuda förenliga lokaler i enlighet med politiskt antagna mål. Ett kostnadseffektivt 

genomförande för en Multiarena behöver prioriteras. 

Mötesplats, samhällsbyggnad, bibliotekets arbetsmiljö 

Bristen på offentliga mötesplatser för en växande befolkning är stor. Samtidigt är bibliotekets 

arbetsmiljö dokumenterat bristfällig och behöver åtgärdas. En utbyggnad av biblioteket inom 

Fridegårdsgymnasiets lokaler är av stor vikt för att skapa en hållbar arbetsmiljö och 

samhällsutveckling. 

Ungdomsverksamhet 

Ungdomsverksamheten växer och utvecklas i enlighet med politikens mål. Mötesplatser har 

utvecklats både i lokaler och i programutbud. Samtidigt ökar de sociala skillnaderna mellan 

unga i kommunen där unga hamnar utanför och kommer i kontakt med droger i en tidigare 

ålder. En utökning av tjänster kommer på sikt vara nödvändig för att kunna arbeta både 

förebyggande och främjande. En ökad schemasamverkan med personal från skola och 

socialtjänst  under lovperioder kan med fördel göras för att säkerställa bemanning under 

sommarloven och därigenom säkerställa vuxennärvaro när den behövs som mest. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-05 

Kultur- och fritidsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 61 Dnr 2021/00040 

Månadsuppföljning, delårsuppföljning, delårsrapport 
och årsredovisning/bokslut 2021 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten per au-

gusti 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen

Sammanfattning 

Måluppfyllelse för nämndens arbete är mycket god. Nämndens övergri-

pande prioriteringar fullföljs enligt plan. 

Ungdomsverksamheten erbjuder kommunens unga ett innehållsrikt program 

och har en kontinuerlig ökning med nya besökare. Nya satsningar på integ-

ration genomförs genom biblioteket och ungdomsverksamheten i samverkan 

med skola, arbetsmarknadsenheten och socialenheten. Samtliga politiskt 

prioriterade insatser har genomförts enligt plan där bland annat Skeppsgår-

den getts en verksamhetsanpassning, Kalmarsand handikappanpassats och 

renovering av aktivitetsområde med konstnärliga inslag löper enligt plan.  

Våren och sommaren har fortsatt präglats av pandemin med inställda ar-

rangemang och hyreslättnader för föreningar. Arrangemangen har kompen-

serats med äldreprogram utanför kommunens äldreboenden för att erbjuda 

någon form av kultur för kommunens invånare. 

Prognosen per augusti visade ett underskott med 378 000 kronor men har 

balanserats med åtgärder inom anläggning och lokaler för att komma i ba-

lans.  

Investeringsbudget för året har ett överskott med 4,9 miljoner kronor främst 

kopplat till tidsförskjutning i projekt aktivitetsparken. Totalbudget enligt 

plan. Tidsplanen förskjuten, projektet förväntas vara klart maj 2022.   

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse KFN 2021/00040 nr 2555

- Delårsrapport augusti



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-05 

Kultur- och fritidsnämn-
den 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordförande Per Widén (C) frågar om nämnden kan godkänna redovisningen 

av delårsrapporten per augusti och överlämna den till kommunstyrelsen och 

finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 72 Dnr 2021/00024 

Ekonomiuppföljningar 2021 - delårsrapport och måldialog 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport per augusti

2021 och överlämna den till kommunstyrelsen.

2. Vård- och omsorgsnämnden noterar att dialog om måluppfyllelsen har skett.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott på 4,9 miljoner kronor 

jämfört med budget. Pandemin medför generellt en ekonomisk osäkerhet. I progno-

sen är medräknad en positiv effekt av statsbidrag. Förvaltningen arbetar med att 

kartlägga användningen av statsbidragen men tydliggör att det finns en osäkerhet 

kring hur statsbidragen påverkar det förväntade resultatet för året. 

Den enskilt största händelsen inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är 

även i år att hantera konsekvenserna av den pågående pandemin. Flera av nämn-

dens målgrupper och medarbetare drabbas hårt av pandemin. Det stora fokuset på 

att begränsa smittspridning och åtgärder kopplade till det arbetet har medfört be-

gränsningar i möjligheten att utföra kärnuppdraget i nämndens verksamheter. Under 

våren har också nämndens verksamheter deltagit i den omfattande vaccinations-

kampanjen med mycket goda resultat. 

Trots det rådande läget har förvaltningen fortsatt att arbeta med utvecklingsfrågor, 

ofta kopplat till pandemin men också lyckats genomföra en omorganisation och re-

kryterat ett antal nyckelfunktioner i förvaltningen. Nämndens mål är delvis upp-

fyllda, förvaltningen har i mycket begränsad omfattning kunnat arbeta med målen 

under året och bedömer att utvecklingsarbetet kommer att behöva fortskrida även 

under år 2022.  

Förvaltningen presenterar mål och aktiviteter kopplade till målen. Dialog förs mel-

lan förvaltningen och nämnd gällande måluppfyllelse. Ordförande anser att målen 

borde ses som uppfyllda. Under punkten 3.1.1, 3.1.2, och 3.1.3 står "Uppföljningar 

har inte genomförts under 2021 varför det inte finns några resultat att redovisa", 

detta då måtten ännu inte är inlagda i Kolada än. Förvaltningen kommer återkomma 

med nya mått inför 2022 som inte är beroende av Kolada, som släpar efter. Vård- 

och omsorgsnämnden noterar till protokollet att dialog om måluppfyllelsen har 

skett. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nr 5547, daterad 2021-09-23 

Delårsrapport augusti 2021 nr 550, daterad 2021-09-23 
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Sammanträdesdatum 

2021-10-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 

finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 

2021-10-05 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 69 Dnr 2021/00047 

Delårsrapport per augusti 2021 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Delårsrapport per sista augusti 2021 godkänns och överlämnas till kom-

munstyrelsen.

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämndens ekonomi håller sig väl inom budgeterad ram och 

årsprognosen pekar på ett överskott om cirka 100 000 kronor. Överskottet 

förklaras av många små poster som avser lägre kostnad än budget. Ett par 

verksamheter redovisar dock underskott beroende på högre kostnader.  

Perioden präglas av fortsatt arbetssätt med hemarbete och digitala möten uti-

från anpassning till rådande pandemi.  

Måluppfyllelsen för nämndens fyra mål bedöms som relativt god för tre av 

dem, medan målet för aktuella taxor inte har förutsättningar att bli uppfylld. 

Ärendet 
Pandemin fortsätter att prägla arbetets upplägg och förutsättningar. Verk-

samheten löper på väl inom förvaltningen. Intresset att vara med och ut-

veckla kommunen med fler bostäder/verksamheter är stort från fastighetsä-

gare/exploatörer. Det märks på volymen bygglovsärenden som är stor sär-

skilt under vår och försommar. En del personalförändringar inom miljöav-

delningen gör att den av nämnden beslutade tillsynsplanen inte kan följas 

helt, utan prioriteringar måste göras.  

En del tillsynsbesök genomförs genom digitala möten i stället för platsbe-

sök, men vissa planerade inspektioner skjuts upp då de är svåra att genom-

föra på distans. Andelen inspektioner som genomförs på miljöavdelningen 

är därför lägre än ett normalår, som till exempel det senaste normalå-

ret 2019.  

Bygglovavdelningen genomför flera digitala öppet hus-tillfällen och de av-

löper över förväntan. Även höstens öppet hus planeras genomföras i digital 

form.  

Perioden fortsätter med hemarbete för de som kan utföra arbetsuppgifterna 

på distans. Flertalet arbetar hemifrån men gör då och då korta besök i kom-

munhuset. Fysiska möten undviks och de digitala mötena fortsätter. Ar-

betsmiljön fungerar tillfredsställande, vilket också framgår av den medarbe-

tarundersökning som genomförs under våren. Förvaltningen startar året med 

en nytillsatt miljöchef.     
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Sammanträdesdatum 

2021-10-05 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Måluppfyllelsen för nämndens fyra mål bedöms som relativt god för tre av 

dem, medan målet om aktuella taxor inte bedöms uppnås under året. 

Utifrån faktiskt utfall är bedömningen av prognos för årsutfallet att verk-

samheten kommer att ge ett överskott om cirka 100 000 kronor. Överskottet 

beror främst på lägre kostnader.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Prognosen för helåret ger ett förmodat överskott om 100 000 kronor. 

Barnperspektivet 

Är inte aktuellt. 

Näringslivsperspektivet 

Är inte aktuellt. 

Uppföljning 

Föreliggande beslut kräver ingen separat uppföljning utan rapportering vad 

gäller ekonomi följer kommunens fastställda årshjul för uppföljning. 

Beslutsunderlag 

 Delårsrapport augusti 2021

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 

Avdelnings- och enhetschefer 

Ekonomichef 

Förvaltningsekonom  
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1 Sammanfattning 

Den enskilt största händelsen inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är även i år 

att hantera konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter inom nämndens 

område har påverkats direkt eller indirekt. Året har fortsatt präglats av att minska 

smittspridning och förebygga svår sjukdom. Distansarbete och digitala möten har blivit en del 

av förvaltningens ordinarie verksamhetsuppdrag. Kärnuppdraget, tillgängligheten och 

utredningstid mot kommunens medborgare har påverkats negativt. Samverkan med region och 

primärvård har också intensifierats under pandemin och tagit mer resurser i anspråk än under 

ett normalt år. Den utökade samverkan har haft positiva effekter på vårt samarbete. 

Flera av nämndens målgrupper och medarbetare drabbas hårt av pandemin. Många har varit 

rädda och oroliga och allt för många har också tvingats till en oönskad isolering. Det stora 

fokuset på att begränsa smittspridning och åtgärder kopplade till det arbetet har medfört 

begränsningar i möjligheten att utföra kärnuppdraget i nämndens verksamheter. Under våren 

har också nämndens verksamheter deltagit i den omfattande vaccinationskampanjen med 

mycket goda resultat. 

Trots det rådande läget har förvaltningen fortsatt att arbeta med utvecklingsfrågor, ofta 

kopplat till pandemin men också lyckats genomföra en omorganisation och rekryterat ett antal 

nyckelfunktioner i förvaltningen. Nämndens mål är delvis uppfyllda, förvaltningen har i 

mycket begränsad omfattning kunnat arbeta med målen under året och bedömer att 

utvecklingsarbetet kommer att behöva fortskrida även under år 2022. 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott på 4,9 miljoner kronor jämfört med 

budget. Pandemin medför generellt en ekonomisk osäkerhet, och har medfört överskott i 

verksamheter som inte kunnat bedrivas på grund av smittorisk, men också underskott i andra 

verksamheter. I prognosen är medräknad en positiv effekt av statsbidrag. Förvaltningen 

arbetar med att kartlägga användningen av statsbidragen men tydliggör att det finns en 

osäkerhet kring hur statsbidragen påverkar det förväntade resultatet för året. 

2 Väsentliga händelser 

Den enskilt största händelsen inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde har även 

under första halvåret 2021 varit att hantera konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla 

verksamheter inom nämndens område har påverkats direkt eller indirekt. Året har fortsatt 

präglats av att minska smittspridning och förebygga svår sjukdom. Distansarbete och digitala 

möten har blivit en del av förvaltningens ordinarie verksamhetsuppdrag. Kärnuppdraget, 

tillgängligheten och utredningstid mot kommunens medborgare har påverkats negativt. 

Samverkan med region och primärvård har också intensifierats under pandemin och tagit mer 

resurser i anspråk än under ett normalt år. Den utökade samverkan har haft positiva effekter 

på vårt samarbete. 

Nämndens verksamheter har deltagit i vaccinationskampanjen som inleddes under början av 

året och var klar i maj. Samarbetet med regionen har varit omfattande och fungerat mycket 

väl. Nämndens verksamheter har haft stor betydelse för kampanjens framgång och att en hög 

andel av enskilda som har insatser från kommunen erbjudits vaccin. 

Trots hög vaccinationsgrad har verksamheterna haft ett ansträngt bemanningsläge då 

rekommendationen om att stanna hemma vid minsta symptom kvarstår. Den höga frånvaron 

har tidvis medfört att verksamheter haft svårt att upprätthålla kvalitetskraven, bland annat har 

det påverkat möjligheten att upprätthålla en god personalkontinuitet. 

Vaccinationskampanjen har medfört lättnader, bland annat avseende besöksförbudet på 

särskilt boende. Flera av nämndens verksamheter har under första halvåret dock fortfarande 
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varit stängda eller bedrivit verksamhet i anpassad form för att klara att upprätthålla 

Folkhälsomyndighetens anvisningar. 

Trots det ansträngda läget har förvaltningen på nämndens uppdrag lyckats bedriva en hel del 

utvecklingsarbete, bland annat har en modell för anhörigstöd i form av hemvårdsbidrag 

införts. Andra utvecklingsprojekt har handlat om möjlighet till digitala inköp i hemtjänsten, 

utökning av fixartjänsten så att även vissa personer under 65 år med funktionsnedsättning kan 

anlita tjänsten, projektering av ett nytt äldreboende inspirerat av konceptet demensby, 

inrättande av ett omsättningslager av skyddsutrustning samt utveckling av 

utskrivningsprocessen för att trygga en god och säker hemgång från sjukhus. 

Beslutet om att uppföra en gruppbostad i Viby har överklagats och riskerar att leda till 

förseningar i produktionen, vilket kan drabba berörd målgrupp och deras närstående negativt. 

Utöver den negativa effekten för enskilda kommuninnevånare i behov av insatsen riskerar 

förseningen också att medföra viteskostnader för kommunen. 

3 Uppföljning kvalitet och mål 

3.1 Perspektiv: Målgrupp 

3.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Självbestämmande, delaktighet och inflytande 

Ingen bedömning har genomförts 

Uppföljningar har inte genomförts under 2021 varför det inte finns några resultat att redovisa 

3.1.2 Kritisk kvalitetsfaktor: Professionellt bemötande och tillgänglighet 

Ingen bedömning har genomförts 

Uppföljningar har inte genomförts under 2021 varför det inte finns några resultat att redovisa 

3.1.3 Kritisk kvalitetsfaktor: Individanpassade insatser 

Ingen bedömning har genomförts 

Uppföljningar har inte genomförts under 2021 varför det inte finns några resultat att redovisa 

3.1.4 Utvecklingsmål: Nämnden ska utveckla arbetet med att bryta social isolering och 

utveckla arenor för att underlätta för nämndens målgrupper att inkluderas i sociala 

sammanhang 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Den pågående pandemin har begränsat förvaltningens möjligheter att systematiskt arbeta med 

utvecklingsfrågor då resurserna i huvudsak gått till att hantera den rådande krisen. I 

förvaltningens arbete ingår det dock alltid att arbeta för att bryta social isolering och att 

underlätta för nämndens målgrupper att inkluderas i sociala sammanhang. Biståndsenheten 

arbetar aktivt med att tydliggöra när insatser beviljas för att bryta eller motverka social 

isolering. Förvaltningen har också tillsatt en tjänst som bland annat arbetar med att rekrytera 

kontaktpersoner för att öka verkställighetsgraden i dessa insatser. 

Verksamheterna har under året fokuserat på att erbjuda aktiviteter av olika slag och också 

stöttat enskilda att upprätthålla befintliga kontakter. Inom nämndens verksamhetsområde har 

dock förvaltningen i begränsad omfattning kunnat arbeta med målet under året och 

förvaltningen bedömer att utvecklingsarbetet kommer att behöva fortskrida även under år 

2022. 
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Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Dialog med nämnd  3 1 33,33% 

3.1.5 Utvecklingsmål: Nämnden ska säkra målgruppernas inflytande på 

verksamhetsnivå 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

På grund av pandemin har förvaltningen haft svårt att genomföra planerade aktiviteter för att 

arbeta med nämndens mål. Brukarråd och andra möten har kunnat genomföras i mycket 

begränsad omfattning. 

Förvaltningen deltar i kommunstyrelsens funktionsrättsråd och har också under året inlett ett 

samarbete med riksförbundet Attention som arbetar för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och deras rättigheter i samhället samt söker samverkan med 

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB). Förvaltningen har i 

begränsad omfattning kunnat arbeta med målet under året och förvaltningen bedömer att 

utvecklingsarbetet kommer att behöva fortskrida även under år 2022. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Dialog med nämnd  3 1 33,33% 

3.2 Perspektiv: Verksamhet 

3.2.1 Utvecklingsmål: Nämndens ska säkerställa att det finns rätt kompetens inom 

nämndens verksamheter 

Bedömning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Nämndens verksamheter är komplexa och spänner över en stor mängd olika inriktningar och 

det är individens behov och förutsättningar som ska vara en avgörande utgångspunkt i 

planeringen av insatserna. Tillsammans ställer det stora krav på kompetens hos medarbetare 

och ledning för att kunna erbjuda en individualiserad stöd- service- och omsorgsverksamhet 

som ger den enskilde individen möjlighet att ta tillvara sina egna resurser. 

Förvaltningen har genomfört en genomgång av befintliga befattningar och arbetar med att ta 

fram kompetensprofiler för dessa. Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts i begränsad 

omfattning och många planerade kompetenshöjande insatser har pausats eller utgått på grund 

av den rådande pandemin. 

Förvaltningen har under året genomfört ett antal nyrekryteringar och tillsatt en rad vakanta 

tjänster bland annat i syfte att säkerställa rätt kompetens i förvaltningen. 

Förvaltningen bedömer att utvecklingsarbetet kommer att behöva fortskrida även under år 

2022. 

Nyckelindikator Utfall 2020 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Dialog med nämnd   3 1 33,33% 
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4 Driftredovisning 

Prognosrapport 

Budget 
2021 

Utfall jan-
aug 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget pro 

Bokslut 
2020 

Nämndverksamhet -394 -175 -394 0 -381

Nämndadministration -317 -133 -307 10 -385

Förvaltningsövergripande -11 269 -7 067 -7 890 3 379 -12 047

Hemtjänst i ord. boende -54 184 -35 251 -53 641 543 -48 572

Särskilt / annat boende -82 541 -56 327 -88 278 -5 737 -75 463

Korttidsboende -12 680 -8 947 -13 624 -944 -13 077

Dagverksamhet -4 736 -2 513 -4 025 711 -2 992

Boendestöd -5 831 -3 132 -4 744 1 087 -4 472

Öppen verksamhet -5 893 -3 117 -5 372 521 -4 893

Övr insatser ord. boende -1 141 -703 -1 066 75 -1 054

Handläggning SoL -5 169 -3 903 -5 827 -658 -4 115

Personlig assistans -24 523 -15 755 -23 960 563 -18 678

Särskilt boende LSS -53 360 -33 781 -51 318 2 042 -47 708

Daglig verksamhet LSS -14 670 -8 182 -13 463 1 207 -11 099

Övriga insatser LSS -5 398 -1 881 -3 575 1 823 -3 764

Handläggning LSS -2 262 -1 877 -2 427 -165 -1 825

Färdtjänst -7 868 -4 302 -7 208 660 -5 524

Hälso- och sjukvård -33 249 -21 760 -33 416 -167 -27 004

Bostadsverksamhet -50 -62 -100 -50 -135

Summa -325 535 -208 869 -320 635 4 900 -283 189

5 Kommentarer till driftredovisning 

Vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos per augusti på ett överskott om 4,9 miljoner 

kronor. I prognosen ingår överskott från statsbidrag motsvarande 4 miljoner kronor då 

statsbidrag dels förväntas att finansiera kostnader och dels förväntas att innebära en 

resultatförbättring som följd av delvis oförbrukat statsbidrag. Det är Socialstyrelsens 

statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer om cirka 7,5 miljoner 

kronor från Socialstyrelsen som, utifrån dels Socialstyrelsens anvisningar samt kommunens 

beräknade förbrukning, förväntas att förstärka årets resultat. Förvaltningen betonar dock att 

det fortfarande finns en stor osäkerhet gällande om statsbidragen kan komma att positivt 

påverka resultatet ytterligare. Förvaltningen arbetar vidare med att få klarhet i de förväntade 

effekterna på årets resultat. 

Jämfört med budget har prognosen per augusti högre kostnader för framför allt särskilt boende 

SoL äldre, korttidsboende SoL äldre, handläggning SoL äldre samt förvaltningsövergripande. 

Lägre kostnader prognostiseras för särskilt boende LSS, daglig verksamhet LSS, boendestöd 

och dagverksamhet samt färdtjänst. Jämfört med budget förstärks prognosen med statsbidrag. 

Nämnden har behandlat ekonomiuppföljning med prognos per mars. Förvaltningen har 

därefter arbetat fram en ekonomiuppföljning och prognos per maj månad, vilken inte beretts i 

nämnd då den inte var klar till nämndssammanträdet i juni. I föreliggande prognos görs 

jämförelser mot den prognos som upprättades per maj. Prognostiserade förbättringar återfinns 
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inom särskilt boende LSS, personlig assistans, dagverksamhet SoL, särskilt boende SoL äldre. 

Hemtjänst i egen regi prognostiserar högre kostnader jämfört med föregående prognos. 

Jämfört med föregående prognos förstärks prognosen per augusti med statsbidrag. 

Prognosen innehåller förväntade merkostnader till följd av covid-19 motsvarande cirka 6,9 

miljoner kronor. Samtidigt förväntas covid-19 medföra positiva avvikelser motsvarande cirka 

2,5 miljoner kronor, där 1,76 miljoner kronor utgör ersättning för merkostnader i december år 

2020, och där cirka 750 000 kronor utgör förväntat lägre kostnader för färdtjänst. 

Sammantaget medför det en ekonomisk nettoeffekt med ökade kostnader motsvarande cirka 

4,4 miljoner kronor. 

För de merkostnader som uppstår under år 2021 finns ingen särskild ersättning beslutad, men 

det finns visst utrymme i statsbidragen att täcka kostnader för att förebygga smittspridning. 

Förvaltningsövergripande överskott 3,4 miljoner kronor 
Förvaltningsövergripande redovisas högre kostnader för personal än budgeterat. Här redovisas 

också den del av statsbidrag som dels förväntas att finansiera kostnader och dels förväntas att 

innebära en resultatförbättring som följd av delvis oförbrukat statsbidrag. 

Hemtjänst i ordinärt boende överskott 543 000 kronor 
Förvaltningen prognostiserar färre antal biståndsbedömda hemtjänsttimmar vilket medför en 

lägre kostnad för köp av hemtjänst jämfört med både budgeterat och tidigare prognostiserat. 

Hemtjänst i egen regi prognostiserar ett underskott. Verksamheten har under året 

merkostnader, framför allt för personal, till följd av covid-19 vilket bidrar till det 

prognostiserade underskottet. Antalet biståndsbedömda timmar är lägre än budgeterat. 

Verksamheten arbetar löpande med att anpassa bemanningen utifrån given biståndsbedömd 

tid, men prognostiserar högre kostnader för personal än vad intäkten medger. 

Särskilt / annat boende SoL underskott 5,7 miljoner kronor 
Prognosen innehåller icke budgeterade hyreskostnader, motsvarande cirka 2,1 miljoner kronor 

för perioden november-december, för det nya äldreboendet på Västerhagsvägen. 

För äldreboenden i egen regi redovisas högre kostnader för personal. En del av boendena har 

haft extrakostnader för covid-19 samt extrabemanning i samband med vård i livets slut, vilket 

påverkar helårsprognosen negativt. I organisationen finns kostnadsökningar kopplat till 

tillfälligt behov under pandemin av centralbemanning. Prognosen innehåller kostnader för 

öppnande av demensenhet den 1 september. En del av äldreboendena i egen regi redovisar 

lägre intäkter i form av hyra och avgift för omvårdnad motsvarande cirka 700 000 kronor då 

ett flertal boendeplatser i somatiskt boende varit lediga under delar av året. 

Behovet att köpa externa platser på särskilt boende socialpsykiatri är 1,8 miljoner kronor 

högre än budgeterat. Under året har det tillkommit ett antal ärenden som medfört ökade 

placeringskostnader på grund av omfattande vårdbehov. 

Korttidsboende SoL underskott 944 000 kronor 
Korttidsboende i egen regi redovisar ett litet överskott till följd av att verksamheten under 

årets första månader delvis varit stängd samt haft begränsad kapacitet för att kunna bedriva 

verksamhet på ett smittskyddssäkert sätt. 

Förvaltningen har beslutat att tillsätta särskild nattpersonal på det somatiska korttidsboendet 

för att säkra upp det omvårdnads- och hälso- och sjukvårdsbehov som finns i 

korttidsverksamheten. Tidigare har nattbemanningen varit samordnad för korttids och särskilt 

boende. Prognosen är lagd utifrån förutsättningen att kostnaden för nattbemanning på 

korttidsboende finansieras med statsbidrag under år 2021. 

Förvaltningen har under året behövt köpa korttidsplatser. Behovet av att köpa platser har ökat 

till följd av brist på demensplatser i särskilt boende där förvaltningen i väntan på plats behövt 

köpa platser på korttidsboende. Den förbättrade prognosen beror på att färre brukare än 
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budgeterat har varit i behov av insatsen köpt korttids. Behovet uppskattas motsvara cirka 1,8 

miljoner kronor varav cirka 750 000 kronor bedöms vara köpta platser till följd av covid-19. 

Dagverksamhet äldre, arbetsstöd och sysselsättning socialpsykiatri överskott 711 000 

kronor  
Arbetsstöd redovisar lägre kostnader då verksamheten omprövat lokalbehovet och till följd av 

det inte genomför planerad flytt. Även kostnaderna för övrig förbrukning är lägre än 

budgeterat. Personalkostnader och lokalkostnader för sysselsättning socialpsykiatri är lägre än 

budgeterat då arbetsmarknadsenhetens verksamhet inte får helårseffekt. 

Boendestöd överskott 1,1 miljoner kronor 
Boendestöd redovisar lägre kostnader då verksamheten omprövat lokalbehovet och till följd 

av det inte genomför planerad flytt. Kostnaderna för personal är lägre då behovet inte 

motsvarar budget till följd av att antalet ärenden minskat. 

Öppen verksamhet överskott 521 000 kronor 
De öppna träffpunkterna prognostiserar lägre kostnader till följd av att verksamheten under 

delar av året är stängd. 

Handläggning SoL underskott 658 000 kronor 
Handläggning SoL äldreomsorg prognostiserar högre kostnader jämfört med budget och 

föregående prognos då en utökning av tjänst gjorts till följd av högre arbetsbelastning. 

Personlig assistans överskott 563 000 kronor 
Verksamheten personlig assistans prognostiserar ett litet överskott till följd av lägre volymer 

än budgeterat för både assistans enligt LSS och SFB. 

Särskilt boende LSS överskott 2,0 miljoner kronor  
Behovet av att köpa boendeplatser externt är 2,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. 

Verksamheten i egen regi har haft oförutsedda kostnader kopplat till covid-19 främst i form 

av ökad sjukfrånvaro. Verksamheter har också haft högre sjukfrånvaro än normalt utan 

koppling till covid-19. Prognosen varierar mellan enheterna men sammantaget prognostiserar 

egen regi ett resultat ungefär i nivå med budget. 

Daglig verksamhet LSS överskott 1,2 miljoner kronor 
Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott. Verksamheten har lägre personalkostnader 

utifrån anpassade arbetstider för arbetstagare som ett led i att minimera risken för 

smittspridning, samt till följd av vakanta tjänster. Verksamheten har också lägre kostnader än 

budgeterat för habiliteringsersättning där en del av kostnaden finansieras med statsbidrag, 

samt för förbrukningsmaterial. 

Övriga insatser LSS överskott 1,8 miljoner kronor 
För insatsen korttidsboende för barn och unga prognostiserar förvaltningen lägre kostnader till 

följd av senarelagda insatser, främst med anledning av covid-19. Även för insatserna 

korttidstillsyn, kontaktfamilj och avlösarservice prognostiserar förvaltningen lägre kostnader, 

Förseningen av insatser riskerar att ha påverkat enskilda individer negativt. 

Färdtjänst överskott 660 000 kronor 
Färdtjänst redovisar ett överskott till följd av lägre resande orsakat av covid-19. Jämfört med 

tidigare lämnad prognos förväntas resandet återgå till mer normala nivåer tidigare vilket 

medför ett lägre överskott än tidigare prognostiserat. Kostnadsminskningen motsvarar 

sammantaget cirka 750 000 kronor. Verksamheten redovisar högre kostnader för 

handläggning. 

Hälso- och sjukvård underskott 167 000 kronor 
För förbrukningsmaterial, som under pandemin delvis köps in övergripande, prognostiseras en 

kostnad på cirka 680 000 kronor. Rehab prognostiserar ett överskott till följd av vakanta 

tjänster samt lägre kostnader för fordon. 
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5.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Prognosen innehåller förväntade merkostnader till följd av covid-19 motsvarande cirka 6,9 

miljoner kronor. Samtidigt förväntas covid-19 medföra positiva avvikelser motsvarande cirka 

2,5 miljoner kronor, där 1,76 miljoner kronor utgör ersättning för merkostnader i december år 

2020, och där cirka 750 000 kronor utgör förväntat lägre kostnader för färdtjänst. 

Sammantaget medför det en ekonomisk nettoeffekt med ökade kostnader motsvarande cirka 

4,4 miljoner kronor. 

De ekonomiska effekterna av covid-19 är svårbedömda och skapar en oförutsägbarhet i 

prognosarbetet. Pandemin belastar fortsättningsvis, vilket har medfört och förväntas även 

framöver medföra merkostnader. Trots den genomförda vaccinationskampanjen kvarstår 

rekommendationer om att medarbetare ska stanna hemma vid minsta symptom vilket trots 

hög vaccinationsgrad medför högre personalkostnader än budgeterat. 

Riksdagen beslutade i januari år 2021 att utöka ersättningsperioden för merkostnader till följd 

av covid-19 till att även omfatta december år 2020. 

Bokfört: 

Hemtjänst redovisar merkostnader för anpassade arbetssätt för att minska risken för 

smittspridning. Merkostnader finns för personal, fordon och skyddsmaterial. 

Särskilt boende för äldre har haft merkostnader för personal då verksamheter bemannats 

utöver ordinarie nivå för att begränsa smittspridning. Merkostnader för personal har uppstått i 

samband med karantän- och kohortvård. 

Korttidsboende SoL äldre har högre kostnader för förstärkt nattbemanning. 

Förvaltningen har behövt köpa korttidsvistelse utanför kommunen då kommunens egna 

verksamhet, för att begränsa risken för smittspridning, inte varit i full drift. 

Dagverksamhet äldre har bemannat med ytterligare en personal för att kunna bedriva 

dagverksamhet på ett smittskyddssäkert sätt. 

Merkostnader har uppstått inom personlig assistans till följd av högre personalfrånvaro än 

vanligt. Merkostnader finns också för skyddsmaterial. 

Särskilt boende LSS redovisar högre kostnader för personal till följd av ett ökat 

bemanningsbehov. 

Hemsjukvården har förstärkt sjuksköterskebemanningen under sommaren med hänsyn till att 

säkerställa bemanning och det extraarbete, i form av provtagning och läkarkontakter, som 

covid-19 medför. 

Rehab har under sommaren förstärkt bemanningen för att säkerställa bemanning och 

eventuellt ökad arbetsmängd till följd av covid-19. 

Förvaltningen köper till följd av covid-19 in material i form av personlig skyddsutrustning 

och medicinteknisk utrustning. Kostnaden är kopplad till rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. 

Ej bokfört: 

Resandet med färdtjänst har under pandemin minskat dels med anledning av 

Folkhälsomyndighetens rekommendation att upprätthålla social distans och dels på grund av 

stängda verksamheter. Det lägre resandet innebär lägre kostnader för färdtjänst. 
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Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-aug I prognos helår 

Bokfört: 

Hemtjänst i ordinärt boende -960 -985

Särskilt boende SoL äldre -1 173 -1 429

Korttidsboende SoL äldre -1 110 -1 110

Dagverksamhet -150 -150

Personlig assistans -920 -950

Särskilt boende LSS -624 -751

Hälso- och sjukvård -522 -522

Förbrukningsmaterial; personlig skyddsutrustning och medicinteknisk 
utrustning 

-874 -1 000

Statsbidrag merkostnader dec 2020, Socialstyrelsen 1 761 1 761 

Ej bokfört: 

Färdtjänst, lägre kostnader 750 750 

Summa -3822 -4 386

5.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Nämnden prognostiserar inte ett underskott för 2021. I resultat finns enskilda verksamheter 

som behöver arbeta vidare med att få verksamheten i balans med budget. Tidigare negativa 

avvikelser inom särskilt boende för äldre har sedan föregående prognos minskat och utgör i 

denna prognos en avvikelse om ca 0,5% av tilldelad budgetram. Även särskilt boende LSS 

prognostiserar nu ett sammantaget resultat som ligger ungefär i nivå med budget. 

När prognosen lämnas är förvaltningen inte helt klar med beredning av de tilldelade 

statsbidragen, varför de bara till del är medräknade i presenterad prognos. Statsbidragen kan 

komma att förstärka lämnad prognos ytterligare. 

Den pågående pandemin medför fortsatt stor osäkerhet i prognosarbetet. Pandemins fortsatta 

utveckling är direkt avgörande för nämndens kostnadsutveckling under resten av året. Ett 

scenario med ökad smittspridning är inte medräknat i föreliggande prognos. 

5.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Ekonomiuppföljning februari, prognos underskott 3,3 miljoner kronor 

2021-04-06 VON§24 Dnr 2021/00024 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna ekonomiuppföljning per februari 2021

och överlämna den till kommunstyrelsen.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till kommande

ekonomiuppföljning återkomma med förslag på åtgärder för att prognosen ska vara i balans

med budget.

Ekonomiuppföljning mars, prognos underskott 5,6 miljoner kronor 

2021-05-11 VON§40 Dnr 2021/00024 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna ekonomiuppföljning per mars 2021 och

överlämna den till kommunstyrelsen.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till delårsuppföljning
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per augusti återkomma med förslag på åtgärder för att lämna en prognos i balans med budget. 

6 Volym- och resursmått 

6.1 Volymmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall aug 

2020 
Utfall aug 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal platser särskilt boende SoL äldre   123 123 123 

Antal beviljade timmar hemtjänst   66 000 129 000 110 000 

Antal beslut om trygghetslarm   617 560 660 

Antal platser särskilt boende LSS §9:9 
– egen regi 

  45 45 45 

Antal beslut Daglig verksamhet LSS   89 75 89 

Antal beslut biståndsbedömd 
dagverksamhet SOL 

  28 28 32 

Antal besök öppen träffpunkt Äldre      

Antal besök öppen träffpunkt 
socialpsykiatri 

  380  730 

Antal insatser i fixartjänsten      

Öppen träffpunkt och fixartjänst har varit stängd under året. 

Antal beviljade timmar hemtjänst 

Antalet hemtjänsttimmar är betydligt lägre än budgeterat. En av förklaringarna är att man 

kunna flytta in på särskilt boende ganska snart efter att man fått beslut. En annan förklaring 

kan vara att man som äldre inte har vågat söka hemtjänst på grund av den rådande pandemin. 

Antal beslut om trygghetslarm 

En ökning av antal larm har skett då fler ansökt om larm under årets början för att prioriteras i 

vaccinationskön, de personer som hade hemtjänst eller trygghetslarm var de som erbjöds 

vaccination av regionen. Trygghetslarm lämnas ut efter förenklad handläggning och ingen 

behovsutredning görs, uppfyller personen fastställda kriterier så beviljas larm. 

Antal beslut Daglig verksamhet LSS 

Antal beslut avser hur många aktiva beslut om daglig verksamhet LSS §9:10 som är aktuella 

under perioden. Faktiskt antal individer som har beslut om daglig verksamhet är under 

perioden 74. 

Antal beslut biståndsbedömd dagverksamhet SOL 

Verksamheten har nått kapacitetstaket per augusti och förvaltningen arbetar för att hitta 

lösningar så att insatser fortsatt kan verkställas. 

Antal besök öppen träffpunkt Äldre 

Verksamheten har varit stängd under året. 

Antal besök öppen träffpunkt socialpsykiatri 

Verksamheten har bedrivits i begränsad omfattning med anledning av pandemin. Måttet avser 

totalt antal besök i verksamheten under perioden. 
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Antal insatser i fixartjänsten 

Verksamheten har varit stängd under året. 

7 Investeringsredovisning 

7.1 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är

fattat.

Prognosrapport investeringar 

Budget 
totalt 

Progno
s totalt 

Utfall 
tom 

2020 

Utfall 
jan-aug 

Budget 
2021 

Progno
s helår 

Avvikel
se 

budget 
progno

s 

Hemtjänst i ordinärt boende 0 0 0 -100 -150 -150 0 

Särskilt / annat boende SoL 0 0 0 -491 -130 -1 545 -1 415

Dagverksamhet SoL 0 0 0 0 0 0 0 

Boendestöd, arbetsstöd 0 0 0 0 -75 -75 0 

Öppen verksamhet 0 0 0 0 -25 -25 0 

Särskilt boende LSS 0 0 0 0 0 0 0 

Daglig verksamhet LSS 0 0 0 -128 -205 -210 -5

Hälso- och sjukvård 0 0 0 -83 -350 -300 50 

Omsättningslager 0 0 0 -84 -150 -85 65 

Förvaltningsövergripande 0 0 0 -51 0 -260 -260

Inventarier, budgeterat utrymme 
årligt utbyte befintliga verksamheter 

0 0 0 0 -665 0 665 

Summa 0 0 0 -937 -1 750 -2 650 -900

8 Kommentarer till investeringsredovisning 

Nämnden redovisar sammantaget ett underskott om 900 000 kronor jämfört med tilldelad 

investeringsbudget. Förvaltningen har gjort omprioriteringar i befintlig investeringsbudget 

utifrån att nya förutsättningar och behov uppstått. 

Investeringsbehov har uppstått tidigare än beräknat för det nya särskilda boendet för äldre på 

Västerhagsvägen. Under år 2021 beräknas inventarier köpas in till en kostnad om 1,2 miljoner 

kronor. Resterande del av verksamhetens inventarier belastar 2022 års investeringsbudget. 

Förvaltningsövergripande köper förvaltningen in kontorsmöbler. 

Vårdsängar och trygghetslarm har köpts in till särskilt boende för äldre. 

Hemtjänst har investeringar i form av elcyklar med tillhörande förråd. 

Daglig verksamhet LSS har investeringar i form av verksamhetsmöbler och en cykel. 

Hemsjukvård och rehab har investeringar i form av kontors- och verksamhetsmöbler till ny 

lokal. 

Inventarier har köpts in till hjälpmedelsförråd och omsättningslager i ny lokal. 
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9 Intern kontroll 

Under år 2020 antog nämnden en struktur för hur nämnden systematiskt ska arbeta med den 

interna kontrollen i enlighet med 6 kap. 6§ kommunallagen. Nämnden har utifrån upprättad 

bruttolista identifierat ett flertal områden som ligger till grund för nämndens 

internkontrollplan 2021. 

Genom riskanalyser har tre processer identifierats som bedöms som kritiska och/eller med 

stora konsekvenser för målgrupperna inom nämndens ansvarsområde. Dessa processer är 

dokumentation, avvikelsehantering och genomförande. 

Den interna kontrollen utförs enligt plan kring processerna dokumentation och 

avvikelsehantering och kommer att redovisas till nämnd i december med eventuella förslag 

till åtgärder. Aktiviteter som har genomförts hitintills är intern utbildning i social 

dokumentation inom vissa verksamheter och implementeringsarbete gällande rutiner, 

riktlinjer och analysstöd för avvikelsehantering. 

För processen genomförande avser kontrollen att ta reda på hur brukarnas upplevelse är i 

kontakten med socialtjänsten i Håbo kommun inom socialpsykiatri, LSS och äldreomsorg för 

områdena tillgänglighet, delaktighet och bemötande. 

Brukarundersökningen inom äldreomsorg Vad tycker äldre om äldreomsorgen har på 

nationell nivå försenats och enkätinsamlingen sker under januari 2022 för år 2021/22, 

verksamhetsinventeringen och kartläggning gällande utformning av stöd pågår dock under 

hösten. Inom socialpsykiatri och LSS finns behov av att få en lägesbild kring vad våra brukare 

tycker inom dessa verksamheter efter genomförd nationell brukarundersökning. För att kunna 

genomföra en kvalitativ brukarundersökning finns behov av individuella anpassningar och en 

övergripande kartläggning för genomförandet. Det har inte varit genomförbart på grund av 

pandemin. Kontrollen kommer därmed inte att kunna genomföras i år enligt 

internkontrollplan. 

10 Förväntad utveckling 

Vård och omsorgsnämnden kommer även fortsättningsvis att påverkas av pandemin. 

Verksamheterna kommer att fortsätta utveckla arbetssätt och rutiner för en trygg och säker 

vård- och omsorg. Verksamheter som varit stängda eller bedrivits i anpassad form ska hitta 

tillbaka till en ny vardag. 

Den demografiska utvecklingen, där gruppen 80 år eller äldre beräknas fördubblas fram till år 

2030, innebär stora utmaningar att strategiskt planera, speciellt när det gäller utvecklingen 

inom äldreomsorgen. Förvaltningen ser även en volymökning gällande verksamheter inom 

LSS. Volymökningarna medför stora investeringsbehov och ökade driftskostnader. Inom 

nämndens verksamheter för personer med funktionsnedsättning fortsätter omställningsarbete 

mot ett mer pedagogiskt paradigm med rättighetslagstiftningen som utgångspunkt vilket 

ställer stora krav på rekrytering av medarbetare med rätt kompetens. 

Nämndens verksamheter är komplexa och spänner över en stor mängd olika inriktningar. Det 

ställer stora krav på kompetens hos förvaltningens medarbetare och ledning för att kunna 

erbjuda en personcentrerad och individualiserad stöd- service- och omsorgsverksamhet. 

Handläggningsresurser kommer att behöva tillföras för att kunna möta ärendemängd och 

utvecklingsbehov. 

Ändrad ansvarsfördelning mellan region, primärvård och kommun ställer fortsatt krav på 

nämndens hälso- och sjukvårdsorganisation. Arbetet med effektiv och nära vård 2030 

kommer att intensifieras under de kommande åren. Äldreomsorgens och hemsjukvårdens 

organisation och förutsättningar kommer med stor sannolikhet även att förändras och 
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påverkas av nationella beslut i spåren av pandemin. Förväntade förändringar gällande 

anställningsvillkor för medarbetare kan komma att medföra ökade kostnader. 

Resvanorna med färdtjänst har kraftigt förändrats under rådande pandemi. Förvaltningens 

bedömning är att resandet kommer att återgå till ett normalläge från och med år 2022. 

Förvaltningen ser ett fortsatt stort behov av att utveckla välfärdsteknik. Vidare ser 

förvaltningen ett fortsatt behov att systematiskt följa och utveckla kvaliteten inom nämndens 

verksamhetsområden. Upphandling av nytt verksamhetssystem kommer att ta mycket tid och 

fokus i anspråk. Arbetet beräknas starta under hösten 2021. 

Ny socialtjänstlag och förändrade regler gällande barns rätt till personlig assistans kommer att 

påverka nämndens målgrupper, hur och i vilken omfattning är svårt att bedöma då 

lagstiftningen inte ännu är formellt fastslagen. 
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1 Sammanfattning 

Verksamhet  
Pandemin fortsätter att prägla arbetets upplägg och förutsättningar. Verksamheten löper på väl 

inom förvaltningen. Intresset att vara med och utveckla kommunen med fler 

bostäder/verksamheter är stort från fastighetsägare/exploatörer. Det märks på volymen 

bygglovsärenden som är stor särskilt under vår och försommar. En del personalförändringar 

inom miljöavdelningen gör att den av nämnden beslutade tillsynsplanen inte kan följas helt, 

utan prioriteringar måste göras. 

En del tillsynsbesök genomförs genom digitala möten i stället för platsbesök. Vissa planerade 

inspektioner skjuts upp då de är svåra att genomföra på distans. Andelen inspektioner som 

genomförs på miljöavdelningen är därför lägre än ett normalår, som till exempel det senaste 

normalåret 2019. 

Bygglovavdelningen genomför flera digitala öppet hus-tillfällen och de avlöper över 

förväntan. Även höstens öppet hus planeras genomföras i digital form. 

Personal 
Perioden fortsätter med hemarbete för de som kan utföra arbetsuppgifterna på distans. 

Flertalet arbetar hemifrån men gör då och då korta besök i kommunhuset. Fysiska möten 

undviks och de digitala mötena fortsätter. Arbetsmiljön fungerar tillfredsställande, vilket 

också framgår av den medarbetarundersökning som genomförs under våren. Förvaltningen 

startar året med en nytillsatt miljöchef. 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen för nämndens fyra mål bedöms som relativt god för tre av dem, medan målet 

om aktuella taxor inte bedöms uppnås under året. 

Ekonomi 
Utifrån faktiskt utfall är bedömningen av prognos för årsutfallet att verksamheten kommer att 

ge ett överskott om cirka 100 000 kronor. Överskottet beror främst på lägre kostnader. 

2 Väsentliga händelser 

Organisationsförändring är aktuell för bygg- och miljöförvaltningen då det ska bildas en 

samhällsbyggnadsförvaltning. Den nya organisationen förväntas formellt träda i kraft den 1 

september 2021. Avsikten är att den nya organisationen ska vara en sammanslagning av bygg- 

och miljöförvaltningen, kommunstyrelsens plan- och exploateringsavdelning och 

näringslivsenheten samt tekniska förvaltningens VA-, avfall- och gatu/parkavdelningar. Den 

roll som bygg- och miljönämnden innehar som myndighetsnämnd inom bygglov- och 

miljöområdet är oförändrad. 

Pandemin fortsätter att påverka förvaltningen och majoriteten av personalen kan utföra 

arbetsuppgifterna hemifrån. Vanan att arbeta hemifrån och genomföra digitala möten 

grundades redan under förra året. Hemarbetet fungerar ganska bra och verksamheten flyter på 

utan problem. Det finns en längtan av att kunna träffas fysiskt, men acceptansen är stor. Det 

ändrade arbetssättet bedöms dock inte påverka förvaltningens tillgänglighet eller service 

negativt. 

Lagen som avser tillsyn av trängsel på serveringsställen förlängs i flera etapper. Lagen ger det 

stöd som behövs för att miljöinspektörerna ska kunna göra erforderliga kontroller. Avgift för 

tillsynen tas dock inte ut av verksamheterna, utan här ger regeringen istället ett bidrag till 

kommunerna så länge lagen gäller. 
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Miljöavdelningen hanterar fortsättningsvis handläggningen av ärendet gällande det 

avfallsupplag som det konkursade företaget NMT, dotterbolag till Think Pink, lämnat efter sig 

på en fastighet i kommunen. Avfallsupplaget är relativt litet i jämförelse med de avfallsupplag 

som samma företag är ansvarig för i Botkyrka kommun. Upplaget utgör ändå en potentiell 

risk för att förorena mark och vatten då det ligger upplagt på en fastighet nära Mälarens 

strand. Då företaget NMT gått i konkurs drivs nu ärendet mot fastighetsägaren som har 

upplåtit sin mark för ändamålet. 

Under våren 2021 ges bygg- och miljöförvaltningen möjlighet att komma med synpunkter till 

ABT Bolagen AB inför ansökan om en planerad bergtäkt på fastigheten Kivinge 4:16 i Håbo 

kommun. Planerna på att exploatera skogsområdet har upprört många boende kring 

fastigheten. Miljöavdelningen hämtar in synpunkter från interna verksamheter (plan, gata-

park och bygg- och miljö) och sammanställer i en skrivelse som bygg- och miljönämnden 

förväntas hantera på septembernämnden. 

Föregående år startade ett samarbete i Region Uppsala gällande gemensam upphandling av 

flygfotografering, laserscanning och liknande uppdrag. I januari tecknas ett ramavtal med gott 

resultat där ett avrop nu ger betydligt lägre kostnad än om varje kommun var för sig skulle 

genomföra upphandlingen. Det år Håbo kommun avsätter medel för ändamålet kommer det 

att ge uppdaterade kartor (baskarta) och aktuella flygbilder till stor nytta såväl internt som 

externt . 

En betydande rättstvist pågår gällande plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättaxa. 

Beslut om taxan togs i kommunfullmäktige den 6 maj 2019 och beslutets laglighet har 

ifrågasatts genom begärd laglighetsprövning enligt kommunallagen. Under perioden kommer 

Förvaltningsrättens beslut efter två år och överklagandet avslås. Det gör att fullmäktiges 

beslut om taxan är laga kraft. 

En rad större byggnadsprojekt passerar under perioden förvaltningen i dess olika skeden. 

Några av de större och av allmänt intresse nämns här. Till exempel är byggnationen av 

Resecentrum vid Bålsta station igång och nya resecentrum väntas stå färdigt under sommaren 

2022. 

Inom Logistik Bålsta sker ett tillskott med ytterligare en stor industribyggnad om cirka 66 000 

kvadratmeter eller 6,6 hektar. Det är DAHL som kommer att ha sin verksamhet där och det 

beräknas stå klart under 2023. Arbetet med stomresningen av Axfoods byggnad fortsätter och 

arbetet beräknas vara färdigt till hösten 2021. 

Inom Tvåhusområdets utbyggnad av infrastrukturen är nu första etappen genomförd. Det 

betyder att större delen av gatan är klar, belysning finns på plats och all VA-dragning (vatten, 

avlopp och dagvatten) är klar. I projektet har kommunen och exploatörerna kommit överens 

om att etapp två, som är finplaneringen, planeras starta under det tredje kvartalet år 2023. 

Med finplanering menas trottoarer, torgytor och översta asfaltslagret (toppbeläggningen) på 

gatan med mera. 

I Bålsta byggs Ängsbackens förskola som en fristående byggnad i anslutning till Skogsbrynets 

förskola. På Ängsbacken blir det fem avdelningar. Den nya förskolan sammankopplas med en 

invändig passage till Skogsbrynets förskola. Ängsbackens förskola ska innehålla fem nya 

avdelningar med plats för 110 barn och ett tillagningskök med kapacitet för 160 barn. 
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3 Uppföljning kvalitet och mål 

3.1 Perspektiv: Målgrupp 

3.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Rättssäker och effektiv handläggning 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Rättssäker och effektiv handläggning så som en av förvaltningens grundläggande kritiska 

kvalitetsfaktorer bedöms generellt ha en god kvalitetsnivå under perioden. Genom att 

personalstyrkan är i relativt god balans med nivå av ärendemängd så ger det goda 

förutsättningar att också handlägga sitt ärende utan alltför stor tidspress, vilket gagnar att rätt 

tid läggs på ärendet för att uppnå rättssäkerhet och god effektivitet. Kundnöjdheten ökar i takt 

med kortare handläggningstid och ökad tillgänglighet. 

För Nöjd-kund-index, NKI, inom bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt 

serveringstillstånd och tobak finns inget utfall per sista augusti att redovisa. Under oktober 

månad kommer en halvårsrapport. Senaste resultatet avser helåret 2020 och redovisas i 

tabellen nedan, dock finns ingen uppgift avseende serveringstillstånd och tobak. Utvecklingen 

av NKI visar över tid en positiv trend inom nämndens verksamhetsområden. Indexet är 

konstruerat så att över 80 är ett mycket högt resultat. Intervallet 70-80 är en hög nivå och där 

återfinns livsmedel samt miljö- och hälsoskydd med NKI om 79 respektive 76. Utvecklingen 

av NKI för bygglov visar en stark frammarsch och ökar sedan 2017 med 19 enheter. 

I den mätning av företagsklimat som offentliggjordes i april 2021 ligger Håbo kommun på 

plats 26 av de 55 deltagande kommunerna i Stockholm Business Alliance. Föregående år låg 

Håbo kommun på plats 34. I den större jämförelsegruppen om 181 kommuner placerar sig 

Håbo kommun på plats 79, att jämföra med tidigare plats 110. Konstateras att förvaltningens 

miljö- och hälsoskyddsverksamhet har mycket bra ranking på plats 12. Dessa siffror och 

ranking avser verksamhetsåret 2020. 

När det gäller rättssäkerheten är det inte rimligt att samtliga ärenden står sig, utan rimlig nivå 

är att cirka 85 procent av överklagade ärenden håller. I tabellen visas resultatet av antal 

ärenden som står sig inom miljö och bygglov. Inom bygglov ingår även besluten om 

bostadsanpassningsbidrag. Resultatet baseras på de ärenden som överklagas under perioden 1 

januari 2017 till 1 augusti 2021 och som vunnit laga kraft. Miljöavdelningen har sammanlagt 

29 ärenden som överklagas där 26 stycket står sig. Inom bygglov är det 41 ärenden som 

överklagas och då är 3 stycken för bostadsanpassningsbidrag, sammanlagt är det 33 stycken 

ärenden som står sig. Både miljö- och bygglovavdelningarna inväntar domar som inte vunnit 

laga kraft så målnivån om 85 procent är rimlig att den kan uppnås. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Nöjda nyttjare inom bygglov NKI 61 NKI 68 NKI 69 

Nöjda nyttjare inom miljö- och hälsoskydd NKI 70 NKI 67 NKI 76 

Nöjda nyttjare inom livsmedel NKI 86 NKI 84 NKI 79 

Nöjda nyttjare inom serveringstillstånd och tobak - NKI 74 - 

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

98% 76% 79% 80,5% 

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

69% 94% 76% 89,7% 
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Nöjd-kund-index för första halvåret 2021 presenteras först under oktober månad, och därför kan inget 

resultat redovisas här. 

3.1.2 Utvecklingsmål: Förbättrad tillgänglighet 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Genom att coronapandemin sätter sin prägel på perioden påverkas tillgängligheten inom 

förvaltningen såtillvida att de fysiska mötena undviks enligt Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer som kommunen följer. Tillgängligheten bedöms ändå god då alla 

utvecklar sig i sättet att genomföra effektiva digitala möten. Till exempel genomförs 

förvaltningens Öppet Hus-tillfällen i digital form och med möjlighet att boka upp sig i förväg 

på en halvtimmes rådgivning. Kommunen står värd för bygglovalliansens årsmöte med ett 

stort deltagarantal och mötet genomförs på ett lyckat sätt. Det finns nu en god vana att 

genomföra digitala möten även med stort deltagarantal. 

Tillvänjningen för personal och kunder har skett successivt och med resultat över förväntan. 

Vissa möten så som tekniska samråd sker dock oftast fysiskt då det trots allt blir mest 

effektivt. Där det behövs fysiska möten arrangeras de så att de ändå kan genomföras tryggt 

och säkert. Erforderlig skyddsutrustning finns att tillgå i de fall tillräcklig distans inte går att 

hålla. 

Förbättrad tillgänglighet uppnås även med utveckling av bättre information och digitala 

tjänster. Till exempel kan kunder själva boka upp sig på vissa möten inom bygglov för att 

träffa handläggare när det passar personen ifråga. Inom geodataområdet påbörjas ett 

omfattande arbete med att uppdatera webbinformationen som slutförs under september. 

Antalet nyttjare som använder sig av e-tjänsten MinutBygg ökar stadigt och 

pappersansökningarna minskar. 

De webbkartor som geodataavdelningen publicerar på webben är väsentliga för att ge 

invånare och företagare god tillgänglighet till geografiska data. Här finns en 

utvecklingspotential och därför pågår ett arbete med att modernisera tjänsten. 

Bygg- och miljöförvaltningen konstaterar att trots pandemin och den situation den medför 

sker förbättringar inom tillgängligheten under perioden. Dessutom nås förvaltningen av 

återkoppling från kunder att det är relativt lätt att komma i kontakt med handläggare. Därför 

bedöms målet bli uppfyllt för det som planerats för 2021. 

3.2 Perspektiv: Verksamhet 

3.2.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Rättssäker och effektiv handläggning 

Bedömning 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

När det gäller andel bygglovsärenden klara inom tio veckor från att de är kompletta ligger 

utfallet för perioden på 100 procent, vilket är väldigt tillfredsställande. Just över sommar- och 

semesterperioden finns annars en risk för överskridande av de tio veckorna. 

Den faktiska handläggningstiden för bygglovärenden är nu 1,8 veckor och det tillsammans 

med sex veckor från att en inkommen ansökan är komplett visar på effektiv handläggning. I 

slutet av perioden finns en uppgång av handläggningstid, vilket förklaras av mycket hög 

inströmning av nya ärenden vår och försommar samtidigt som handläggare måste få sin 
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välförtjänta sommarsemester. Prognos för helårsutfallet torde kunna bli något lägre i nivå med 

de tidigare åren 2019 och 2020. Med den relativt nya e-tjänsten MinutBygg förväntas antalet 

ansökningar som inkommer kompletta öka då tjänsten bättre än den tidigare hjälper sökanden 

att förstå vilka uppgifter och handlingar som ska lämnas. 77 procent av alla 

bygglovansökningar som inkommer under januari till och med augusti kommer in via e-

tjänsten. Uppgången under perioden till sex veckor från inkommen ansökan till komplett 

ärende kopplas till det stora ärendeinflödet samtidigt som det är semestertider. 

Uppföljning av kvalitetsmåttet inom miljö med handläggningstid för inspektionsrapporter har 

sedan bytet av ärendehanteringssystem 2020 inte kunnat mätas på samma sätt som tidigare. 

Måttet kommer därför att bytas ut till kommande år. 

När det gäller handläggningstid nybyggnadskarta för enstaka småhus är utfallet 2,5 veckor. 

Fyra veckor är det måltal som eftersträvas. Bakgrunden till den avsevärt kortare 

handläggningstiden 2020 och hittills 2021 är att kart- och mätverksamheten sedan två år har 

tillförts en ny heltidstjänst. Verksamheten hade dessförinnan svårt att hinna med den ökande 

ärendevolymen. Inom kart- och mätverksamheten har nu sedan drygt ett år en e-tjänst varit i 

bruk för att ansöka om mät- och kartuppdrag via gemensam e-tjänst med bygglov. Det är 

cirka 80 procent av ansökningarna som inkommer via e-tjänsten. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 
veckor från komplettförklaring 

90% 99% 100% 100% 

Handläggningstid bygglovsärenden, från komplett 
ärende till beslut (veckor) 

2,8 1,5 1,5 1,8 

Handläggningstid för inspektionsrapporter 
(dagar) 

14 8 - - 

Handläggningstid nybyggnadskarta, enstaka 
småhus (veckor) 

3,8 5 2,1 2,5 

Tid mellan inkommen bygglovansökan och 
komplettförklarad ansökan (veckor) 

- 5 4 6 

Uppföljning av handläggningstid för inspektionsrapporter på miljösidan är alltför komplicerat i nya 

Ecos att få fram. Måttet ska bytas ut till 2022. 

3.2.2 Utvecklingsmål: Effektiva processer och stödverktyg 

Bedömning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Grundstenar som processkartläggning, informationshantering samt förvaltningsmodell måste 

fortsätta prioriteras för att komma vidare i verksamhetsutveckling, effektivitet och 

digitalisering. En modell för systemförvaltning är framme under juni, och kommer att 

implementeras efter sommaren. Den ger grunden för framtagande av årliga planer för 

systemförvaltningen. 

Den successivt ökande graden av digitalisering inom de olika verksamheterna medför 

minskad tid för administration och ger istället utrymme för ökad tillgänglighet, kvalitetsarbete 

och liknande. 

Processkartläggning fortsätter under perioden främst inom bygglov och geodata. Under 

sommaren blir det möjligt att publicera de kartlagda processerna på intranätet vilket är mycket 

efterlängtat. Nu blir processerna effektivt tillgängliga för alla medarbetare och blir klickbara 

till checklistor, rutiner och blanketter med mera. De kartlagda processerna ses över 
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kontinuerligt och anpassas efter nya behov. 

Miljöavdelningens relativt nya verksamhetssystem finslipas och fungerar bra. Det råder 

fortsatt fokus på att utveckla användandet av ärendesystemet och att använda alla de 

digitaliseringsfunktioner som finns i systemet. Ambitionen är att även utveckla användandet 

av applikationerna Tillsyn och SLV-kontroll (livsmedelskontroller) som innebär att 

handläggning av ärenden kan ske i fält och med I-pad. Alternativa vägar för att tillföra en 

effektiv övergripande e-tjänst till systemet utreds. Kostnaden för att genomföra ryms dock 

inte i budget. Under hösten planerar miljö att förbereda för en övergång till en helt digital 

handläggning, det vill säga målet är att pappersakter är ett minne blott från 2022. 

Den e-tjänst, MinutBygg, som bygglov och kart- och mät använder sig av fungerar utmärkt 

och allt fler ärenden inkommer via e-tjänsten. En väldigt stor vinst är att alltfler ärenden som 

inkommer är kompletta från start. I övrigt fortsätter bygglov med utveckling med stöd av 

smarta lösningar kopplat till verksamhetssystemet. Redan sedan föregående år har bygglov 

helt digital handläggning. Stödet med robot utvecklas och ger viss automatisering. 

Bygglovs verksamhetssystem kompletterades föregående år med modulen Nova, men 

kommer i drift så sakteliga under perioden. Nova för bygglov är en komplett 

ärendehanteringslösning för samhällsbyggnadsorganisationer med processtöd för effektiv och 

säkert handläggning. Lösningen ger alla delar inom organisationen en tydlig överblick baserat 

på respektive användares roll. Genom visuella gränssnitt där medarbetare med, ”drag- och-

släpp”-teknik, handlägger ärenden och Atom för ärenden framåt frigörs tid och kompetens då 

den administrativa bördan minskar. Handläggarna/inspektörerna behöver inte gå in i flera 

system för att arbeta med hantering av bygglovsärenden utan endast i Nova. Nova skickar då 

informationen till de andra systemen och det uppdateras där automatiskt. Resultatet blir en 

rättssäker process och nöjdare sökande. 

Inom geodata påbörjades under föregående år planering, förberedelser och utbildning av en 

övergång till en helt ny och effektivare plattform för MBK-verksamheten (Mätning, 

Beräkning, Kartering). Syftet är att effektivisera och underlätta automatisering. Systemet 

underlättar också framtagande av olika kartprodukter som grundkartor och nybyggnadskartor. 

Införande av TopoDirekt sker under perioden och med lyckad konvertering. Till exempel kan 

nu rapportering av data till Lantmäteriet göras med en helt ny automatiserad lösning. 

TopoDirekt är också en databasmodell för lagring av sömlösa detaljplaner (planmosaik) och 

digital översiktsplan. 

Kommunens kartverktyg som också är grunden för de externa webbkartorna måste bytas ut. 

Nuvarande system supportas inte längre. Därför är avsikten att omgående byta system innan 

kartstödet försämras eller helt fallerar. Under hösten planeras avrop från ramavtal 

genomföras. Ett sådant nytt kartsystem kommer också ha en betydligt bättre 

användarvänlighet för planmosaiken. Värt att nämna är också att det arbetas med en successiv 

övergång från en gammal Oracledatabas till mer lätthanterliga databaser. 

Sammantaget konstaterar bygg- och miljöförvaltningen att det är väldigt mycket som görs 

under perioden för att åstadkomma än bättre processer och stödverktyg. Bedömning görs att 

målet kommer att bli uppfyllt för det som planerats för 2021 

3.2.3 Utvecklingsmål: Utvecklad intern samverkan 

Bedömning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Den interna samverkan bedrivs på olika sätt och under pandemin handlar det främst om 
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digitala möten och kontakter annat än fysiska. Här finns behov och stor potential för 

utveckling. Till exempel behöver utveckling ske inom hela stadsbyggnadsprocessen med den 

etablerade projektmodellen som bas. Inte minst är det av vikt att förvaltningen bjuds in i 

tidiga skeden i planprocessen för att till exempel undvika olämpliga planbestämmelser som 

kan försvåra vid kommande bygglovprövning. 

Nytt mötesforum mellan bygglov och miljö tillsammans med kommunekologen skapas och ett 

första möte hålls under perioden. Syftet med detta forum är att kunna ta upp 

verksamhetsspecifika frågor med andra enheter inom bygg- och miljöavdelningen samt 

kommunekologen. 

Ny samverkan startar även mellan bygglov och kart- och mätfunktionerna. Tillsammans ska 

det tas fram uppdaterade rutiner för till exempel vilka kartunderlag som ska krävas i olika 

specifika ärenden; fullständig nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller räcker det 

med ett utdrag ur baskartan. Det finns även andra frågor som kommer att behandlas i gruppen. 

De största förbättringsbehoven rör områden där bygg- och miljöförvaltningen är deltagande 

aktör men inte ägare av forumen. Det handlar främst om förbättrad samverkan inom 

stadsbyggnadsprocessen, men även näringslivsfrågorna. Förväntningarna är höga för att den 

nya organisationen med ny samhällsbyggnadsförvaltning från och med september kommer att 

bidra till en förbättrad intern samverkan. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att målet är på god väg att bli uppfyllt. 

3.3 Perspektiv: Medarbetare 

3.3.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Attraktiv och trivsam arbetsplats 

Bedömning 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Inom ramen för en attraktiv och trivsam arbetsplats är målsättningen att ha engagerade och 

motiverade chefer och medarbetare som tillsammans har en god gemenskap. Arbetsplatsen 

präglas av en positiv och öppen kultur och har en god arbetsmiljö. Ambitionen är att 

medarbetarna trivs och mår bra, är goda ambassadörer för arbetsplatsen och kan 

rekommendera den till andra. 

De kvalitetsmått som är framtagna för att följa läget gällande en av de viktiga kritiska 

kvalitetsfaktorerna som "Attraktiv och trivsam arbetsplats" ger ett visst underlag för 

utvärderingen. Den främsta kunskapskällan för utvärdering av läget i enlighet med den 

horisontella tillitsbaserade styrmodellen är snarare den löpande dialogen till vardags inom 

förvaltningen och mellan förvaltning och nämnd. 

Perioden medför en fortsatt annorlunda arbetssituation genom pandemin som präglar 

arbetsplatsen sedan mars månad 2020. Majoriteten av chefer och medarbetare arbetar 

hemifrån och möten hålls i huvudsak digitalt. 

Trots det annorlunda läget så finns inget som tyder på att det finns oro eller stress i 

organisationen. I januari genomförs en enkät om hur personalen upplever att distansarbetet 

fungerar. Samtliga framför att det fungerar bra, i en skala från ganska bra, bra, till mycket bra. 

Ingen anser att det fungerar dåligt. Flera anser till och med att det går att arbeta mer effektivt 

hemifrån än från kontoret. Arbetsmiljön på hemmaplan fungerar tillfredsställande. Över 

hälften säger sig dock sakna det sociala sammanhanget med att träffa kollegorna. Under våren 

köps höj- och sänkbara arbetsbord in till "hemmakontoret" för de som framför behov. 
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Förvaltningen ser det som viktigt med sociala aktiviteter som bygger team och ger vi-känsla, 

därför finns en trivselgrupp som arrangerar aktiviteter. Tillfällena blir färre under perioden än 

planerat, men vissa aktiviteter genomförs via Teams. Gemensamma digitala fikamöten 

genomförs dock kontinuerligt. Årets plan för arbetsmiljöåtgärder inom förvaltningens plan för 

systematiskt arbetsmiljöarbete lägger en viktig grund. 

En viktig indikator för att få en bild av läget är medarbetarundersökningen, HME-enkäten, 

Hållbart medarbetarengagemang. Under 2020 väljer kommunen bort det upplägget och 

planerar istället för en mer omfattande medarbetarundersökning som genomförs under våren 

2021. Det gör att måttet HME där det går att utläsa andel nöjda medarbetare inte längre 

fungerar som kvalitetsmått att följa. 

Årets nya upplägg av medarbetarundersökning ger ett mycket gott resultat för bygg- och 

miljöförvaltningen. Vi har en svarsfrekvens på 90 procent. Vi ligger högt jämförelsevis inom 

de olika indexen: engagemang, ledarskap, teameffektivitet och organisatorisk och social 

arbetsmiljö. Även när det gäller medarbetare som ambassadörer för kommunen som attraktiv 

arbetsgivare ligger vi högt (som tvåa). Undersökningsresultatet pekar på vissa 

utvecklingsområden och där upprättar avdelningarna lämpliga handlingsplaner. Det är också 

viktigt att ta med områden som har fått goda betyg i handlingsplanen så att det bibehålls och 

kanske till och med kan utvecklas. 

Vad gäller korttidsfrånvaron kan noteras att siffran är 2,1 procent för perioden. 

Korttidsfrånvaron är låg trots pandemin och rekommendationen att verkligen inte gå till 

arbetet när man känner symptom samt att stanna hemma två dagar extra för att minimera 

smittspridning. Förvaltningens korttidsfrånvaro ligger under kommunens målsättning om 3,5 

procent. 

Erfarenheten från att nyttja friskvårdsbidraget är att det är först mot slutet av varje år som det 

blir aktuellt med att söka nytt bidrag för kommande årskort/säsongskort eller liknande. 

Innevarande år införs ett nytt verksamhetssystem, Actiway, som syftar till att underlätta. 

Flertalet anser inte att det underlättar då inte alla inrättningar vill ansluta sig till det systemet 

på grund av kostnaden. Det gör egentligen att friskvårdsbidraget urholkas till värde då företag 

ofta tar ett högre belopp för aktiviteten om det ska gå via Actiway. 

Sammantaget gör bygg- och miljöförvaltningen bedömningen att denna kritiska 

kvalitetsfaktor når en god kvalitetsnivå trots pandemi och hemarbete. Bygg- och 

miljöförvaltningen utgör en attraktiv och trivsam arbetsplats och uppfattas så av majoriteten 

av personalen. Det är många som uttrycker sig positivt över stämning och situation och inte 

minst kring de utvecklingsinsatser som förvaltningen under året har möjlighet att fokusera på. 

Det uppfattas som sporrande och nyttigt då det leder till effektivisering. Men det finns 

fortfarande förbättringsområden. 

Kvalitetsmått Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

Medarbetarenkät (nöjda medarbetare) 83 % 78 % 

Korttidsfrånvaro 2,8% 2,2% 3,7% 2,1% 

Andel medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget 58% 53% 50% 30% 

3.4 Perspektiv: Ekonomi 

3.4.1 Utvecklingsmål: Samtliga taxor är aktuella med rimlig kostnadstäckningsgrad 

Bedömning 

 Inte uppfyllt 
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Analys 

Bygg- och miljöförvaltningen har fyra taxor som rör verksamheten: 

 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena

 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

 Taxa för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt

vissa receptfria läkemedel

 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa

Taxan gällande alkoholservering med mera gäller från den 1 juli 2019 och är därmed relativt 

ny och anses därmed aktuell. Däremot är de övriga tre taxorna i behov av uppdatering och 

viss omarbetning. 

Plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättjänster 

Taxan har varit i bruk för ärenden inkomna efter kommunfullmäktiges beslut den 6 maj 2019. 

Det finns behov att se över och revidera taxan i vissa delar efter att taxan har varit i bruk en 

tid. Såväl inom bygglov som kart- och mät framkommer underhand behov av mindre 

justeringar i taxan och det arbetet är påbörjat. De önskade förändringarna har noterats i 

avvaktan på att fullmäktiges beslut av taxan ska vinna laga kraft. Beslutet från maj 2019 

ifrågasattes genom överklagande av fullmäktiges beslut, laglighetsprövning enligt 

kommunallagen. Det är Förvaltningsrätten som har att pröva ett sådant överklagande och flera 

omgångar av yttranden från klagande respektive kommunen begärs av Förvaltningsrätten. 

Den 20 maj 2021 meddelar slutligen Förvaltningsrätten dom i ärendet och avslår 

överklagandet. 

Från bygg- och miljöförvaltningens sida är målet att under hösten tillsätta en arbetsgrupp som 

fokuserar på att färdigställa aktuella justeringar i taxan. Under september tas en tidplan för 

arbetet fram. Beslut i nämnden kan bli aktuellt under första halvåret 2022. 

Taxorna inom miljö och livsmedel 

Förslag till nya taxor för såväl miljöbalken och livsmedelsområdet togs fram under våren och 

försommaren 2020 med målet att de skulle behandlas i bygg- och miljönämnden på 

sammanträdet i september 2020 för att gälla från och med januari 2021. Nämnden skjuter 

dock fram beslut om taxorna med anledning av pandemin. Även det faktum att plan- och 

bygglovtaxan då ligger för prövning i Förvaltningsrätten bidrar till att skjuta på beslutet om de 

nya taxorna. Då överklagandet av plan- och bygglovtaxan undanröjtsi maj 2021, samt att 

pandemin börjar bli mer under kontroll så signalerar ordförande nu att det kan vara dags att 

hantera taxorna för beslut. 

Förvaltningen konstaterar dock att det snart har förflutit 1 1/2 år sedan förslagen till 

reviderade taxor togs fram, och nu finns det anledning att göra ytterligare en översyn då det 

har hunnit hända en del inom de aktuella lagarna och ytterligare andra hänsyn att ta. 

Förvaltningen kommer under hösten ta ett omtag gällande de två taxorna. Miljöbalkstaxan 

beräknas bli föremål för nämndens hantering tidig höst med målet att ny taxa kan gälla från 

och med årsskiftet. När det gäller livsmedelstaxan finns ett större behov av uppdatering och 

omarbetning som startar under hösten varvid en tidplan tas fram. Beslut i nämnden kan bli 

aktuellt under första halvåret 2022. 

Sammantaget gör bygg- och miljöförvaltningen bedömningen att målet inte kommer att vara 

uppfyllt under året, då tre av förvaltningens taxor fortsätter att gälla trots att de är i behov av 

uppdatering enligt ovan. Taxan för alkoholservering och tobak uppfyller dock målet om att 

vara aktuell och med rimlig kostnadstäckningsgrad. 
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4 Driftredovisning 

Prognosrapport 

  
Budget 
2021 

Utfall jan-
aug 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget pro 

Bokslut 
2020 

Bygg- och miljönämnd -247 -112 -210 37 -189 

Nämndadministration -320 -193 -310 10 -266 

Fys- tekn plan, bostadsfö -3 348 -2 095 -3 530 -182 -2 603 

Bygglovavdelning -696 -1 213 -664 32 232 

Förvaltningsledning -1 967 -1 379 -2 049 -82 -3 236 

Miljö- och hälsoskydd -4 113 -1 986 -4 102 11 -2 972 

Tillstånd 0 94 106 106 3 

Bostadsanpassning -2 482 -1 203 -2 314 168 -2 246 

Summa -13 173 -8 087 -13 073 100 -11 277 

Intäkter och kostnader 

Verksamhet 

Budg 
Intäk

t 
2021 

Budg 
Kost

n 
2021 

Budg 
Sum

ma 
2021 

Utfall 
Intäk

t 
2021 

Utfall 
Kost

n 
2021 

Utfall 
Sum

ma 
2021 

Prog
n 

Intäk
t 

2021 

Prog
n 

Kost
n 

2021 

Progn 
Sum

ma 
2021 

Avvik
else 
mot 

budg
et 

Bygg- och miljönämnd 0 247 247 0 112 112 0 210 210 -37 

Nämndsadministration 0 320 320 0 193 193 0 310 310 -10 

Kart, mät, GIS 1 536 4 884 3 348 930 3 025 2 095 1 598 5 128 3 530 182 

Bygglovavd 6 990 7 686 696 3 528 4 741 1 213 6 998 7 662 664 -32 

Förvaltningsledning 1 000 2 967 1 967 0 1 379 1 379 0 2 049 2 049 82 

Miljö- och hälsoskydd 2 147 6 260 4 113 1 730 3 716 1 986 2 113 6 215 4 102 -11 

Tillstånd alkohol tobak 403 403 0 251 157 -94 403 297 -106 -106 

Bostadsanpassning 0 2 482 2 482 1 1 204 1 203 1 2 315 2 314 -168 

Summa 12 07
6 

25 24
9 

13 17
3 

6 440 14 52
7 

8 087 11 11
3 

24 18
6 

13 07
3 

-100 

5 Kommentarer till driftredovisning 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning för årsprognosen är att verksamheterna lämnar ett 

överskott om sammantaget 100 000 kronor. Överskottet förklaras av många små poster som 

avser lägre kostnad än budget. Ett par verksamheter redovisar dock underskott beroende på 

högre kostnader. De mindre avvikelser som uppträder i de olika verksamheterna redovisas 

nedan. 

Kart, mät och GIS, underskott 182 000 kronor 
Underskottet förklaras främst av behov av nytt kartsystem för såväl internt som externt bruk. 

Kostnad för det finns inte i innevarande års budget. Det nuvarande kartsystemet är under 

utfasning och har ingen support längre. Det innebär en stor risk att det kartstöd som 

kommunen är beroende av skulle kunna komma att fungera bristfälligt eller inte alls, och 

därför görs nu att avrop från ett ramavtal trots att budgetpost inte finns. 
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Exakt kostnad för inköp, installation och licens är ännu inte känd. Det som efterfrågas är ett 

verktyg som kan presentera, söka, analysera, skapa och redigera geodata och verksamhetsdata 

via webb- och mobila gränssnitt. Det ska enkelt gå att administrera, visualisera, analysera, 

redigera och integrera både geodata och verksamhetsdata och kombinera information från de 

flesta GIS-leverantörer, databaser och filer, men även olika verksamhetssystem. 

Dessutom är personalkostnaden något högre än budget men är tänkt att kompenseras genom 

intern delfinansiering. Upplägget som varit i många år är att tekniska förvaltningen har 

finansierat en mindre del av ett par tjänster då de utför arbetsuppgifter åt tekniskas 

verksamheter. Genom en övergång 2021 till att bygg- och miljöförvaltningen helt finansierar 

dessa tjänster och via avtal med tekniskas verksamheter debiterar dem efter nytta och nedlagd 

tid. Dock finns ännu inte samsyn om det upplägget vilket gör att budgeterade intäkter från de 

verksamheterna riskerar att bli betydligt lägre än budget. 

Förvaltningsledning, underskott  - 82 000 kronor 
Avvikelsen förklaras av något högre kostnader främst kopplat till digitalisering. I budget finns 

höjd tagen för en intäkt om en miljon kronor från kommunstyrelsens pott för digitalisering, 

och här ligger då även en kostnad om en miljon kronor avsatt för fortsatt 

verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Dock är beskedet från kommunstyrelsens 

förvaltning att det ansökta beloppet inte kan medges på grund av omfattande sparkrav inom 

kommunstyrelsen. Därför har prognosen nu anpassats till utebliven intäkt och dess tänkta 

åtföljande kostnad. 

Konsekvensen av detta blir att utvecklingen vad gäller digitalisering hamnar i pausläge under 

år 2021. Visst utvecklingsarbete som redan är igångsatt har förutsättningar att rulla på, men 

planerade nya aktiviteter enligt handlingsplanen har avsevärt försämrade förutsättningar att 

kunna realiseras under året. 

Tillstånd alkohol och tobak, överskott 106 000 kronor 
Verksamheten levererar ett överskott kopplat till lägre utfall av kostnader än budget. Bland 

annat har det inte varit behov av konsultstöd som finns budgeterat. 

Bostadsanpassning, överskott 168 000 kronor 
Under perioden fortsätter situationen, likt föregående år, med förhållandevis lågt antal 

ansökningar. En del av förklaringen kan vara att man drar sig för att ansöka om åtgärd på 

grund av pandemin och eventuell smittorisk. Samtidigt är det endast ett fåtal större, komplexa 

och mer kostsamma ärenden. De senaste månaderna inkommer det faktiskt en större volym 

ärenden. Bedömningen är ändå ett visst överskott. 

5.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Vid förvaltningens enkät (genomförd under januari 2021) till personalen angående hur de 

upplever att distansarbetet fungerar framgår att majoriteten anser att det fungerar relativt bra. 

Situationen är något som under perioden återkommande stäms av på arbetsplatsträffar, 

enskilda avstämningssamtal och liknande. 

Från flera medarbetare framförs problem med sin arbetsställning på sitt "hemmakontor". 

Framförallt saknas funktionen med att kunna stå och arbeta emellanåt och på så sätt få 

variation i arbetsställningen. Mot den bakgrunden erbjuds höj- och sänkbara arbetsbord för 

den som framför behovet. Vid jämförelse mellan att leasa arbetsbord eller köpa så 

framkommer att det blir mest förmånligt att köpa. Därför köps under våren sådana arbetsbord 

in till en kostnad om totalt 41 000 kronor. Ett arbetsbord som anställd har på sitt 

"hemmakontor" tillhör kommunen och ska återlämnas om behovet upphör eller om 

anställningen avslutas. 

Av enkäten framkommer även att ett flertal har undermåliga headsets för att tillräckligt 

effektivt kunna hantera digitala möten. Dessutom saknar några medarbetare webbkamera. 
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Utrustning i form av headsets och webbkameror införskaffas mot den bakgrunden. 

Tillsynsuppdraget på serveringsställen som syftar till att kontrollera om verksamheten följer 

lagen (2020:526) så att erforderliga avstånd hålls, om information finns uppsatt för att minska 

trängsel och hur serveringsställen agerar för att minska smittspridning gäller under perioden. 

Kommunerna erhåller ett statsstöd för det och det har utbetalats två gånger under perioden, 

utan att särskild ansökan om bidrag behöver göras. Behovet av tillsyn under perioden bedöms 

dock som låg då tillsynen hittills visat att serveringsställen anpassat sig och följer lagen på ett 

tillfredsställande sätt. 

Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-aug I prognos helår 

Bokfört: 

Höj- och sänkbara arbetsbord -41 -41

IT-utrustning så som webbkameror och headsets -1 -5

Övrig -1 -5

Bidrag smittskyddåtgärder 132 132 

Ej bokfört: 

Summa 89 81 

5.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att budgeten är i balans och ser inte att det behövs 

några särskilda åtgärder för att komma i balans till årets slut. Prognosen för årsutfallet är för 

närvarande ett överskott om 100 000 kronor. Självklart kommer ekonomin att vara i fokus 

kontinuerligt för att säkerställa att lagd budget håller. Det finns dock vissa risker för att 

obalans kan uppstå och de presenteras nedan. 

De risker som kan ses är främst kopplat till om de faktiska intäkterna kommer att uppnå 

budgeterad intäkt eller inte. Avgörande för intäktsnivån är byggtakten i kommunen, färdiga 

detaljplaner samt volymen ärenden som inkommer. Inflödet av ärenden har en tid varit relativt 

högt jämfört med tidigare år. Inom miljöavdelningens tillsynsverksamhet kan förvisso 

pandemin påverka viss tillsyn och hur den kan genomföras coronasäkert. Till del används 

alternativa metoder genom så kallad skrivbordstillsyn. För närvarande finns dock inget som 

tyder på att budgeterade intäkter inte kan uppnås. 

Inom geodataområdet finns förvisso fortfarande en osäkerhet vad gäller intäkter från interna 

verksamheter där ett förslag har presenterats av förvaltningen (april), och som 

samhällsbyggnadschefen ska förankra hos den politiska ledningen när tillfälle ges. 

När det gäller kostnadsbilden är det främst verksamheten kring bostadsanpassningsbidrag som 

förvaltningen inte kan påverka utfallet för. Kostnaderna är beroende av antal ärenden och 

vilken typ av åtgärd det handlar om och dess kostnad. I nuläget finns inget alarmerande, men i 

de fall det inkommer ett större antal kostnadskrävande åtgärder finns risk att lagd budget inte 

håller. Tendensen under perioden är att antalet inkomna ärenden relativt sett är i samma nivå 

som föregående år fram till och med augusti. Bedömningen i nuläget är ett visst överskott vid 

årets slut. 

Förvaltningen arbetar med översyn av kostnadstäckningsgraden och i syfte ha rättvisa avgifter 

finns behov av att ta fram ny taxa inom miljöbalks- och livsmedelsområdena. PBL-taxan är nu 

avgjord i Förvaltningsrätten och överklagandet är undanröjt, vilket gör att förvaltningen kan ta 

upp arbetet med att revidera den taxan. Alla tre taxorna bör ses över under hösten och gå mot 

beslut så snart som möjligt. Inom geodataverksamheten finns förslag om nya rutiner för intern 

delfinansiering som planeras ge ökad kostnadstäckningsgrad. Vid jämförelse med andra 
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motsvarande kommuners verksamheter och deras kostnadstäckningsgrad är det just inom 

dessa områden som förvaltningen har störst potential att uppnå en ökad och mer riktig 

kostnadstäckningsgrad. 

För fortsatt arbete vad gäller digitalisering har förvaltningen inte erforderlig täckning i budget 

utan är beroende av medel från kommunstyrelsens avsatta medel för digitalisering. I mars 

överlämnas skrivelse till ansvarig tjänsteman inom kommunstyrelsen med redogörelse för 

aktuella åtgärder som tillsammans summerar till 1,6 miljon kronor. Förvaltningen har 

klartecken för 600 000 kronor som prioriteras till kostnader för digitalisering av detaljplaner 

genom en visstidsanställning under hela 2021. I april kommer besked om att inget ytterligare 

bidrag från kommunstyrelsens avsatta medel är möjligt att erhålla. Det gör att det delvis blir 

pausläge i förvaltningens utveckling av verksamheten med digitalisering och åtföljande 

automatisering. 

5.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Vid senaste rapporteringen till bygg- och miljönämnden den 4 maj 2021 redovisas 

delårsuppföljning per sista mars med en prognos i balans utan prognostiserad avvikelse. 

Nämnden godkänner ekonomiuppföljningen utan krav på åtgärder. Risker för eventuella 

kommande avvikelser redovisas såväl vad gäller högre kostnader som lägre intäkter än 

budgeterat. 

Vid nämndsammanträdet den 8 juni lämnas information gällande månadsuppföljning per sista 

maj om att ingen avvikelse i förhållande till budget prognostiseras vid årets slut. 

6 Volym- och resursmått 

6.1 Volymmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall aug 

2020 
Utfall aug 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal myndighetsbeslut till nämnd 60 26 17 35 35 

Antal startbesked/slutbesked 
anmälningsärenden 

- - 147 100 200 

Antal lovbeslut, startbesked och 
slutbesked bygglovavdelningen 

- - 294 600 500 

Antal beslut bostadsanpassningsbidrag 140 87 92 175 150 

Antal nybyggnadskartor 44 31 26 45 40 

Antal avslutade livsmedelsärenden - - 20 100 100 

Antal avslutade miljöbalksärenden - - 96 400 400 

Antal startade livsmedelsärenden - - 116 120 120 

Antal startade miljöbalksärenden - - 354 400 400 

Antal inspektioner per handläggare, 
miljöavdelningen 

- - 80 

Antal startbesked/slutbesked anmälningsärenden 

Måttet är nytt för i år och därför finns ingen statistik från tidigare år. Ärendevolymen är hög 

liksom effektiviteten med beslut och prognosen ökar till 200 startbesked/slutbesked för året. 

Antal lovbeslut, startbesked och slutbesked bygglovavdelningen 

Måttet är nytt för 2021 och därför finns ingen statistik från tidigare år. Möjligen är budget för 

helåret något högt. Trots ett högt ärendeflöde bedöms årsutfallet bli något lägre än satt budget. 
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Antal beslut bostadsanpassningsbidrag 

Under pandemin är tendensen att färre ärenden än vanligt inkommer och mot den bakgrunden 

sänks förväntningen vad gäller prognosen för antal beslut från 175 till 150 stycken. 

Antal avslutade livsmedelsärenden 

Även om utfallet är lågt fram till augusti så kommer stor andel av livsmedelsärendena att 

kunna avslutas mot slutet av året, varför prognosen bedöms hålla nivån som finns i budget. 

Antal avslutade miljöbalksärenden 

Även om utfallet är lågt fram till augusti så kommer stor andel av miljöbalksärendena att 

kunna avslutas mot slutet av året, varför prognosen bedöms hålla nivån som finns i budget. 

7 Intern kontroll 

Bygg- och miljönämnden godkänner i årets början en plan för intern kontroll för 

verksamhetsåret. Planen innehåller fem områden för 2021 som bedöms särskilt viktiga att 

fokusera på. Uppföljning visar att för ett par av områdena är kontrollmomenten genomförda, 

och för resterande är kontrollmomenten ännu inte riktigt i mål. 

Det som genomförs är IT-säkerhet där det nu finns en förvaltningsmodell och plan för året 

gällande förvaltningens olika system. Nu gäller det att efterleva upplägget och strukturera 

höstens styr- och förvaltningsmöten. Även området gällande handläggning inom bygglov där 

tidsfristerna är i fokus visar sig vara uppfyllt med tanke på att inga tidsfrister överskrids. 

Glädjande nog är kontrollmomentet med rättssäker handläggning och det problem som varit 

med att kunna publicera de kartlagda processerna på intranätet nu löst. 

Kontrollmomentet med debitering till kund och ambitionen att få till aktuella taxor är inte 

uppfyllt. Tre av förvaltningens fyra taxor är i behov av uppdatering. 

Förhoppningen är att flera av kontrollmomenten kan närma sig målbilden mot årets slut. Inför 

nästkommande verksamhetsår är det önskvärt med ett samarbete inom den nya 

samhällsbyggnadsförvaltningen inför upprättande av ny plan för intern kontroll. Det kan 

finnas fördelar att ta upp vissa gemensamma kontrollmoment kopplat till den nya 

förvaltningen. 

8 Förväntad utveckling 

Förvaltningen har som målbild att förenkla för såväl invånare och företagare som för 

handläggare. Det ska vara lätt att göra rätt. Invånare och företagare har allt större krav och 

förväntningar på att deras ärende ska få snabb hantering. Det är oroande att det ser ut som att 

takten vad gäller digitalisering riskerar avstanna då såväl årets liksom nästa års budgetram är 

väldigt snäv. Att få till önskad effektivisering genom automatisering kräver medel. Även den 

politiska ledningen förväntar sig fortsatt digitalisering och i brist på medel uppstår ett moment 

22. Nästa budgetår avsätts heller inte centrala medel för digitalisering.

Att använda e-tjänster är en självklarhet idag och förvaltningen kommer att verka för att 

fortsätta utveckla e-tjänster tillsammans med digital handläggning och successivt ökad 

automatisering. Näst på tur för helt digital handläggning är miljöverksamheten som till  2022 

har för avsikt att nå dit. Samtidigt utreds ett par alternativ för en ny e-tjänst för ansökningar 

inom miljös områden i syfte att underlätta för såväl sökande, som handläggare och 

administrationen. 
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Hanteringen av geodata med system för att presentera och analysera geodata är fortsatt 

föremål för utveckling. Förvaltningen samverkar med grannkommuner och vill verka för att 

Region Uppsala lyfter geodatafrågor med länets kommuner. Tyvärr synes inte förvaltningen 

kunna prioritera medel för flygfotografering de närmaste åren och därmed skjuts aktuell 

baskarta på framtiden. En av grundstenarna för en effektiv och digital stadsbyggnadsprocess 

är just en aktuell baskarta med korrekta fastighetsgränser. 

Förväntningarna är höga för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen och vad den kan bidra 

med för nytta till gagn för bygg- och miljös verksamhet. Det återstår en hel del att förtydliga 

så som arbetssätt, funktioner, bemanning, roller, digitala processer, reglemente, budget med 

mera. 

Att få till aktuella taxor med rimlig kostnadstäckningsgrad är en utmaning och kräver mod för 

att stå för att ta rätt betalt från den som får nyttan av ett beslut, och där den enskilde inte ska 

subventioneras av skattemedel. 

En PBL-utredning har fokus att fler byggnationer inte kräver bygglov/anmälan, vilket bedöms 

innebära att tillsynsärendena ökar. 

Kommunen ligger i en tillväxtregion och konkurrensen om arbetskraft är hård. Utmaningen 

redan nu och de kommande åren är att både lyckas behålla personal och att vara en attraktiv 

arbetsgivare vid nyrekryteringar. Varumärket Håbo kommun måste stärkas. 
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Sammanträdesdatum 
2021-10-06 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

BOU § 139 Dnr 2021/00137 

Delårsrapport augusti 2021 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner, efter redaktionell ändring,

delårsuppföljningen augusti 2021 och överlämnar rapporten till
kommunstyrelsen.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras
omedelbart.

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har i delårsrapport augusti 2021 följt 
upp nämndens måluppfyllelse och ekonomi kopplat till verksamhetsplan 
och budget 2021. Prognosen för nämndens budget visar på ett underskott 
med 7,9 miljoner kronor, en förbättring med 17,2 miljoner kronor jämfört 
med föregående prognos.  

Förvaltningen fortsätter det riktade arbetet med utvecklingsmålet ”Likvärdig 
skola för alla” genom att delta i utvecklingsprojektet Samverkan för bästa 
skola. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2021-09-10, BOU 2021/00137 nr 62098
– Delårsrapport augusti 2021 BuN

Förslag till beslut på sammanträdet 
 Carl-Johan Torstenson (M) yrkar att en redaktionell ändring görs i 
förvaltningens förslag till delårsrapport augusti 2021 BuN.    

Beslutsgång 
 Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med Carl-Johan Torstensons (M) yrkande och finner att så sker.  

____________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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Sammanfattning
Vi har av Håbo Kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i 

revisionsplanen för år 2021.

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 

beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

✓ Kommunens resultat för delåret uppgår till 46,4 mnkr, vilket är 40,7 Mkr sämre än samma period förra året. Det beror främst på man

inte fått de generella statsbidrag och utjämningarna till följd av den rådande Coronapandemin i samma utsträckning som föregående år.

Kommunen erhöll föregående år 116,3 Mkr i generella statsbidrag och utjämning, medan man i år mottog 113,4 Mkr, vilket är en

minskning från i fjol med 2,9 Mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat i jämförelse med föregående år med 74,8 Mkr och

skatteintäkterna har ökat med ca 38 Mkr i jämförelse med i fjol.

✓ Kommunens årsprognos uppgår till 231,5 Mkr jämfört med budget på 27,7 Mkr. Årsprognosen, exklusive realisationsvinster och resultat

från exploatering, beräknas uppgå till 2,1 Mkr, vilket understiger budget med -25,5 Mkr.

✓ Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 231,5 Mkr för 2021 och beräknas uppnås.

Vi har, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 

redovisning.
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god

ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den 

ekonomiska förvaltningen.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. 

Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet utan endast

fokuserar på kommunen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella 

målen. Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen 

felaktig.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda övergripande  

verksamhetsmålen. Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara 

väsentligen felaktig.

Västerås 2021-10-28

Susann Eriksson 

Susann Eriksson Micaela Hedin

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av 

minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport 

som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 

beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

✓ Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redo-

visningssed i kommuner och regioner

✓ Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige.

Inledning
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2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av

SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att

delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som

vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade

om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med

utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

✓ Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

✓ God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

✓ Interna regelverk och instruktioner

✓ Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som 

är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

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

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

✓ Dokumentstudie av relevanta dokument

✓ Intervjuer med berörda tjänstemän

✓ Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi

✓ Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.



3. Resultat av
granskningen
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3.1 Struktur och innehåll i delårsrapporten 

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR

preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla som minimum för att motsvara kraven på en förenklad

förvaltningsberättelse. RKRs rekommendation 17 tillägger att en samlad - men översiktlig – beskrivning av kommunens drifts- och

investeringsverksamhet ska ingå.

Enligt RKR 17 ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om: 

✓ Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas.

✓ Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk

hushållning.

✓ En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.

✓ En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Vi noterar att kommunens delårsrapport uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17. 

Resultat av granskningen



12© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 

ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. 

Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.

Vi noterar dock att kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för 

kommunen exklusive koncernbolag.

Resultat av granskningen forts.



13© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

3.2.1 Finansiella mål

Totalt har kommunen tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning:

✓ Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och 

investeringsbidrag från andra än staten

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

finansiera kommunens investeringar

✓ Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen

Två av kommunens tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning bedöms uppnås. Överskott och intäkter av engångskaraktär har 

finansierat investeringar och exploateringsverksamheten beräknas ge ett ekonomiskt överskott för kommunen på 54,5 Mkr. Däremot 

beräknas överskottet i förhållande till skattenettot bli 0,2 procent och därav bedöms målet om ett överskott på 2 procent inte uppfyllas. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella 

målen. Avseende prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen 

felaktig.

Resultat av granskningen forts.



14© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

3.2.2 Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har beslutat om 3 övergripande verksamhetsmässiga mål för 2021. 

Kommunstyrelsens bedömning är att målen ”Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande” och

”Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet” delvis kommer att uppfyllas vid helåret. Målet ”Utveckla områden för bostäder, 

arbetsplatser och service utifrån samhällets behov” bedöms uppfyllas. 

Verksamhetsmålen är indelade i fyra kategorier; Målgrupp, Verksamhet, Medarbetare samt Ekonomi och avser samtliga nämnder. De

fastställda verksamhetsmålen omfattar inte koncernbolagen och därmed görs ingen utvärdering av mål och ekonomisk hushållning på 

koncernnivå.

Totalt har kommunen 31 verksamhetsmål fördelat över de olika nämnderna. Tre mål ( 9,7 %) anses vara uppfyllda, sexton mål (51,6 %) är 

delvis uppfyllda och fyra (12,9 %) bedöms inte uppfyllas. För åtta av målen (25,8 %) finns inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en 

bedömning vid delåret utan bedömningen kommer att göras först vid årets slut.

En samlad bedömning är svår att göra eftersom ett stort antal mål kommer att utvärderas först i samband med bokslutet för år 2021.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda övergripande 

verksamhetsmålen. Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara 

väsentligen felaktig.

Resultat av granskningen forts.
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3.3 Balanskravet

En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna

reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 

balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur 

reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.

Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunens

prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 231,5 Mkr och beräknas att uppnås. 

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. RUR uppgår till 14,7 Mkr vilket är oförändrat sedan tidigare år.

Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.

Resultat av granskningen forts.
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3.4 Analys av Resultaträkning 

Kommunens resultat för delåret uppgår till 46,4 Mkr, vilket är 40,7 Mkr sämre än samma period förra året. Det beror främst på man inte fått 

generella statsbidrag och utjämningarna till följd av den rådande Coronapandemin i samma utsträckning som föregående år. Kommunen 

erhöll föregående år 116,3 Mkr i generella statsbidrag och utjämning, medan man i år mottog 113,4 Mkr, vilket är en minskning från i fjol med 

2,9 Mkr. Även verksamhetens nettokostnader har ökat i jämförelse med föregående år med 74,8 mnkr. Dock har skatteintäkterna ökat med 

ca 38 Mkr. 

Kommunens årsprognos uppgår till 231,5 mnkr jämfört med budget på 27,7 Mkr. Årsprognosen, exklusive realisationsvinster och resultat från 

exploatering, beräknas uppgå till 2,1 Mkr, vilket understiger budget med -25,5 Mkr. 

Nämnderna visar en negativ budgetavvikelse med -42,9 Mkr. Främst inom Kommunstyrelsen (-39,4 Mkr) och Barn- och Utbildningsnämnden 

(-7,9 Mkr). 

Resultat av granskningen forts.
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3.5 Balansräkning 

Resultat av granskningen forts.
Balansomslutningen har ökat med 213,8 Mkr i jämförelse 

med 2020-12-31, vilket främst beror på årets investeringar 

+65,3 Mkr och ökning av materiella anläggningstillgångar. 

Omsättningstillgångarna har ökat med 105 mnkr i jämförelse 

med samma period föregående år och fordringarna har ökat 

med 62,8 mnkr.

Avsättningar för pensioner har ökat med ca 18 Mkr i 

jämförelse med årsbokslutet. 

Pensionsförpliktelsen (som ligger utanför balansräkningen) 

uppgår till 289,5 mkr, vilket är en ökning med +1,9 Mkr 

jämfört med årsbokslutet. 

Kortfristiga skulder har ökat med 35 Mkr, vilket främst utgörs 

av en ökad skuld för projekt vård och omsorg (14,8 Mkr) 

samt ökade förutbetalda intäkter kundreskontran (77,7 Mkr) 

och förutbetalda intäkter exploatering (14 Mkr).
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3.6 Sammanställd redovisning

Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka 

kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när 

kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget 

har en ringa omsättning eller balansomslutning.

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de 

kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges mål för hela kommunkoncernen som ska bedömas.

Per 2021-08-31 utgör de kommunala bolagen följande andel av totala koncernen:

✓ 28 % av koncernens samlade verksamhetsintäkter

✓ 7,3 % av de samlade totala intäkterna i koncernen (verksamhetsintäkter, skatteintäkter och generella statsbidrag)

✓ 33,3 % av koncernens balansomslutning

I den sammanställda redovisningen ingår, förutom kommunen, följande enheter:

Håbohus AB, 100 %

Håbo Marknadsaktiebolag AB, 100 %

Räddningstjänsten, 35 %

Resultat av granskningen forts.
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3.7. Investeringar inkl exploateringsverksamhet 

Årets investeringsbudget uppgår till 513,4 Mkr. Periodens investeringar enligt investeringsredovisningen uppgår per 2021-08-31 till 102,2 Mkr, vilket 

motsvarar 19,9 % av årsbudgeten. Prognosen uppgår till 351,7 Mkr, vilket innebär att kommunen under de sista fyra månaderna uppskattar att de 

kommer investera över dubbelt så mycket som de gjort de första åtta månaderna. Vi har förståelse för att en viss Corona-effekt kan ha haft påverkan 

på utfallet även per 2021-08-31, precis som föregående år. Vi har dock svårt att bedöma rimligheten i den uppdaterade prognosen. Från vår 

förståelse har situationen varit densamma tidigare år och vid årsbokslutet har det visat sig att investeringsåtagandet ej lyckats uppfylla prognosen 

eller budget.

✓ Vi vill poängtera att det är viktigt att prognosen så långt som möjligt överensstämmer med den bästa bedömningen avseende 

verkligt utfall och vi rekommenderar att verkligt utfall följs upp mot prognos i efterhand för att även ge vägledning inför framtida prognoser.

✓ Vi rekommenderar att kommunen ser över budgeten för investeringarna eftersom den inte uppnås år efter år, vilket kan innebära att 

trovärdigheten minskar. 

Resultat av granskningen forts.
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3.8 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer

eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring

säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten

av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”10.1 Not 1 Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed 

med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer. Det omnämns även att redovisningsprinciperna inte har 

ändrats sedan årsredovisningen 2020. 

Resultat av granskningen forts.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 279 Dnr 2021/00381 

Revisionens äskande av extra medel inför revisions-
budget 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunfullmäktige

utan eget förslag till beslut.

Sammanfattning 

Ett äskande om extra anslag från revisionen har hamnat i ärendet om budget 

2022. Detta äskande har på begäran från Michael Rubbestad (SD) lyfts ut 

till en egen punkt.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunstyrelsen överlämnar ärendet till 

kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Michael Rub-

bestads (SD) yrkande och finner att så är fallet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Revisionen – för kännedom 

Ärende 10



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         

Sammanträdesdatum  2021-09-28 

Kommunrevisionen 

Plats och tid Sammanträde via Teams kl. 13.00-15.00 

Utses att justera Lars Berglund 

Justeringens tid 2021-09-29 

Paragrafer §1-2

Underskrifter Sekreterare  ____________________________________________________________ 

Micaela Hedin, KPMG 

Ordförande  ____________________________________________________________ 

Inger Kölestam  

Justerare  ____________________________________________________________ 

Lars Berglund  

Underskrifter har godkänts digitalt. 

ANSLAG/ BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd  Kommunrevisionen 

Sammanträdesdatum 2021-09-28 

Anslaget sätts upp 

Anslaget tas ner 

Protokollets förvaring Revisionens arkiv 

Underskrift 

_______________________________________________________________ 

Louise Lightowler 

Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunrevisionen 2021-09-28 2 [2] 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutande Inger Kölestam, ordförande 

Lars Berglund 

Edwin Hillersöy 

Staffan Wohrne 

Christine Storbacka 

Övriga Micaela Hedin, KPMG 

§ 1

Val av sekreterare 
Till sekreterare för mötet utses Micaela Hedin, KPMG. 

§ 2

Äskande gällande 2022 års revisionsbudget

Revisionen äskar ytterligare 100 000 kr,

årsbudget 1,6 Mkr.

Med hänsyn kommunens utmanande läge vill revisionen utöka sin budget för att täcka 

utökade revisionsinsatser.   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 233 Dnr 2021/00381 

Revisionens äskande av extra medel inför revisions-
budget 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kom-

munstyrelsen utan eget förslag till beslut. En representant för revisionen

bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober för att infor-

mera i frågan.

Sammanfattning 

Ett äskande om extra anslag från revisionen har hamnat i ärendet om budget 

2022. Detta äskande har på begäran från Michael Rubbestad (SD) lyfts ut 

till en egen punkt.  

Beslutsunderlag 

Muntligt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att äskandet från revisionen överlämnas till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med Michael 

Rubbestads (SD) yrkande och finner att så sker.  

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 280 Dnr 2021/00347 

Budget 2022, plan 2023-2024 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramar 2022, totalt 1 322 233

tkr till nämnder och styrelser enligt följande

Kommunfullmäktige 1 615 

Stöd till politiska partier 1 084 

Valnämnd 1 166 

Revision (enligt fullmäktiges presidiums förslag) 1 600 

Räddningstjänst 21 910 

Kommunstyrelse 116 851   

Kommunstyrelse f d teknisk nämnd 39 742 

Kultur- och fritidsnämnd 59 808 

Socialnämnd 76 930 

Bygg- och miljönämnd 13 182 

Barn- och utbildningsnämnd 620 649 

Vård- och omsorgsnämnd 365 428 

Överförmyndarnämnd 2 268 

2. Kommunfullmäktige fastställer totalbudget för följande stora investe-

ringsprojekt totalt 327 300 tkr enligt följande

Fotbollsanläggning (kultur- och fritidsnämnd) 67 000 

Bibliotek/kulturhus (kultur- och fritidsnämnd) 20 000 

Trazan och Banarnepark (kultur- och fritidsnämnd) 10 000 

Tillbyggnad Västerängsskolan (barn- och utbildnings-

nämnd) 45 300 

Särskilt boende äldreomsorg (vård- och omsorgsnämnd) 121 000 

Cirkulationsplats Gransäter (kommunstyrelsen, fd tekn) 50 000 

Projektering VA-försörjning Skokloster (kommunstyrel-

sen, fd tekn) 14 000 

Ärende 11
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Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

3. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2022, totalt 434 457

tkr enligt följande

Kommunstyrelse 140 072 

Kommunstyrelsen, fd tekn skattefinansierat 28 214 

Kommunstyrelsen, fd tekn VA-verksamhet 103 700 

Kultur- och fritidsnämnden 48 600 

Socialnämnden 120 

Barn- och utbildningsnämnd 18 098 

Vård- och omsorgsnämnd 12 100 

Exploateringsinvesteringar inklusive ökning omsätt-

ningstillgångar 83 553 

4. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål

5. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att

omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfal-

ler till betalning under året och vid omförhandling/ omplacering av kommu-

nens befintliga lån, mellan olika kreditinstitutioner.

7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år

2022 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med 285,7 miljoner

kronor.

8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för

Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1

240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

9. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för

Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt

högsta lånebelopp om 7,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och

kostnader

10. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB en-

ligt lagstiftningen om allmännyttan.

Kommunstyrelsens beslut 

11. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen har rätt att för kommun-

styrelsens räkning under 2022 omsätta lån, det vill säga låna upp motsva-

rande belopp på de lån som förfaller till betalning under året och vid omför-

handling/omplacering av kommunens befintliga lån mellan olika kreditin-

stitutioner.



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(6) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-10-25  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

12. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden, som är 

beslutade med stöd av delegering, ska undertecknas av två i förening enligt 

kommunstyrelsens beslut om firmateckning 

Sammanfattning  

Processen 

Enligt kommunallagen 11:8 ska förslag till budget för kommande år upprät-

tas av kommunstyrelsen senast i oktober och fastställas i fullmäktige före 

november månads utgång. Ärendet bereds av kommunstyrelsen och när det 

gäller revisionens budget ska fullmäktiges presidium föreslå budget. 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari om tidplan för budgetarbetet, 

men som följd av arbete med omorganisation av samhällsbyggnadsfunkt-

ionen, beslöt kommunstyrelsen om en senareläggning av beslutet om inrikt-

ningsramarna för 2022. 

Kommunledningsgruppens förslag med tillhörande verksamhetsanalyser 

presenterades den 13 september på kommunstyrelsen som ett underlag till 

de förtroendevalda. Den 27 september anordnades en budgetkonferens där 

kommunledningsgruppens inriktningsramar och verksamhetsanalyser pre-

senterades och diskuterade. Den politiska beredningen pågick fram till ok-

tober, förvaltningschefer och övriga berörda tjänstemän fanns till förfogande 

i beredningsarbetet. 

Efter att inriktningsramarna presenterades har ramarna för nämnderna juste-

rats med 430 000 kronor till valnämnden, 100 000 kronor till revisionen en-

ligt budgetäskande, kapitalkostnader till nämnderna har justerats ned med 

1,3 miljoner kronor, internhyresbudget har omfördelats mellan nämnder och 

barn- och utbildningsnämnden har tillförts 2,5 miljoner kronor för skolmil-

jarden. 

Investeringsbudgeten har ökats med 5 miljoner kronor till 67 miljoner kro-

nor för projektet fotbollsanläggning och den årliga investeringsbudgeten för 

2022 för kultur- och fritidsnämnden har utökats med 1,1 miljoner kronor för 

isbana. 

Håboalliansen har sedan utifrån detta underlag lagt fram sitt budgetförslag. 

Övriga partier lämnar sina förslag till budget den 18 oktober till kommun-

styrelsen enligt tidplanen. 

Efter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar 

med verksamhetsplan för 2022 senast 31 december 2021. 
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Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Budget 2022 

Alliansens budget för 2022 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 20,0 

miljoner kronor vilket motsvarar 1,5 procent av skattenettot. 

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2022 uppgår till 1 322,2 mil-

joner kronor, en ökning med 5,0 procent från 2021 års budget. 

Sju nya investeringsprojekt större än 5 miljoner kronor ingår i budgeten. To-

tal budget för dessa projekt är 327,3 miljoner kronor fördelat över projektå-

ren. Förutom fleråriga investeringsprojekt finns även årliga investeringsra-

mar för nämnderna. Totala investeringar för nämnderna för år 2022 uppgår 

därmed till 350,9 miljoner kronor. Exploateringsinvesteringar tillkommer 

med 83,6 miljoner kronor inklusive omsättningstillgångar och årets totala 

investeringar uppgår därmed till 434,5 miljoner kronor. 

För att finansiera årets investeringar kan 34 procent finansieras med egna 

medel, såsom årets resultat, avskrivningar och exploateringsintäkter. Reste-

rande del behöver nyupplånas till ett belopp av 286 miljoner kronor år 2022. 

Finansiella mål föreslås vara: 

* Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent

av skattenettot exklusive realisations- och exploateringsvinster.

* Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till

att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommu-

nens investeringar.

* Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till

kommunen.

Beslutsunderlag 

– Budget 2022, plan 2023-2024

– Revisionens budgetäskande

– Budgetsamråd för räddningstjänsten

- Övriga partiers budgetförslag

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till alliansens budgetförslag. 

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till alliansens budgetförslag. 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag. 
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Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas budgetför-

slag. 

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.  

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till alliansens budgetförslag. 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till alliansens budgetförslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning:  

- Sverigedemokraternas budgetförslag ställs mot socialdemokraternas bud-

getförslag 

- Vinnande förslag ställs sedan mot alliansens budgetförslag 

Propositionsordningen godkänns. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller sverigedemokraternas 

budgetförslag eller socialdemokraternas budgetförslag och finner att kom-

munstyrelsen bifaller socialdemokraternas budgetförslag.  

Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller socialdemokrater-

nas budgetförslag eller alliansens budgetförslag och finner att kommunsty-

relsen bifaller alliansens budgetförslag. 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

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

liansens budgetförslag och nej-röst för bifall till socialdemokraternas bud-

getförslag.  

Ja-röst lämnas av: Björn Green (M), Per-Arne Öhman (M), Helene Zeland 

Bodin (C), Gunilla Alm (L), Christian Nordberg (-), Fred Rydberg (KD). 

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

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

Avstår: Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD). 

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster samt 2 avstår har kommunstyrelsen beslutat 

att bifalla alliansens budgetförslag.  

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder och styrelser 

Revisionen 
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1 Sammanfattning 

Processen 

Enligt kommunallagen 11:8 ska förslag till budget för kommande år upprättas av 

kommunstyrelsen senast i oktober och fastställas i fullmäktige före november månads utgång. 

Ärendet bereds av kommunstyrelsen och när det gäller revisionens budget ska fullmäktiges 

presidium föreslå budget. 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari om tidplan för budgetarbetet, men som följd av 

arbete med omorganisation av samhällsbyggnadsfunktionen, beslöt kommunstyrelsen om en 

senareläggning av beslutet om inriktningsramarna för 2022. 

Kommunledningsgruppens förslag med tillhörande verksamhetsanalyser presenterades den 13 

september på kommunstyrelsen som ett underlag till de förtroendevalda. Den 27 september 

anordnades en budgetkonferens där kommunledningsgruppens inriktningsramar och 

verksamhetsanalyser presenterades och diskuterade. Den politiska beredningen pågick fram 

till oktober, förvaltningschefer och övriga berörda tjänstemän fanns till förfogande i 

beredningsarbetet. 

Efter att inriktningsramarna presenterades har ramarna för nämnderna justerats med 430 000 

kronor till valnämnden, 100 000 kronor till revisionen enligt budgetäskande, kapitalkostnader 

till nämnderna har justerats ned med 1,3 miljoner kronor, internhyresbudget har omfördelats 

mellan nämnder och barn- och utbildningsnämnden har tillförts 2,5 miljoner kronor för 

skolmiljarden. 

Investeringsbudgeten har ökats med 5 miljoner kronor till 67 miljoner kronor för projektet 

fotbollsanläggning och den årliga investeringsbudgeten för 2022 för kultur- och 

fritidsnämnden har utökats med 1,1 miljoner kronor för isbana. 

Håboalliansen har sedan utifrån detta underlag lagt fram sitt budgetförslag. 

Övriga partier lämnar sina förslag till budget den 18 oktober till kommunstyrelsen enligt 

tidplanen. 

Efter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar med 

verksamhetsplan för 2022 senast 31 december 2021. 

Budget 2022 

Alliansens budget för 2022 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 20,0 miljoner kronor 

vilket motsvarar 1,5 procent av skattenettot. 

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2022 uppgår till 1 322,2 miljoner kronor, en 

ökning med 5,0 procent från 2021 års budget. 

Sju nya investeringsprojekt större än 5 miljoner kronor ingår i budgeten. Det är 

fotbollsanläggning 67 miljoner kronor, bibliotek/kulturhus 20 miljoner kronor, Trazan och 

Banarnepark 10 miljoner kronor, tillbyggnad Västerängsskolan 45,3 miljoner kronor, särskilt 

boende äldreomsorg 121 miljoner kronor, cirkulationsplats Gransäter 50 miljoner kronor och 

projektering VA-försörjning Skokloster 14 miljoner kronor. Total budget för dessa projekt är 

327,3 miljoner kronor fördelat över projektåren. 

Förutom fleråriga investeringsprojekt finns även årliga investeringsramar för nämnderna. 

Totala investeringar för nämnderna för år 2022 uppgår därmed till 350,9 miljoner kronor. 

Exploateringsinvesteringar tillkommer med 83,6 miljoner kronor inklusive 

omsättningstillgångar och totala investeringar uppgår därmed till 434,5 miljoner kronor. 

För att finansiera årets investeringar kan 34 procent finansieras med egna medel, såsom årets 

resultat, avskrivningar och exploateringsintäkter. Resterande del behöver nyupplånas till ett 
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belopp av 286 miljoner kronor år 2022. 

Finansiella mål föreslås vara: 

 Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av

skattenettot exklusive realisations- och exploateringsvinster.

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

kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar.

 Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen.

2 Organisation 

Organisation 
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3 Håboalliansen, budget 2022 

Håboalliansen budget 2022 

Hela samhället står i ett mellanläge, även Håbo kommun. Restriktionerna från folkhälsomyndigheten 

på grund av covid-19 har släppt. De flesta är dubbelvaccinerade och vi ser alla fram emot att få återgå 

till en normalitet. Men konsekvenserna av covid-19 är svåra att förutsäga.  

Under pandemin har många delar av vår samhällsservice varit hårt belastade. Vi ser att det fortsatt 

kommer att vara en viss belastning på Socialnämnden, Vård-och omsorgsnämnden och Barn- och 

utbildningsnämnden. Det är förvaltningar vi behöver fokusera på. Vi behöver hantera konsekvenserna 

av pandemin. Samtidigt behöver vi arbeta med att ställa om samhället inom systemgränserna för att 

hantera finansiering av den framtida välfärden, behovet av klimat-och miljöomställning samt socialt 

utanförskap. 

Genom att använda de befintliga resurserna till att få mer gjort, höja kvalitén och skapa en stabil 

gemensam grund kan Håbo kommun klara av att effektivisera sin organisation. 

Med ett tillitsbaserat ledarskap där vi fokuserar på systemnivå istället för på enskild detaljnivå kan vi 

få en lyckad effektivisering i vår kommun. 

Vi behöver utveckla ledarskapet, förbättra arbetsmiljön och skapa goda förutsättningar för att utveckla 

Håbo kommun. 

 

Kommunstyrelsen 

Från och med 1 september 2021 övergick Tekniska förvaltningen till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen där även plan och exploatering ingår. Vi samlar 

stödfunktioner inom en och samma nämnd och får effektiviseringar. Bland annat genom 

samnyttjande av system men även tidsvinster i planeringsfaserna. Kompetenser kan 

tillvaratas, samarbetet och kommunikationen mellan olika avdelningar underlättas. Detta för 

att säkra service, tillgänglighet och kvalitet till medborgare och näringsliv. 

De ramar som Gata/park får för 2022 medger liknande nivå på verksamheten som för 2021. 

En investering på bättre belysning och ett övertagande av belysningscentraler från EON har 

gett en lägre elkostnad under 2021 på cirka 1 miljon kronor. Osäkerhet finns som vanligt när 

det gäller kostnader för vinterväghållningen. 

För VA kommer det att krävas större investeringar för att säkerställa att vi kan nå en god 

vattenkvalitet, speciellt i Skokloster. För Bålsta pågår arbete för att ansöka om en ny 

vattendom för att få ta tillräckligt med vatten från Mälaren. Med en ökad befolkning krävs 

också att reningsverkens kapacitet ökar. Arbetet med att säkerställa en god vattenkvalitet 

prioriteras högt. 

 

Kultur och Fritidsnämnden 

Det grundläggande uppdraget för kultur- och fritidsnämnden är att främja och stimulera ett 

allsidigt kultur- och fritidsliv. Målgruppen är alla medborgare i Håbo. Uppdraget utförs 

genom dels att bedriva egen verksamhet på bibliotek, kultur, mötesplatser och 

idrottsanläggningar dels genom stöd till föreningar.  

Nämnden fick ökad ram 2021 för demografisk förändring med 391 000 kronor. 

Nettoökningen mellan 2021 och 2022 är 1,3 miljoner kronor. Även om befolkningsprognosen 

visar på en lägre prognos för 2021 och 2022 finns stora behov av idrottslokaler och offentliga 
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mötesplatser för att täcka den invånartillväxt som tillkommit de senaste 20 åren. 

Alliansens prioriterade byggprojekt 2018-2022 är fotbollshall, simhall och multiarena. Beslut 

och utredning kring fotboll och simhall har genomförts enligt beslut. Återstår att göra är att ta 

fram ett kostnadseffektivt förslag för genomförande av Multiarena då nuvarande 

utredningsförslag är för kostnadskrävande. 

Ungdomsverksamheten växer och utvecklas i enlighet med våra mål. Mötesplatser har 

utvecklats både i lokaler och i programutbud. För att kunna arbeta förebyggande och 

främjande behövs på sikt en utökning av tjänster inom ungdomsverksamheten. 

Socialnämnden 

2022 ökar ramen med 387 000 kronor vilket innebär att effektiviseringskraven finns kvar 

2022. Bedömningen är dock att socialnämnden kan klara uppdraget med tilldelad budget. 

Socialnämnden har en budgetram som är realistisk utifrån nuvarande socioekonomiska 

faktorer. Det förebyggande arbetet är fortsatt mycket viktigt för att på sikt få ner kostnaderna 

för bland annat placeringar då enstaka placeringar kan ha mycket stor påverkan på nämndens 

resultat.  

 

Minst åttiofem procent av socialnämndens kostnader avser obligatorisk och lagstadgad 

verksamhet.  
 

Bygg-och miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden får en ram som ger möjlighet att driva vidare verksamheten på ett rättssäkert 

sätt och att upprätthålla kundfokus. Utrymme för fortsatt digitalisering tillsammans med övriga delar 

av stadsbyggnadsförvaltningen skapas genom andra medel. Effektivisering genom uppdaterade kartor 

och automatisering behöver få ytterligare resurser de närmaste åren. 

 

Barn-och utbildningsnämnden 

Året 2021 har i mycket präglats av covid-19 pandemin vilket har belastat resurserna en bra bit utöver 

det vanliga. Vi har en förhoppning att år 2022 ska präglas av en återgång mot mer normala 

förhållanden.  

Alliansen satsar cirka 13 miljoner kronor i syfte att säkra en god arbetsmiljö, ytterligare stärka 

studieresultaten i skolan samt arbeta aktivt med skolans lokaler. Förskolorna och skolorna i Håbo har 

de närmaste 10 åren ett stort behov av nya ändamålsenliga lokaler för att möta de ökade behoven i 

kommunen. Vi ser här att ett samarbete med externa aktörer kan vara gynnsamt. 

 

Vård och omsorgsnämnden 

Ramen till vård och omsorgsnämnden ökar med cirka 11,2 % varmed den långsiktiga utvecklingen 

inom nämndens ansvarsområden fortsatt kan drivas. I enlighet med alliansens strategi är budgeten lagd 

utifrån en långsiktig helhetssyn som sträcker sig från 2015 och framåt.  

Trots ökningen av ramen förutsätter den att verksamheten bedrivs kostnads-nyttoeffektivt och 

nämnden kan i det fortsatta arbetet behöva besluta om smärre kostnadsreduceringar.  

Demografins utmaningar avseende kompetensutveckling och utvecklingen av personella resurser i 

övrigt ryms i den utsträckning som är förutsägbart för året.  

Budgeten tar även höjd för öppnandet av särskilt boende Västerhagsvägen med åtföljande kostnader 

samt för den relativt omfattande flytt mellan olika boenden som öppnandet medför. 
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Budgeten ger utrymme för fortsatta kvalitetshöjningar inom såväl volymverksamheterna med 

boenden och hemtjänst som inom socialpsykiatri, Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) 

och Lagen om stöd och service (LSS) inklusive öppnandet av en ny servicebostad LSS. 

Budgeten beaktar förstärkta resurser för kvalitetsutveckling, digital och annan utveckling av 

välfärdsteknologier, utvecklingen inom kommunal-regional samverkan samt förstärkta 

utvecklings-, uppföljnings- och ledningsresurser generellt.  

Pandemins verkningar är fortfarande inte helt förutsägbara och kan komma att påverka 

utfallen. Vissa statliga medel liksom medel från andra intressenter kan komma att tillföras 

under året, vilket dock bedöms vara styrda på ett sådant vis att de inte påverkar nämndens 

ekonomiska resultat för året. 

Tekniska nämnden 

Från och med 1 september 2021 har tekniska förvaltningen överförts till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tekniska nämnden kommer att upphöra vid årsskiftet och 

från 2022 kommer den politiska styrningen att ske i Kommunstyrelsen.  



Budget 2022, plan 2023-2024 8(49) 

4 Håbos styrmodell 

4.1 Styrmodell 

I Håbo kommun tillämpas en horisontell och tillitsbaserad styrning. Styrmodellen består av tre 

delar, ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning och innebär att varje organisatorisk 

enhet fristående ska analysera sitt nuläge, förutsättningar och utmaningar utifrån sitt eget 

grunduppdrag. Analysen ligger sedan till grund för planering och prioritering av enhetens 

kvalitetsarbete och utvecklingsmål utifrån enhetens givna budgetram. Uppföljning sker 

löpande under året och återkopplas främst i dialog med de styrande politikerna samt 

överordnad chef. Skriftlig återkoppling av mål- och kvalitetsarbetet sker två gånger per år i 

samband med delårs- och årsbokslut. 
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5 Vision och mål för kommunen 

5.1 Vision 

24 mars 2014 antog kommunfullmäktige Håbos nya vision - Vårt Håbo 2030. Visionen är 

vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas fram till år 2030. 

I visionen Vårt Håbo 2030 kan man läsa: 

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

25 000 invånare i vår växande kommun och vi har hög kvalitet i alla våra verksamheter. Här 

lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss. Vi 

ligger i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner med Stockholm runt knuten och vi bygger 

tillsammans vidare på det goda och hållbara samhället. Håbo år 2030 är en kommun för 

framtiden.” 

Visionen har fyra huvudområden och där framgår det att: 

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

långsiktiga ansvar för natur och klimat och är energieffektiva och fossilbränslefria.

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

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

stillhet.

 Håbo kommun ska vara den naturnära Mälarkommunen genom att tillgängliggöra

natur och vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har vi ett stort ansvar att

förvalta och bevara.

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

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

kompetens och kultur.

5.2 Kommunfullmäktiges fokusområden och övergripande mål 

Med utgångspunkt i kommunens vision beslutade kommunfullmäktige den 10 december 2018 

tre övergripande fokusområden för Håbo kommun från år 2019. Utifrån fokusområdena 

fastställde kommunfullmäktige den 6 maj 2019 tre övergripande mål för kommunen. 

Kommunfullmäktiges fokusområden och mål är framtagna i blocköverskridande samverkan 

mellan de politiska partierna och gäller hela mandatperioden. 

Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling med fokus på 

samhällsutveckling och demokratifrågor medan nämndernas mål- och kvalitetsstyrning 

fokuserar på kommunens grunduppdrag, service och lagstyrd verksamhet. 

Målen omhändertas av kommunstyrelsen och kommundirektör som tillsammans med 

kommunens ledningsgrupp styr och leder utvecklingsarbetet. Det sker bland annat genom 

tillsättande av styrgrupper där en eller flera av ledningsgruppens medlemmar ingår. 

Styrgruppernas funktion är att leda och styra konkreta projekt, planer och aktiviteter i avsikt 

att nå fullmäktiges mål. 

Nämndernas, förvaltningarnas och avdelningarnas mål tas fram fristående från 

kommunfullmäktiges fokusområden och mål och har ibland ett kortare tidsperspektiv vilket 

innebär att de kan förändras under gällande mandatperiod. Dessa fastställs årligen i samband 

med budgeten. 

Förutom de övergripande fokusområdena och målen fastställs även årligen finansiella mål för 

kommunen i samband med att budgeten antas. 
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5.2.1 Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus 

Företagandet i Håbo kommun ska vara starkt och möjliggöra en lokal arbetsmarknad, för att 

skapa en levande småstad att både bo och verka i. Det lokala företagsklimatet ska stärkas. 

Samverkan mellan kommun och näringsliv sker naturligt och utvecklas på efterfrågan från 

kommun eller företag. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet. 

Övergripande mål 

Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande 

Målet syftar till att förbättra det lokala näringslivsklimatet, att ha näringslivets frågor i fokus. 

Genom att utveckla dialogen mellan kommunen och företagen kan en bättre förståelse för varandras villkor och 
förutsättningar nås. Kontakten med kommunen och Håbohus ska upplevas enkel och underlätta för företagen 
att planera proaktivt. 

5.2.2 Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus 

I samhällsbyggnaden är det helhetssyn med livsperspektiv som ska vara i fokus, både 

översiktligt och i detalj. Alla aspekter ska belysas när Håbo kommun planerar och bygger 

samhället för framtiden – bostäder, näringsliv, rekreation, samhällsservice, kollektivtrafik och 

infrastruktur. Det kräver ett nära och tidigt samarbete mellan olika förvaltningar, med 

näringsliv och byggherrar samt medborgare. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet. 

Övergripande mål 

Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov 

Målet syftar till en utveckling av kommunens samhällsbyggnad utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbart perspektiv. Utvecklingen ska ske utifrån en helhetssyn och i nära samverkan mellan kommunens 
verksamheter och i dialog med medborgare och näringsliv. 

Genom ett ökat fokus och prioritering inom samhällsbyggnadsområdet ska attraktiva områden för boende och 
service växa fram. Planlagd mark ska säkerställas i tid för byggnation och utveckling av samhället. 

5.2.3 Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus 

I Håbo kommun ska det finnas möjligheter för alla att hitta sitt sammanhang. Håbo kommun 

ska erbjuda möjligheter till mötesplatser för människor i olika åldrar och olika delar av livet 

och ta tillvara på det engagemang som finns i föreningar och hos medborgare. Med ett väl 

utvecklat föreningsliv och bra förutsättningar för alla typer av föreningar att kunna bedriva sin 

verksamhet skapas möjligheter för alla. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet. 

Övergripande mål 

Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 

Målet syftar till att öka kunskapen och utveckla upplevelsen av befintliga mötesplatser samt att skapa nya som 
ytterligare möter efterfrågan från kommunens medborgare och besökare. 

Mötesplatserna ska attrahera alla som vistas i Håbo kommun och stärka Håbos identitet. Forum för dialog och 
samverkan med kommunens medborgare, näringsliv och föreningar ska utvecklas för att möta upp behovet vid 
ett växande Håbo. 
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5.3 Finansiella mål 

Kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet enligt kommunallagen. 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten med mål och riktlinjer för att uppnå god 

ekonomisk hushållning. Finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning ska 

också anges. Kommunens finansiella mål fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband 

med budget. 

Övergripande mål 

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive 
realisations- och exploateringsvinster 

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

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen 
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6 Budgetprocess 

Kommunstyrelsen reviderade tidplanen 2021-04-26, KS § 121: 

Sammanfattning revidering  

Kommunstyrelsen har fastställt en tidplan för budget 2022, plan 2023-2024, KS § 20/2021. 

För närvarande pågår arbete med omorganisation av samhällsbyggnadsfunktionen, både den 

politiska och tjänstemannaorganisationen. Det pågår också en översyn av organisationen av 

det centrala stödet, i vilken mån det ska decentraliseras och om någon funktion ska 

centraliseras. Arbete pågår även med internhyresmodellen och lokalförsörjningsplanen. 

Utfallet av dessa förändringar påverkar inriktningsramarna till nämnderna för år 2022, varför 

det föreslås att tidplanen för budgetprocessen justeras. 

Beslutet i kommunstyrelsen om inriktningsramar till nämnderna flyttas därför från maj till 

september. 

Som en följd av senareläggningen utgår nämndernas remissyttrande om inriktningsramarna, 

vilket skulle ha lämnats i början på september. 

Syftet med att besluta om inriktningsramar, trots att beslutet senareläggs, är att tydliggöra den 

politiska inriktningen och förbereda inför det slutliga budgetbeslutet i november. 

Tidplan 

Enligt kommunallagens kapitel 11 ska kommunfullmäktige varje år fastställa budget för 

kommande år och en plan för de två följande åren. Budgeten ska innehålla skattesats och 

anslagen för driftbudget och investeringsbudget för verksamheten. Det ska framgå hur 

verksamheten ska finansieras och finansiella mål för en god ekonomisk hushållning ska 

anges. Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten och planen ska innehålla mål 

och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång och 

fastställas i november. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november 

månad och budgeten får fastställas i december. Även om budgetförslaget inte upprättas förrän 

i november måste dock skattesatsen för följande år föreslås redan i oktober. 

Reviderad tidplan 

Förutsättningar 

De ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamhet för budgetår och planeringsåren 

tas fram i början av mars, utifrån kommunens finansiella mål. Utgångspunkten är föregående 

års befolkningsprognos med eventuell justering som visar de demografiska förändringarna. 

Skatte- och statsbidragsprognos från Sveriges kommuner och regioner (SKR) är basen i de 

ekonomiska förutsättningarna. Tillsammans med löne- och prisförändringar och eventuella 

effektiviseringskrav bildas arbetsramar som förvaltningar får utgå ifrån. 

I början på mars går anvisningar ut till förvaltningar med dessa förutsättningar och en 

avstämning sker på kommunledningsgruppen (KKLG), kommunstyrelsens ordförande (KSO) 

och kommunstyrelsen (KS). 

Kommunfullmäktiges övergripande mål är fastställda för perioden. 

Verksamhetsanalys 

Under februari - april arbetar förvaltningar och kommunens ledningsgrupp med analys av 

verksamhet inför budgetår och planeringsåren 2023-2024. Viktiga underlag är 

omvärldsanalys, lagförändringar, demografiska förändringar enligt befolkningsprognosen och 

övriga förändringar. Detta mynnar i lokalförsörjningsplan, investeringar på kort och lång sikt 
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samt driftbudget. Verksamhetsanalysen ska sluta i en driftbudget enligt arbetsramen. 

Eventuella konsekvenser för målgruppen, verksamhet, medarbetare, ekonomi, barnperspektiv 

och näringslivsperspektiv ska framgå. 

Förvaltningen ska under arbetets gång ha dialog med nämnden om förutsättningarna, för att 

ge nämnden möjlighet till inspel om förändringar i budget och verksamhet. 

I slutet av mars kommer befolkningsprognosen, arbetsramarna och därmed även 

verksamhetsanalyserna justeras vid behov. 

Avstämning/information 

En avstämning sker på KS sammanträde den 26 april. 

Budgetdag våren 

En budgetkonferens anordnas i mitten av april med brett deltagande inkluderande fackliga 

parter (Komsam) där omvärldsanalys och de ekonomiska förutsättningarna presenteras. Läget 

angående omorganisationer, lokalförsörjning och investeringar på lång sikt presenteras samt 

övergripande information om verksamhetsanalyser från förvaltningarna. Även regeringens 

vårproposition presenteras. 

Politiskt beslut om inriktningsramar 2022-2024 

På KSAU den 30 augusti mottog kommunstyrelsen kommunledningsgruppens förslag till 

inriktningsramar för åren 2022-2024 för drift- och investeringar. 

Samverkan/information ges till Komsam. 

13 september behandlade kommunstyrelsen inriktningsramar för budget 2022 och plan för 

2023-2024 och beslutade att notera ramarna från kommunledningsgruppen. 

Budgetdag hösten 

Inför den politiska behandlingen av budget 2022 och plan 2023-2024 anordnas en 

budgetkonferens 27 september med brett deltagande inkluderande de fackliga parterna 

(Komsam). Inriktningsramar samt verksamhetsanalyser för nämnderna presenteras och 

diskuteras. Även regeringens budgetproposition som påverkar kommunens verksamheter 

presenteras. 

Politiskt beslut om budget 2022, plan 2023-2024 

På KSAU den 11 oktober lämnar alliansen sitt budgetförslag där drift- och 

investeringsbudgetramar för budgetår och planeringsåren, resultatbudget, balansbudget, 

finansieringsbudget med eventuellt upplåningsbehov, skattesats samt ekonomistyrprinciper 

ingår. 

Oppositionen lämnar sitt förslag 18 oktober inför utskick till kommunstyrelsens sammanträde 

25 oktober. 

Samverkan med de fackliga organisationerna sker den 19 oktober. 

8 november beslutar kommunfullmäktige om budget 2022 och plan för 2023-2024. 

Nämndernas budget och verksamhetsplan 

Under hösten arbetar förvaltningarna fram budget och verksamhetsplan för nämnden för 

budgetår och planeringsåren, utifrån verksamhetsanalys och kommunstyrelsens 

inriktningsbeslut. Beslut av nämndens budget sker efter kommunfullmäktiges beslut den 8 

november. Nämnder fattar beslut senast december 2021 om budget och verksamhetsplan. 

Enheter och avdelningars budget samt verksamhetsplanering för 2022 ska vara klara innan det 

nya året startar. 
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7 Befolkningsprognos 

Plan- och exploateringsavdelningen har tagit fram en befolkningsprognos för perioden 2021-

2030. Befolkningsprognosen utgör ett viktigt underlag för planeringen av den kommunala 

verksamheten och beräkningen av skatteunderlaget. 

För budget 2022 och plan 2023-2024 används medelscenariot som beskrivs nedan. 

Befolkningsprognos Håbo kommun 2021 – 2030 

Befolkningsutvecklingen i Håbo kommun under 2020 

Under 2020 ökade befolkningsmängden i Håbo kommun med 85 personer, från 21 934 i slutet 

av 2019 till 22 083 personer. Det är en betydligt lägre befolkningsökning än under föregående 

år då befolkningen ökade med 370 personer. Den procentuella befolkningsökningen är 0,4 

procent, vilket är en svagare utveckling jämfört med Sveriges totala befolkningsökning på 0,5 

procent. Detta kan jämföras med 2019 års befolkningstillväxt, då Håbo kommun ökade med 

1,7 procent och befolkningen i riket ökade med 1,0 procent. Årets svaga befolkningstillväxt 

kan vara ett resultat av Coronapandemin. 

Majoriteten av befolkningsökningen beror på ett positivt födelsenetto. Under 2020 föddes 197 

personer. Antalet personer som avled uppgick till 147 personer. Sammantaget gav detta ett 

positivt födelsenetto på 50 personer. 

Under tidigare år har befolkningen i kommunen främst växt på grund av ett positivt flyttnetto, 

det vill säga att det är fler som flyttar till än från kommunen. Under 2020 flyttade 1 424 

personer till kommunen, medan 1 394 personer flyttade från kommunen. Det innebär att Håbo 

kommun hade ett positivt flyttnetto på 30 personer. Under 2019 hade kommunen ett flyttnetto 

på 302 personer. 

Det totala antalet flyttar under 2020, såväl in som ut, ligger något högre än trenden för 

tidigare år. 2020 års flyttnetto beror på att kommunen haft en betydligt högre utflyttning än 

tidigare år, vilket därmed sänkt kommunens flyttnetto. 
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Befolkningsutvecklingen under 2021-2030 

Befolkningstillväxten i kommunen väntas fortsätta även under kommande år. Enligt 

befolkningsprognosen väntas befolkningen växa till 24 658 personer år 2030, vilket motsvarar 

en ökning med 12 procent jämfört med 2020 års befolkningsmängd. Per år motsvarar det en 

ökning med i snitt 260 personer. 

Större delen av befolkningstillväxten väntas bero på ett positivt flyttnetto. Flyttnettot väntas 

stå för 72,1 procent av den totala befolkningsökningen under prognosperioden. 

Befolkningstillväxten väntas vara högst under prognosens första år. Störst tillväxt väntas ske 

under 2022 och 2023. Detta sammanfaller med att stora exploateringsprojekt i Bålsta 

färdigställs för inflyttning, till exempel det så kallade Tvåhus-området och på den före detta 

fotbollsplanen Björkvallen. 

År Folkmängd Inflyttade Utflyttade Flyttnetto Födda Döda 
Födelse-

netto 
Folkökning 

2018 21 564 1 552 1 155 397 217 137 80 481 

2019 21 934 1 490 1 188 302 218 153 65 370 

2020 22 019 1 424 1 394 30 197 147 50 85 

         

2021 22 268 1 436 1 261 175 221 147 75 249 

2022 22 679 1 610 1 273 337 224 151 73 410 

2023 23 127 1 671 1 299 373 231 156 76 448 

2024 23 364 1 482 1 326 156 242 161 81 238 

2025 23 597 1 489 1 336 153 246 166 80 233 

2026 23 825 1 495 1 346 150 249 171 78 228 

2027 24 045 1 502 1 357 145 251 176 75 220 

2028 24 259 1 508 1 365 142 252 181 71 214 

2029 24 464 1 514 1 376 138 253 186 66 204 

2030 24 658 1 520 1 385 135 251 191 59 194 

Figur 2. Sammanställning av befolkningsmängden och de faktorer som påverkar denna 2018-

2030. Uppgifterna för 2018-2020 enligt statistik från SCB. Uppgifterna från 2021 och framåt 

är prognosticerade värden enligt befolkningsprognosen. 
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Åldersstruktur 

När befolkningsprognosen bryts ner i olika åldersgrupper visas förändringar i kommunens 

åldersstruktur som väntas ske fram till 2030. 

 

Den största förändringen väntas ske bland personer över 80 år. 2020 uppgick denna grupp till 

802 personer. 2030 väntas denna grupp ha ökat till 1 639 personer. Det innebär att antalet 

personer över 80 år väntas öka med 837 personer under kommande tioårsperiod, vilket 

motsvarar en ökning med 104,3 procent jämfört med 2020. 

Antalet 75-79-åringar väntas minska fram till 2030. 2020 uppgick denna grupp till drygt 1 000 

personer. Antalet väntas stiga något fram till 2025. Därefter väntas denna grupp minska till 

756 personer år 2030. Det motsvarar en minskning med 245 personer. Procentuellt motsvarar 

detta en minskning med 24,3 procent. 

Åld
er 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
För-

ändring 
i 

procent 

0 208 237 242 250 258 262 265 267 269 269 267 59 28,3 % 

1-5  1 406 1 386 1 378 1 433 1 441 1 463 1 504 1 524 1 545 1 565 1 577 171 12,2 % 

6-9  1 173 1 215 1 292 1 297 1 297 1 298 1 254 1 283 1 285 1 297 1 330 157 13,4 % 

10-
12  

948 919 926 924 974 1 009 1 057 1 029 1 036 1 007 1 011 63 6,7 % 

13-
15  

975 1 006 970 995 970 973 966 1 012 1 045 1 090 1 063 88 9,0 % 

16-
18  

918 926 985 998 1 026 993 1 013 992 994 988 1 030 112 12,1 % 

19-
24  

1 301 1 324 1 391 1 445 1 444 1 484 1 505 1 533 1 542 1 567 1 569 268 20,6 % 

25-
44  

5 283 5 314 5 418 5 570 5 609 5 675 5 732 5 784 5 844 5 887 5 916 633 12,0 % 

45-
64  

5 929 5 983 6 073 6 152 6 256 6 300 6 336 6 359 6 362 6 364 6 366 437 7,4 % 

65-
74  

2 075 2 018 1 946 1 896 1 852 1 828 1 846 1 892 1 938 2 020 2 132 57 2,7 % 

75-
79  

1 001 1 067 1 092 1 089 1 057 1 014 948 889 848 815 758 -243 -24,3 % 

80+  802 874 967 1 077 1 181 1 297 1 399 1 481 1 553 1 596 1 639 837 104,3 % 

Tot
alt 

22 019 22 268 22 679 23 127 23 364 23 597 23 825 24 045 24 259 24 464 24 658 2 639 12,0 % 
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Figur 4. Sammanställning av antalet personer per åldersgrupp 2020-2030. Uppgifterna för 

2020 enligt statistik från SCB. Uppgifterna från 2021 och framåt är prognosticerade värden 

enligt befolkningsprognosen. 

Skillnad mellan befolkningsprognos 2020 och befolkningsprognos 2021 

2021 års befolkningsprognos visar en något lägre utveckling än 2020 års prognos. I 2020 års 

befolkningsprognos väntades befolkningen uppgå till 24 992 personer år 2030, vilket kan 

jämföras med 24 658 personer i årets prognos. Detta motsvarar en skillnad med 334 personer. 

Skillnaden mellan de två befolkningsprognoserna kan bland annat förklaras med stor 

osäkerhet i omvärlden med anledning av Corona-pandemin. Pandemin har till exempel lett till 

att antagandena om immigrationen har justerats ned i SCB:s riksprognos, vilket även får 

konsekvenser i de regionala prognoserna. 

Skillnaden mellan de två prognoserna kan även förklaras genom osäkra antaganden om 

bostadsproduktionen och bostadsmarknaden som påverkar den förväntade inflyttningen och 

därigenom den totala befolkningsökningen. 
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7.1 Bostadsproduktion 

 Under 2020 färdigställdes 44 bostäder sett till antalet utfärdade slutbesked. I Bålsta uppfördes 

28 hyreslägenheter i flerbostadshusprojektet Mussebo vid Åbergs museum. Utöver Mussebo 

uppfördes 16 småhus i kommunen, främst lokaliserade till landsbygden. 

Bostadsproduktionen under de kommande åren kommer framför allt vara koncentrerad till 

Bålsta. Under 2020 lämnades bygglov för 30 småhus och 599 lägenheter i flerbostadshus. 

Färdigställandet av dessa bostäder kommer ske under 2021-2022. Det finns även en stor 

volym bostäder i flera av de detaljplaneprogram och detaljplaner som är under framtagande. 

När de planerna genomförs finns goda förutsättningar för en uppåtgående trend i 

bostadsbyggandet. Detta dock under förutsättning att byggherrarna ser att det finns en 

efterfrågan på bostadsmarknaden. 

Ett av de större exploateringsprojekten är det så kallade Tvåhusområdet som ligger mellan 

järnvägen och Stockholmsvägen. Detaljplanen vann laga kraft under 2019, och i december 

samma år beviljades det första bygglovet om 97 bostäder i flerbostadshus. Under 2020 

beviljades bygglov för ytterligare cirka 490 bostäder. Totalt sedan 2019 är det nästan 590 

bostäder i de beviljade byggloven, både hyresrätter och bostadsrätter. Området är i full 

produktion och inflyttningen väntas starta 2022. Utbyggnaden kommer att pågå under flera år 

och inflyttning sker löpande. 

På den tidigare fotbollsplanen Björkvallen i Gamla Bålsta byggs cirka 120 bostäder. Husen 

uppförs i två till fyra våningar i flerbostadshus samt ett antal småhus i form av radhus. Den 

första inflyttningen väntas ske i slutet av 2021. Området väntas färdigställas vid årsskiftet 

2022/2023. 

Håbohus uppför ett nytt särskilt boende bredvid Kyrkcentrum i Bålsta. Boendet innehåller 60 

lägenheter med tillhörande gemensamma bostadsutrymmen, och väntas färdigställas i slutet 

av 2022. Ambitionen är att skapa ett nytt, modernt och attraktivt särskilt boende, med plats för 

gemensamma aktiviteter såsom gymnastik och café samt ett produktionskök för matlagning. 

Under 2020 antogs detaljplan för ett nytt flerbostadshus i ett centralt läge i Skokloster. Det är 

Håbohus som planerar att uppföra 22 lägenheter och tre lokaler för uthyrning invid 

Slottskolan. Syftet är att kunna erbjuda hyreslägenheter även i Skokloster samt att skapa 

utrymme för centrumverksamhet med vårdcentral, restaurang och en mindre 

dagligvaruhandel. Bygglovet är beviljat och byggstart sker under 2021. Projektet väntas 

färdigställas under 2023. 

Planeringen för etapperna i det stora förnyelseprojektet kring Bålsta centrum fortsätter. Under 

2020 startades arbete med förnyelse av busstorget. Under 2020 lämnades även bygglov för ett 

nytt resecentrum. Byggnaden ska innehålla väntutrymmen och vissa servicefunktioner. 

Planeringen för etapp 6 vid själva centrumbyggnaden och närmaste omgivningen fortgår. 

Kommunen för en dialog med centrumägaren Grosvenor om förutsättningarna för projektet. 

I Kalmarsand finns flera projekt som är aktuella i planprocesser och tillsammans summerar de 

till närmare 400 bostäder. Det största planprojektet av dem berör bland annat grusgropen och 

siloområdet. En mindre del verksamhetsmark föreslås samt plats för förskola/skola och 

eventuellt någon typ av vårdboende. 

Det finns planprojekt på landsbygden med mindre volym bostäder som till exempel i 

Katrinedal och Ekilla. Genom den planläggning som pågår i Ekilla vill Håbohus möjliggöra 

25 lägenheter samt 18 småhus med äganderätt. Det finns även byggrätter i några äldre 

detaljplaner i Skokloster, Västra Måttan, Övergran och Krägga där några av markägarna 

påbörjar förberedelser inför genomförande. 

Tabellen nedan visar en uppskattning kring bostadsproduktionen i kommunen under 

kommande år. Det råder dock stor osäkerhet kring det framtida bostadsbyggandet, bland annat 
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till följd av osäkerheter på bostadsmarknaden på grund av corornapandemin 2020/2021. 

Sammanställningen visar att många nya bostäder kan möjliggöras under kommande år. Håbo 

kommun behöver utveckla planberedskap, men det är marknaden och efterfrågan på bostäder 

som styr byggherrarnas tidsplan. 
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8 Kostnadsanalys 

Förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola LSS, individ- och familjeomsorg och 

äldreomsorg står för cirka 80 procent av Håbo kommuns nettokostnader. 

Av tabellen nedan framgår att Håbo kommuns nettokostnad för dessa verksamheter år 2020 är 

cirka 23 miljoner kronor högre än kommunens referenskostnad. 

Referenskostnaden är den kostnad kommunen normalt skulle ha utifrån kommunens egna 

strukturella förutsättningar och med en genomsnittlig kostnadsnivå. Referenskostnaden 

används i utjämningssystemet för att ge kommunerna samma ekonomiska förutsättningar att 

bedriva obligatorisk verksamhet. 

Den nuvarande kostnadsutjämningen reviderades från år 2020 och kommuner som förlorade 

på förändringen fick lättnader med ett tillfälligt införandebidrag. Införandebidraget minskas 

successivt åren 2021-2023 och sista året får kommunen bära avgiften i kostnadsutjämningen 

fullt ut. Som jämförelse var avgiften i kostnadsutjämning år 2019 7,7 miljoner kronor och när 

systemet är fullt genomfört år 2023 kommer avgiften att uppgå till, allt annat oförändrat, 21,9 

miljoner kronor. 

Referenskostnaden enligt det nya utjämningssystemet kommer därför att innebära fortsatta 

anpassningar av kommunens verkliga kostnader till referenskostnader och kan innebära 

neddragningar av verksamhetens kostnader. 

Nu när statistiken har kommit för 2020 blir det tydligt att nettokostnadsavvikelsen (skillnaden 

mellan referenskostnad och faktisk kostnad) har ökat från 5 till 23 miljoner år 2020, där 

förändringen i kostnadsutjämningen är en del i ökningen. 

2020 Förskola 
Fritids-
hem 

Grund-
skola F-

9 

Gymnasie-
skola 

LSS IFO 
Äldre-

omsorg 
Totalt 

Avvikelse i procent -1,4 % -13,2 % 2,0 % 4,0 % 2,4 % 2,8 % 9,0 % 

Nettokostnad kr 
per invånare 

7 512 1 605 14 503 5 481 4 363 3 194 8 119 

Referenskostnad kr 
per invånare 

7 616 1 849 14 216 5 268 4 260 3 107 7 447 

Skillnad kr per 
invånare 

-104 -244 287 213 103 87 672 

Skillnad 
2020, mkr 

-2 -5 6 5 2 2 15 23 

Skillnad 2019, mkr -5 -2 13 -5 4 -5 5 5 

Källa: Kolada 

Positiva värden, på raden Skillnad 2020 mkr i tabellen, indikerar att Håbo har högre kostnader 

än förväntat och negativa värden indikerar att Håbo har lägre kostnader än förväntat, med 

hänsyn till kommunens strukturella förutsättningar. Högt kostnadsläge indikerar hög 

ambitionsnivå och/eller låg effektivitet. 

Den största avvikelsen återfinns nu inom verksamheten äldreomsorg som nu ligger 15 

miljoner kronor högre än referenskostnaden. Gymnasieskolan och individ- och 

familjeomsorgen ligger nu över referenskostnaden från att tidigare legat under. 

Det är viktigt i det fortsatta arbetet att analysera orsaken till att kommunens kostnader avviker 

från referenskostnaden och överväga vilka möjligheter som finns att anpassa verksamheten 

mot referenskostnadsnivån. 
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Källa: Kolada 

 

 

9 Känslighetsanalys 

Kommunens ekonomi är utsatt för påverkan från omvärlden. En känslighetsanalys som visar 

förändringar i ett antal storheter ger följande riskexponering för år 2022: 

 100 fler/färre invånare - motsvarar cirka 10 miljoner kronor i ändrade skatteintäkter 

 Räntan ökar med 1 procent - motsvarar 3,1 miljoner kronor i ökade kostnader 

 Upplåning ökar med 100 miljoner kronor - motsvarar 1,25 miljoner kronor i ökad 

kostnad 

 Höjd skatt 50 öre - motsvarar 26 miljoner kronor i ökade intäkter 

 Skatteunderlaget ändras med 1 procentenhet - motsvarar 10 miljoner kronor i ändrade 

intäkter 

 Ökade löner med 1 procent - motsvarar 9,0 miljoner kronor i ökade kostnader 

 Minskning av kostnader med 1 procent - motsvarar 12 miljoner kronor i sänkta 

kostnader 

 Ökning med en heltidsanställd - motsvarar i snitt 520 000 kronor i ökad kostnad 
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10 Regeringens budgetproposition 

Den 20 september presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2022 (2021/22:1) och 

Höständringsbudgeten för 2021 (2021/22:2). Budgetpropositionen syftar till att ange 

politikens inriktning för perioden 2022–2024. Höständringsbudgeten anger förändringar i 

årets budget. Sveriges kommuner och regioner (SKR) redogör för propositionerna i sitt 

cirkulär 21:34 om hur kommunerna påverkas. Några av satsningarna för kommunerna 

presenteras nedan: 

2,1 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna 

Regeringen föreslår att anslaget för kommunalekonomisk utjämning ökas från och med 2022. 

För kommunerna innebär det en ökning med 2,1 miljarder kronor. Riksdagen har efter förslag 

i betänkandet Vissa ändringar i statens budget 2021 – Stöd till äldreomsorgen med anledning 

av coronaviruset beslutat att öka anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom 

äldreområdet inom utgiftsområde 9 under 2021–2023. I syfte att under 2024 fördela samma 

belopp som riksdagen beslutat om, men via det generella statsbidraget, beräknar regeringen 

att anslaget för kommunalekonomisk utjämning ökas med 2,7 miljarder kronor 2024. 

Förstärkt äldreomsorgslyft jämfört med tidigare besked, 1 190 för år 2022 samt 1 490 

miljoner kronor 2023. Satsningen omfattar nu 1,7 miljarder kronor respektive år 

Statsbidraget för regionalt yrkesvux tillförs 1 540 miljoner kronor 2022 

Statsbidraget för regionalt yrkesvux, inklusive kombinationsutbildningar tillförs 1 540 

miljoner kronor 2022. Avsikten är att kommunerna ska ingå samverkansavtal med varandra 

och att individerna fritt ska kunna söka gymnasial yrkesutbildning som erbjuds inom ramen 

för ett sådant avtal. Under 2021 har regeringen även infört en högre ersättning för regionalt 

yrkesvux som kombineras med sfi eller svenska som andraspråk (sva). Det innebär att 

kommunerna får 110 000 kronor per årsstudieplats för regionalt yrkesvux som kombineras 

med sfi eller sva. Syftet är att det ska bli fler platser och högre kvalitet i utbildningen. 

Kombinationsutbildningarna är undantagna från kravet att kommunerna ska finansiera ett 

antal utbildningsplatser för att få del av statsbidraget. 

Skolmiljarden fortsätter även 2022 

På motsvarande sätt som för 2021 föreslår regeringen att en miljard avsätts för skolan för 

2022. Skolmiljarden syftar som för 2021 till att alla barn och elever, trots pandemin, ska få 

den utbildning de har rätt till. Medlen kan bland annat användas till ökad undervisningstid och 

mer stöd för de elever som behöver det. Statsbidraget avser hela skolväsendet, det vill säga 

förskolan, den obligatoriska skolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 

vuxenutbildningen. 

Detta är ett statsbidrag som huvudmännen kan söka. SKR bedömer att skolmiljarden kommer 

att utformas på samma sätt som skolmiljarden för 2021.  

Personlig assistans 

Schablonersättningen för personlig assistans ökar med 1,5 procent till 319,70 kronor per 

timme. 

Funktionshinderomsorg 

Regeringen föreslår höjd garantinivå i sjukersättningen och aktivitetsersättningen från 1 

januari 2022. Personer med hel sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garanti-

ersättning får drygt 1 000 kronor mer i garantiersättning per månad. Garantinivån höjs med 

0,25 prisbasbelopp. Bostadstillägg för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning 

höjs. Bostadskostnadstaket höjs till 7 500 kronor för ogifta och 3 750 kronor för gifta och 

samboende. 



Budget 2022, plan 2023-2024 24(49) 

11 Kommunens ekonomiska förutsättningar 

11.1 SKRs skatte- och statsbidragsprognos 

I sitt senaste cirkulär 21:35 (2021-09-30) gör Sveriges Kommuner och Regioner SKR 

följande bedömning för budgetperioden: 

Jämfört med den prognos SKR presenterade i augusti (cirkulär 21:31) räknar SKR nu med 

samma skatteunderlagstillväxt 2020 och högre kommande år. Den ändrade bedömningen 

beror både på att SKR justerat sin bild av den samhällsekonomiska utvecklingen och förslag i 

budgetpropositionen för år 2022. 

Samhällsekonomisk utveckling 

Skatteunderlagsprognosen vilar på en konjunkturprognos 2021–2022 samt ett medelfristigt 

scenario som sträcker sig fram till 2025. 

Under det andra halvåret i år kommer svensk BNP att överträffa den BNP-nivå som nåddes 

det första kvartalet 2020, det vill säga före den ekonomiska kris som coronapandemin utlöste. 

BNP för helåret 2021 beräknas även överstiga BNP helåret 2019, året före pandemin.  Den 

långsiktiga BNP-trenden innebär en viss årlig ökning och en återhämtning av konjunkturen 

förutsätter att man ”tar igen den tillväxt som gått förlorad”. Att BNP 2021 endast beräknas bli 

en dryg procent högre än 2019, medan potentiell BNP samtidigt bedöms ha stigit med drygt 3 

procent (2019–2021), innebär en försvagning av konjunkturen. 

Den svaga BNP-utvecklingen sedan 2019 har därmed medfört en markant dämpning på 

arbetsmarknaden. SKR bedömer att den fortsatta återhämtningen för sysselsättningen kommer 

att vara relativt sett svagare än återhämtningen för BNP. I prognosen antas att tim- och BNP-

gapen sluts under den andra halvan av 2023 då den svenska ekonomin antas nå 

”normalkonjunktur”. En tydlig nedgång i andelen arbetslösa väntas ske kommande år, givet 

hög efterfrågetillväxt 2021–2022, men SKR bedömer att arbetslösheten i flera år kommer att 

ligga högre än före krisen. Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer beskrivas mer 

utförligt i Ekonomirapporten, oktober 2021. 

Jämfört med den samhällsekonomiska utveckling som låg till grund för föregående 

skatteunderlagsprognos är det framförallt Budgetpropositionen för 2022 (samt en 

ändringsbudget för 2021) som har påverkat SKRs prognoser. 
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Förändring jämfört med SKR:s augustiprognos 

SKR räknar nu med en skatteunderlagstillväxt som samtliga år är starkare än den utveckling 

som beräknades i föregående prognos (från augusti, cirkulär 21:31). Inkommande statistik 

över utvecklingen i år är fortsatt stark och den aviserade finanspolitiken för 2022 bidrar till att 

höja den ekonomiska tillväxten. Framförallt är det en höjd prognos för sysselsättningen som 

driver upp tillväxten i lönesumman – detta är den viktigaste revideringen. Samtidigt är olika 

transfereringar något uppreviderade 2022, till följd av Budgetpropositionen för 2022. 

Revideringarna är relativt stora för perioden som helhet; den beräknade nivån på ackumulerat 

skatteunderlag 2024 ligger 2,0 procentenheter högre än föregående prognos. 
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11.2 Skatte- och statsbidragsintäkter för Håbo kommun 

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag för Håbo beräknas med hjälp av SKRs 

modell för skatter och bidrag enligt SKRs skatteprognos 30 september.  

Befolkningsprognosen för Håbo kommun som publicerades 11 maj ligger till grund för 

beräkningarna. 

Totala intäkter från skatter, utjämning och generella statsbidrag 

Från budget 2021 ökar intäkterna med totalt 67,9 miljoner kronor till år 2022, vilket fördelas 

ut genom kommunens resursfördelning. Det är en ökning från tidigare prognos som innebar 

en ökning med 54,8 miljoner kronor. För år 2023 är ökningen lägre, 48,8 miljoner kronor och 

till år 2024 är ökningen 72,1 miljoner kronor. 

Intäkterna består av följande delar: 

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna ökar med 52,8 miljoner kronor till år 2022 jämfört med prognos år 2021, som 

följd av högkonjunkturen. 

Kostnadsutjämning 

Avgiften till kostnadsutjämningen ökar till år 2022 med 4,9 miljoner kronor jämfört med 

prognos 2021. År 2023 och 2024 sjunker avgiften när andelen äldre i Håbo närmar sig 

genomsnittet i landet. 

Regleringspost 

Regleringsavgiften/bidraget minskar år 2022 och 2023 som följd av att statens tillskott av 

statsbidrag 2021 inte är permanenta. 

Införandebidrag 

Införandebidraget tillförs de kommuner som förlorade på det nya kostnadsutjämningssystemet 

som infördes år 2020. Bidraget trappas ner årligen fram till och med 2022. Håbo kommun fick 

21,1 miljoner kronor år 2020, bidraget minskar till 4,8 miljoner kronor år 2022 och upphör 

helt år 2023. 

LSS-utjämning 

LSS-avgiften fortsätter att minska som en följd av att kommunens kostnad ökar för LSS-

verksamheten. Avgiften minskar med 5,9 miljoner kronor till år 2022 från prognos 2021. Det 

är en följd av att kommunens kostnad för LSS år 2020 ökade mer än i en genomsnittlig 

kommun. 

Generella statsbidrag 

I budgetpropositionen ingår att skolmiljarden delas ut även år 2022. Det redovisas som 

generellt statsbidrag eftersom inget krav på återbetalning finns. Bidraget föreslås delas ut till 

barn- och utbildningsnämnden år 2022 som budget. För år 2023 finns inget förslag om 

skolmiljarden. 

De riktade satsningarna på äldreomsorgen, där Håbos del är 7,5 miljoner kronor för år 2021 

ingår inte nedan som generellt bidrag. Det redovisas som riktat bidrag till vård- och 

omsorgsnämnden eftersom det finns återbetalningskrav om åtgärder inte genomförs. 

Riktlinjerna har under sommaren ändrats så att inget återbetalningskrav finns. Det kan därför 

bli aktuellt att redovisa bidraget som generellt, om Rådet för kommunal redovisning kommer 

med sådana rekommendationer. I så fall behöver budgetramen för vård- och omsorgsnämnden 

att ses över. 
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mkr 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

2022 2023 2024 

Skatteintäkter inkl slutavräkningar 1 121,6 1 157,3 1 210,2 1 253,2 1 304,2 

Inkomstutjämning 114,0 103,4 111,6 134,1 149,7 

Kostnadsutjämning -22,9 -26,7 -31,6 -25,2 -19,4 

Regleringspost 66,1 65,3 55,9 40,4 40,7 

Införandebidrag 11,8 11,6 4,8 0,0 0,0 

LSS-utjämning -32,0 -31,1 -25,3 -25,7 -26,2 

Fastighetsavgift 45,1 44,7 46,0 46,0 46,0 

Summa 1 303,7 1 324,5 1 371,6 1 422,9 1 495,1 

Generella statsbidrag (skolmiljard) 2,5 3,2 2,5   

Generella statsbidrag äldreomsorg)      

Summa intäkter 1 306,2 1 327,6 1 374,1 1 422,9 1 495,1 

      

Ökning mellan budgetår, mkr* 39,9 61,3 67,9 48,8 72,1 

Ökning, procent 3,2 % 4,8 % 5,2 % 3,6 % 5,1 % 

*Ökning till 2022 är från budget 2021. 
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11.3 Förutsättningar för Håbo kommun 

Förutsättningar för Håbo kommun 

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar mellan budget 2021 och 2022 med 67,9 miljoner 

kronor. För år 2023-2024 ökar intäkterna med 48,8 respektive 72,1 miljoner kronor. 

Beräkningen är preliminär och förändras utifrån nya prognoser för skatte- och 

statsbidragsintäkter, befolkning och löneökningsnivå. 

Eftersom kommunens befolkning växer, främst i yngre och äldre åldrar, innebär det att de 

ökade resurserna främst måste gå till fler platser inom förskola, skola och äldreomsorg. 

Beräkningar visar att kostnaden för dessa befolkningsförändringar motsvarar cirka 17 

miljoner inför år 2022, 45 miljoner kronor inför 2023 och 34 miljoner kronor år 2024. Den 

årliga löne- och prisökningen är cirka 25 miljoner kronor. 

Varför 2 procent i årligt överskott som finansiellt mål? 

Kommunen har som finansiellt mål att ha ett resultat på 2 procent i genomsnitt av skatte- och 

statsbidragsintäkterna under perioden. Det motsvarar cirka 27 miljoner kronor årligen. Detta 

överskott ska bland annat gå till att delfinansiera investeringar, för att de inte ska behöva 

lånefinansieras helt. Det är även viktigt att budgetera med minst 2 procent i resultat för att ha 

en buffert om intäkterna blir lägre än beräknat och för att undvika akuta besparingsåtgärder 

under pågående år. 

Osäkerheter i skatte- och statsbidragsprognosen 

Skatte- och statsbidragsprognosen bygger på att kommunens befolkning fortsätter att öka. Om 

befolkningsökningen exempelvis är 100 färre än beräknat, innebär det lägre skatteintäkter 

med cirka 10 miljoner kronor. Osäkerheten om befolkningsutvecklingen tillsammans med det 

kända lägre ekonomiska utrymmet för kommande år, gör att fortsatta effektiviseringar krävs i 

verksamheten. 

Högre kostnadsnivå för kärnverksamheter förskola- skola och omsorg 

Kostnadsnivån för kärnverksamheterna kommunen, ligger år 2020 på 23 miljoner kronor 

utöver vad som är strukturellt motiverat, se avsnitt 7 Kostnadsanalys. Samtidigt kommer 

dessa verksamheter att växa i framtiden enligt befolkningsprognosen, det är en utmaning för 

kommunen att lösa service, kvalitet, behov och finansiering i framtiden. 
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12 Budget 2022 och plan 2023-2024 

12.1 Skattesats 

Kommunens skattesats är oförändrat 21,09 kronor. 

12.2 Beräkning av driftbudgetramar 

Kommunens skatte- och statsbidragsintäkter fördelas årligen till nämnderna i form av 

driftbudgetramar. Basen för ramen är föregående års budget. Tillägg och avdrag görs genom 

en resursfördelningsmodell som består av olika delar och som beskrivs nedan. 

Planeringsårens ramar är preliminära och behandlas vid kommande års budgetprocess. 

Totalt ökar nämndernas ramar enligt nedan med 39 miljoner kronor från år 2021 till 2022. Det 

är en ökning med 3,1 procent. 

Ramförändringar 

Ramförändringar, mkr 2022 2023 2024 

Demografiökning -16,9 -44,9 -34,1

Engångs (val endast 2022, skolmiljard upphör 2023) -1,1 3,6 

Löneökning 2 procent och PO-påläggsminskning -15,4 -18,4 -18,9

Prisökning köp av verksamhet 2 procent -5,8 -5,8 -5,8

Kapitalkostnadsminskning/ökning 1,3 -10,0 -10,0

Kommunstyrelsen 3,0 

Barn- och utbildningsnämnden 8,0 

Socialnämnden 1) 0 

Vård- och omsorgsnämnden -17,0

Extra tillskott: Revisionen -0,1

Effektivisering 5,0 39,5 1,3 

Summa förändring -39,0 -36,0 -67,5

1) Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27 § 112 att ge socialnämnden tilläggsbudget med 9,3

miljoner kronor för år 2021. Det innebär att tillskottet finns kvar i ramen för år 2022.

Beräkning av ramar 

Demografi 

Tillskott på grund av befolkningsförändring beräknas utifrån 2021 års budget och aktuell 

befolkningsprognos för respektive år till samtliga nämnder. För år 2022 fördelas 16,9 miljoner 

kronor ut vilket är ett relativt lågt belopp. Det orsakas av den svaga befolkningsutvecklingen 

2020, vilket medfört en för hög tilldelning i budget 2021. Ökningen till år 2022 blir därför låg. 

Inför år 2023 och 2024 beräknas tilldelningen var öka som följd av större befolkningsökning 

dessa år. Till år 2023 är ökningen stor, 44,9 miljoner, vilket kommer att öka kraven ytterligare 

på effektiviseringar för att klara de demografiska ökningarna. 

Löne- och prisökning 

Inför 2022 fördelas 15,4 miljoner kronor för löneökningar motsvarande ett genomsnitt på 2,0 

procent. I beloppet ingår även rekommenderad sänkning av PO-pålägget från 40,15 till 39,75 

procent. Ingen central pott för lönesatsning finns. Vid budgetberäkning ska löneökning 
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beräknas med 2,0 procent. 

Ramarna ökas för samtliga nämnder för prisökning motsvarande 2 procents ökning för köp av 

verksamheter externt, totalt 5,8 miljoner kronor. När budget beräknas ska hänsyn tas till 

faktiska prisökningar. 

Kapitalkostnader 

Nämnder tillförs budget för ökade kostnaderna för avskrivning och ränta på investeringar i 

anläggningar inom kultur- och fritid och gata/park samt för underhåll av fastigheter. Övriga 

kapitalkostnadsökningar finansieras inom nämndens ram. 

Inför 2022 minskar dessa kapitalkostnader med 1,3 miljoner kronor. Det beror främst på att en 

stor del, cirka 4 miljoner kronor av investeringsbidraget från Trafikverket för Resecentrum 

resultatförs 2022. 

Justering kan ske om investeringsramen för 2022 förändras, eftersom kapitalkostnader för 

budgeterade investeringar ingår. För år 2023 och 2024 reserveras 10 miljoner kronor årligen 

för kapitalkostnadsökningar. 

Engångsåtgärder 

Valnämnden tillförs 1,1 miljoner kronor för allmänna val år 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden fick 2,5 miljoner kronor för Skolmiljarden år 2021, vilket 

fortsätter år 2022, men beräknas upphöra år 2023. 

Ambitionsökningar och övriga förändringar 

I Kommunstyrelsens verksamheter konstateras nya behov på totalt 12,3 miljoner kronor 

främst inom IT, Kansliet, Måltid, Lokalvård och Fastighet som är högre än den demografiska 

ökningen. I avvaktan på handlingsplanen och förväntade resultat minskas ramen med 3 

miljoner kronor. Fokusområden och en övergripande beskrivning av handlingsplanen finns i 

KS verksamhetsanalys 2022. 

Socialnämnden tillförs 9,3 miljoner kronor motsvarande beräknat underskott för år 

2021.Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27 § 112 att ge socialnämnden tilläggsbudget 

med 9,3 miljoner kronor för år 2021. Det innebär att tillskottet finns kvar i ramen för år 2022. 

Vård- och omsorgsnämnden tillförs 17 miljoner kronor som följd av nytt äldreboenden, 

eftersom kostnaderna är högre än vad demografiökningen motiverar. 

Barn- och utbildningsnämndens ram minskas med 8 miljoner kronor. 

De riktade satsningarna på äldreomsorgen, som för Håbos del är 7,5 miljoner kronor för år 

2021 redovisas som riktat bidrag till vård- och omsorgsnämnden eftersom det finns 

återbetalningskrav om åtgärder inte genomförs. Riktlinjerna har under sommaren ändrats så 

att inget återbetalningskrav finns. Det kan därför bli aktuellt att redovisa bidraget som 

generellt, om Rådet för kommunal redovisning kommer med sådana rekommendationer. I så 

fall behöver budgetramen för vård- och omsorgsnämnden ses över. 

Minskning av ramar för att nå det finansiella målet 

Ett av kommunens finansiella mål är att resultatet, exklusive reavinster och 

investeringsbidrag, ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter- och statsbidrag. För att nå det 

finansiella målet, ges nämnderna effektiviseringskrav med 0,4 procent av budgetram för år 

2022, vilket motsvarar 5 miljoner kronor. 

För 2023 och 2024 krävs ytterligare effektiviseringskrav för att nå de finansiella målen, det är 

förutsättningarna innan handlingsplanen effektuerats. För år 2023 är effektiviseringskravet 

39,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 procent. 
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Internhyresjustering 

Fastighetsavdelningen debiterar internhyra för verksamheternas användning av kommunens 

fastigheter och inhyrda lokaler. Internhyran för kommande året ska beräknas utifrån 

budgetförändring för fastighetsavdelningen, fördelning av faktiska kostnader 2020 samt 

användning av lokalerna, det vill säga kommunens självkostnad. Årligen sker en omräkning 

av prisnivån per fastighet så att internhyran så långt möjligt motsvarar faktisk kostnad. Budget 

för internhyran omfördelas därmed mellan fastighetsavdelningen och nämnderna så att 

prisjusteringen täcks av budgetramen för internhyran. 

Övriga budgetförutsättningar 

Digitalisering 

Ingen central pott avsätts för digitalisering från år 2022. Digitalisering ska därför budgeteras 

på nämnder och inrymmas inom budgetramen. 

Omorganisation 

Inom kommunstyrelsen är det främst HR, Kommunikation, Näringslivsenheten, Plan- och 

Exploatering som berörs och i de delar där resurser flyttats till annan förvaltning är budgeten 

justerad. Återstår att under hösten definiera uppdragen och resurssätta verksamheterna samt i 

det arbetet analysera vilka synergier och optimeringar omorganisationen genererar. 

Centralt i processen är att verksamheten budgeteras av nuvarande budgetansvarig, vid 

överflyttningar av resurser säkerställs att det finns en mottagande part. Samt att justeringarna i 

dessa fall överensstämmer utifrån genomförda förändringar. 

Övriga budgetförutsättningar 

Internräntan är oförändrat 1,25 procent. 

Personalomkostnadspålägget sänks från 40,15 procent till 39,75 procent enligt SKRs 

rekommendation. 

Planåren 2023 och 2024 

För planåren gör befolkningsförändringarna att kostnaderna ökar med 34-40 miljoner kronor 

per år. Med den skatte- och statsbidragsintäktsbild som finns idag, krävs fortsatta 

effektiviseringar. 
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12.3 Driftbudgetramar alliansen 

Alliansens förslag 

Utifrån beräkningsunderlag ovan från kommunledningsgruppen till budgetramar för år 2022 

och plan 2023-2024 har Alliansen lagt fram sitt förslag till budget för nämnderna för år 2022. 

Följande förändringar/prioriteringar ingår i alliansens förslag: 

 Det finansiella målet för år 2022 sätts till 1,5 procent av skatte- och

statsbidragsintäkter, för år 2023-2024 är målet 2 procent. Det ger ytterligare 24,0 mkr

miljoner kronor att fördela ut år 2022.

 Kommunstyrelsen tillförs 11,0 miljoner kronor.

 Barn- och utbildningsnämnden tillförs 13,0 miljoner kronor.

Med förändringarna ovan ökar budgeten till nämnderna med 63,0 miljoner kronor (5 procent) 

till år 2022 jämfört med budget 2021. 

Ramförändringar – Alliansen 

Tkr 
Ramförändringar 
enligt beräknings-

underlag 

Alliansens förslag 
till förändringar 

Utökning av 
budgetramarna 

2022 

Demografiökning -16,9 -16,9

Engångsåtgärder -1,1 -1,1

Löneökning 2 procent och PO-påläggsminskn -15,4 -15,4

Prisökning köp av verksamhet 2 procent -5,8 -5,8

Kapitalkostnadsminskning/ökning 1,3 1,3 

Kommunstyrelsen 3,0 -11,0 -8,0

Barn- och utbildningsnämnden 8,0 -13,0 -5,0

Socialnämnden 1) 0 0 

Vård- och omsorgsnämnden -17,0 -17,0

Extra tillskott: revisonen -0,1 -0,1

Effektiviseringskrav 5,0 5,0 

Summa förändring -39,0 -24,0 -63,0



 

 

12.4 Översikt förändringar i driftbudget 

 Budgetramar 2022 
Aktuell 

budget 2021 
Demo-
grafi 

Löne-
ökn och 
sänkn 

PO 

Pris-
ökn 

Justeri
ng 

engån
gs 

Effekti
vi-

sering 
0,4 % 

Kapital
-

kostna
d 

Fackli
g tid, 

friskvå
rd 

Om-
organi
sation 

Övrigt 

Summa 
för-

ändring 
inriktn 
ramar 

Just 
efter 

inriktn 
ramar 

Inter
n-

hyra 

Allian-
sen 

Summa 
ramför-
ändring 

RAMAR 
2022 

Kommunfullmäktige -1 593  -22        -22    -22 -1 615 

Stöd till politiska partier -1 084          0    0 -1 084 

Valnämnd -35  -1  -700      -701 -430   -1 131 -1 166 

Revision -1 500  -7        -7 -93   -100 -1 600 

Driftbidrag Räddningstjänsten -21 480   -430       -430    -430 -21 910 

Kommunstyrelse -106 521 -156 -1 910  -1 132 426 -789 -2 247 3 093 3 000 285 200 185 -11 000 -10 330 -116 851 

Kommunstyrelse fd tekn nämnd -41 777 -140 -172 -202  167 1 686 31 -295  1 075 960   2 035 -39 742 

Bygg- och miljönämnd -13 173 -42 -326  600 53  54   339  -348  -9 -13 182 

Kultur- och fritidsnämnd -59 706 -201 -351   239 -964 59   -1 218 431 685  -102 -59 808 

Socialnämnd -76 840 42 -651 -293 532 307  102 -389 0 -349  260  -89 -76 930 

Barn- och utbildningsnämnd -607 929 1 333 -7 897 -3 436 2 518 2 432  1 327 -1 502 8 000 2 774 -2 518 24 -13 000 -12 720 -620 649 

Vård- och omsorgsnämnd -325 535 -17 724 -4 070 -1 362  1 302  674 -907 -17 000 -39 087  -806  -39 893 -365 428 

Överförmyndarnämnd -2 217 -7 -1 -43  0     -51    -51 -2 268 

Summa nämnder -1 259 390 -16 895 -15 408 -5 766 1 818 4 926 -67 0 0 -6 000 -37 392 -1 450 0 -24 000 -62 842 -1 322 232 

  



 

 

12.5 Driftbudgetramar 2022 och plan 2023-2024 

 tkr Budget 2021 
Prognos 

2021 
Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunfullmäktige -1 593 -1 593 -1 615 -1 647 -1 668 

Stöd till politiska partier -1 084 -1 084 -1 084 -1 105 -1 120 

Valnämnd -35 -35 -1 166 -60 -61 

Revision -1 500 -1 500 -1 600 -1 631 -1 653 

Driftbidrag Räddningstjänsten -21 480 -21 480 -21 910 -21 684 -21 945 

Kommunstyrelse -106 521 -141 445 -116 851 -116 135 -117 728 

Kommunstyrelse fd Teknisk 
nämnd 

-41 777 -40 030 -39 742 -45 275 -49 570 

Bygg- och miljönämnd -13 173 -13 073 -13 182 -13 036 -13 156 

Kultur- och fritidsnämnd -59 706 -59 706 -59 808 -58 187 -61 312 

Socialnämnd -76 840 -74 330 -76 930 -75 901 -76 580 

Barn- och utbildningsnämnd -607 929 -615 833 -620 649 -610 261 -616 658 

Vård- och omsorgsnämnd -325 535 -320 635 -365 428 -382 143 -405 263 

Överförmyndarnämnd -2 217 -2 217 -2 268 -2 244 -2 265 

Ofördelad kapital-
kostnadsökning 

   -4 678 -7 786 

Ofördelad löne- och prisökning    -24 212 -48 908 

Summa verksamheter -1 259 390 -1 292 961 -1 322 233 -1 358 199 -1 425 673 

Avfallssverksamhet  -763    

Pensioner och upplupna löner -29 000 -30 000 -30 000 -32 000 -34 000 

Internränta 17 069 17 069 17 069 17 069 17 069 

Gem kapitalkostn, 
fastighetsskatt, bef kundförlust 

-2 441 - 2 441 -2 441 -2 441 -2 441 

Realisationsvinster och 
exploatering 

 229 360    

Verksamhetens 
nettokostnad 

-1 273 762 -1 079 736 -1 337 605 -1 375 571 -1 445 045 
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12.6 Resultatbudget 

Resultaträkning, mkr 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Verksamhetens intäkter 314,8 619,2 321,1 327,5 334,1 

Verksamhetens kostnader -1 510,7 -1 619,5 -1 580,7 -1 615,1 -1 684,1 

Avskrivningar -77,9 -79,4 -78,0 -88,0 -95,0 

Verksamhetens nettokostnad -1 273,8 -1 079,7 -1 337,6 -1 375,6 -1 445,0 

Skatteintäkter 1 121,3 1 151,3 1 210,2 1 253,2 1 304,2 

Generella statsbidrag och utjämning 185,0 170,3 163,9 169,7 190,9 

Verksamhetens resultat 32,5 241,9 36,5 47,3 50,1 

Finansiella intäkter 2,6 3,6 2,6 2,6 2,6 

Finansiella kostnader -16,8 -14,0 -19,1 -21,1 -23,1 

Resultat efter finansiella poster/årets 
resultat 

18,3 231,5 20,0 28,8 29,6 

Resultat som andel av skattenettot 1,4 % 17,5 % 1,5 % 2,0 % 2,0 % 

 

 

12.7 Översikt över verksamhetens utveckling 

  

  
Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Antal invånare 31 dec 21 934 22 019 22 603  22 679 23 127 23 364 

Kommunal skattesats 
per 100 kronor 

21,34 21,09 21,09 21,09 21,09 21,09 21,09 

Årets resultat, mkr 27 mkr 76 mkr 18 mkr 231 mkr 20 mkr 29 mkr 30 mkr 

Årets resultat som 
andel av skattenettot 

2,2 % 6,0 % 1,4 % 17,5 % 1,5 % 2,0 % 2,0 % 

Årets resultat exklusive 
realisationsvinster och 
investeringsbidrag, mkr 

-2 mkr 46 mkr 18 mkr 2,1 mkr 20 mkr 29 mkr 30 mkr 

Årets resultat exklusive 
realisationsvinster och 
investeringsbidrag, 
som andel av 
skattenetto 

-0,1 % 3,6 % 1,4 % 0,2 % 1,5 % 2,0 % 2,0 % 

Soliditet 33 % 34 %      
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13 Investeringsbudget 

Kommunens står inför ett ökat bostadsbyggande vilket ställer krav på kommunal verksamhet 

och infrastruktur. Barn- och utbildningsnämnden har angett att fler förskole-, grundskole-, och 

gymnasielokaler behövs, och vård- och omsorgsnämnden har redovisat nämndens behov av 

nya boenden för äldre och funktionshindrade. Det är centralt att ständigt anpassa kommunens 

utbud av lokaler så att efterfrågan möts och överkapacitet inte uppstår. Utmaningen för 

kommunen är att matcha den framtida demografiska utmaningen med ändamålsenliga lokaler. 

Investeringar leder till ökade drift- och underhållskostnader, förbättrade analyser måste göras 

av de ekonomiska effekterna på kort och lång sikt inklusive finansiering. 

Underlagen till investeringsbudgetar är den tioåriga investeringsplanen, 

lokalförsörjningsplanen och underhållsplaner för fastigheter, gator och VA-anläggningar. 

Planerna ska ge en samlad bild av investeringsbehovet och lokalförsörjningsplanen för 

kommunen som helhet, för att rätt prioriteringar ska kunna göras och för att skapa 

handlingsberedskap. 

13.1 Investeringar 

Kommunfullmäktige beslutar om totalbudget för fleråriga projekt med belopp enligt tabellen 

nedan. För projekt som startar år 2023-2024 kommer beslut om totalbudget att fattas inför 

aktuellt budgetår. 

Kommunfullmäktige beslutar därutöver om årligt ramanslag för övriga investeringar per 

nämnd, enligt tabellen. 

Den totala investeringsbudgeten för år 2022 är 350,9 miljoner kronor. 

Fleråriga projekt med totalbudget 

Sju projekt är aktuella för beslut om totalbudget inför år 2022 för totalt 327,3 miljoner kronor. 

Fotbollsanläggning 67 miljoner kronor 

Etablering av nytt servicehus och två naturgräsplaner vid Futurum. 

Bibliotek/kulturhus 20 miljoner kronor 

Etappförslag på renovering av bibliotek samt gymnasiet planeras i samspel med barn och 

utbildningsförvaltningen. Uppdraget är att påbörja renovering av biblioteket i etapp 1 2022-

2023 för att därpå starta arbetet med gymnasiets lokaler 2023 och framåt.  

Trazan och Banarnepark 10 miljoner kronor 

Tillbyggnad Västerängsskolan 45,3 miljoner kronor 

I dag saknas tillagningskök och en riktig matsal på Västerängsskolan. Eleverna serveras sina 

måltider i skolans allrum och i klassrummen. För Västerängsskolan finns en förstudie där två 

alternativ för skolans framtida ombyggnation och utbyggnation presenteras. I båda 

alternativen ingår tillbyggnad av kök och matsal som en första etapp, där storlek och kostnad 

för tillbyggnaden skiljer sig åt i de två alternativen. Ett beslut kring Västterskolan som helhet, 

utifrån den framtagna förstudien, behöver fattas för att kunna ge en mer detaljerad 

beskrivning för investeringen. 

Särskilt boende äldreomsorg 121 miljoner kronor 

Byggnation av ett nytt särskilt boende för äldre. Planerat färdigställande år 2025. Vård- och 
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omsorgsnämndens behov av nya boendeplatser påverkas utöver den demografiska 

utvecklingen av att fastigheterna på Pomona lämnas. Nämnden beräknar fram till och med år 

2030 att behöva netto cirka 100 tillkommande boendeplatser. 

Cirkulationsplats Gransäter 50 miljoner kronor 

Projektet föranleds av resultatet av Trafikanalys för Bålsta tätort. Projektet avser byggnation 

av dubbla körfält i Gransätersrondellen och uppför backen från Shell mot Logistik Bålsta. 

Kostnaden för investeringen är en mycket grov uppskattning.  

Projektering VA-försörjning Skokloster 14 miljoner kronor. 

Förstudie gällande VA-försörjningen i Skokloster påbörjades 2018 och avslutades 2019, 

beslut om vägval Skokloster skall fattas i kommunfullmäktige 2021, efter detta kommer en 

projektering att startas. Kostnaden är beräknade utifrån liknande projekt. 

 

Investeringsbudget, tkr 

Redan 
beslutad 
totalbudg

et 

Total 
projekt-
budget 

för beslut 
i budget 

2022 

Komman
de 

budget-
beslut 
planår 
2023-
2024 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunstyrelsen        

1630 Omdaning kommun-
hus exklusive inventarier (P) 

  -32 000   -18 000 -13 088 

1640 Resecentrum -84 400   -28 311 -5 000   

Summa övriga investeringar, 
årligt anslag 

   -3 210 -5 345 -13 640 -6 565 

Summa kommunstyrelsen -84 400 0 -32 000 -31 521 -10 345 -31 640 -19 653 

        

Kommunstyrelsen 
fastighet 

       

1102 (P) LSS boende 
Dalvägen 

-20 300   -11 164 -8 800 0 0 

1103 (P) LSS boende Viby -19 800   -13 446 -6 000 0 0 

1104 (P) Ny simhall -191 000   -79 346 -70 000 -41 000 0 

1106 (P) Äldreboende Åsen -121 000   -5 000 -15 000 -61 000 -40 000 

1188 (P) Ängsbacken -48 000   -41 310 0 0 0 

1137 Granåsen toaletter -3 000   -2 786 0 0 0 

1138 Granåsen garage -4 000   -4 000 0 0 0 

1184 Futurum om- och 
tillbyggn 

-182 001   -56 416 -10 000 0 0 

(P) Driftlokaler   -20 000 0 0 -5 000 -15 000 

Övriga investeringar    -39 278 -19 927 -23 279 -19 058 

Summa kommunstyrelsen 
fastighet 

-589 101 0 -20 000 -252 746 -129 727 -130 279 -74 058 

        

Kultur- och fritidsnämnd        

Fotbollsanläggning etapp 1, 
2 naturgräs med belysning 
och servicebyggnad 

 -67 000  0 -25 000 -42 000 0 
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Investeringsbudget, tkr 

Redan 
beslutad 
totalbudg

et 

Total 
projekt-
budget 

för beslut 
i budget 

2022 

Komman
de 

budget-
beslut 
planår 
2023-
2024 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Bibliotek/kulturhus -20 000 0 -10 000 -10 000 0 

Aktivitetspark, skateområdet -11 000 0 -11 000 0 0 0 

Trazan och Banarnepark -10 000 0 -10 000 0 0 

Övriga investeringar -5 849 -3 600 -6 500 0 

Summa kultur- och 
fritidsnämnd 

-11 000 -97 000 -16 849 -48 600 -58 500 0 

Socialnämnden 

Övriga investeringar -200 -120 -120 -120

Summa Socialnämnden -200 -120 -120 -120

Barn- och 
utbildningsnämnden 

(P) Förskola 8 avd -100 000 -20 000 -60 000

(P) Grundskola F-9, 500
elevplatser Knarrbacken

-380 000 0 0 -20 000 -190 000

(P) Tillbyggnad
Västerängsskolans kök och
matsal

-45 300 0 -10 000 -30 000 0 

(P) Gymnasieskola -350 000 0 0 -20 000 -80 000

Övriga investeringar -11 823 -8 098 -6 973 -8 418

Summa barn- och 
utbildningsnämnden 

-45 300 -830 000 -11 823 -18 098 -96 973 -338 418

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Särskilt boende äldre SoL, 
40 platser, klart 2025 

-121 000 0 -5 000 -30 000 -46 000

Övriga investeringar -1 750 -7 100 -2 500 -5 500

Summa vård- och 
omsorgsnämnden 

-121 000 -1 750 -12 100 -32 500 -51 500

KS/Tekniska nämnden 

1364 Kraftleden 
Trafiksäkerhet, Etapp 5, 6 

-20 847 0 0 -11 624 -6 684 0 0 

1364 Kraftleden 
Trafiksäkerhet, Etapp 5, 6 
Statlig medfinansiering 

0 0 0 0 3 350 0 0 

Kraftleden Trafiksäkerhet, 
Etapp 3, 4 (P) 

0 0 -19 033 0 0 -12 316 -6 717

1390 GC-väg Viby - Vilunda -9 655 0 0 -4 062 0 0 0 

1397 GC-väg Skokloster -8 012 0 0 -7 531 0 0 0 

Gång- och cykelväg 0 0 -11 730 0 0 -392 -1 292
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Investeringsbudget, tkr 

Redan 
beslutad 
totalbudg

et 

Total 
projekt-
budget 

för beslut 
i budget 

2022 

Komman
de 

budget-
beslut 
planår 
2023-
2024 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Råbyleden M (P) 

Cpl Gransäter, Kraftleden, 
fler körfält (P) 

0 -50 000 0 0 -5 000 0 -45 000 

Övriga investeringar, Gata 
Park 

   -35 232 -19 880 -34 990 -41 928 

Summa KS/tekniska 
nämnden 

-38 514 -50 000 -30 763 -58 449 -28 214 -47 698 -94 937 

Summa skattefinansierad 
verksamhet 

-723 015 -313 300 -912 763 -373 338 -247 204 -397 710 -578 686 

        

Taxefinansierat VA        

1267 Bålsta tätort ledningar -116 900 0 0 -35 217 -33 700 -32 100 0 

1268 Bålsta tätort 
pumpstationer 

-40 000 0 0 -18 620 -20 000 0 0 

1269 Utloppsledning arv 
Bålsta 

-13 000 0 0 -6 330 0 0 0 

1270 Ledning med stickspår 
Logistik Bålsta 

-17 000 0 0 -10 496 0 0 0 

1271 GAP, huvudmatning 
(P) 

-74 000 0 0 -10 894 -20 000 -16 000 -16 000 

1272 Omläggning ledning 
pga kapacitetsbrist 

-5 000 0 0 -4 974 0 0 0 

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

-20 000 0 0 -17 814 0 0 0 

Krägga Fågelsången/Bruket 
VA nytt bostadsområde 

0 0 -40 000 0 0 -40 000 0 

Ny VA-försörjning Skokloster 
Projektering 

0 -14 000 0 0 -6 000 -8 000 0 

Övriga investeringar, VA    -35 619 -24 000 -19 000 -19 000 

Summa VA -285 900 -14 000 -40 000 -139 964 -103 700 -115 100 -35 000 

Taxefinansierat, avfall        

1405 Projekt o utbyggnad 
ÅVC (P) 

0 0 -13 102 0 0 -13 000 0 

Summa Avfall 0 0 -13 102 -130 0 -15 300 -1 500 

Summa taxefinansierad 
verksamhet 

-285 900 -14 000 -53 102 -140 094 -103 700 -130 400 -36 500 

TOTAL 
-1 008 

915 
-327 300 -965 865 -513 432 -350 904 -528 110 -615 186 
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13.2 Exploateringsinvesteringar 

tkr 
Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Skattefinansierad verksamhet -30 705 -47 551 -17 378 0 

Taxefinansierad verksamhet VA -14 155 -34 661 -803 0 

Ökning omsättningstillgångar -17 651 -1 341 -42 0 

Summa -62 511 -83 553 -18 223 0 

Exploateringsinvesteringar redovisas brutto här, det vill säga innan inkomster är avdragna. 
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14 Finansiering 

   

Tkr 
Budget 
2022 

Plan 2023 Plan 2024 
Perioden 

2022-2024 

Investeringsutgifter     

Skattefinansierade verksamheter -247 204 -397 710 -578 686 -1 223 600 

Taxefinansierade verksamheter -103 700 -130 400 -36 500 -270 600 

Exploatering, utgifter -85 273 -18 223 0 -103 496 

Summa investeringar -436 177 -546 333 -615 186 -1 597 696 

Egen finansiering    0 

Budgeterat resultat 19 965 28 842 29 518 78 324 

Avskrivningar 78 000 88 000 95 000 261 000 

Exploatering, inkomster 52 498 67 020 0 119 518 

Summa egen finansiering 150 463 183 862 124 518 458 842 

Lånefinansering -285 714 -362 471 -490 668 -1 138 854 

Egen finansiering av investeringar, procent 34 % 34 % 20 % 29 % 

Finansieringsbehov 

För år 2022 innebär investeringsramarna inklusive alla exploateringsutgifter att 

investeringarna uppgår till 436,2 miljoner kronor. Av detta beräknas 105,5 miljoner kronor 

kunna finansieras med egna medel, vilket utgörs av årets resultat, avskrivningar och 

exploateringsintäkter. 

Nyupplåningsbehovet för år 2022 beräknas därför till 285,7 miljoner kronor. Behovet kan 

variera i tid beroende på om investeringar och exploateringar följer tidsplanen. 

För perioden år 2022-2024 beräknas 1 597,7 miljoner kronor investeras, varav 458,8 miljoner 

kronor kan finansieras med egna medel. Nyupplåningsbehovet för perioden år 2022-2024 

beräknas därför till 1 138,9 miljoner kronor. 

Låneskuld 

Nedan redovisas en prognos för låneskuldens utveckling. I bokslut 2020 var låneskulden 

784,7 miljoner kronor och vid utgången av 2024 beräknas den vara 2,0 miljarder kronor. 

Låneskuld prognos, mkr 2022 2023 2024 

Ingående 784,7 1 335,4 1 694,7 

Upplåning 2021 103,0   

Upplåning 2022-2024 285,7 362,5 490,7 

Summa låneskuld 1 173,4 1 535,9 2 026,6 

Borgensåtagande 

Kompletteras till beslut. 
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15 Exploateringsbudget 

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa 

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

kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- anläggningar m m. 

Beloppet nettoexploatering utgör nettot av samtliga inkomster och utgifter. Ett positivt belopp 

innebär att inkomsterna är större än utgifterna. Ett negativt belopp innebär att utgifterna är 

större än inkomsterna. 

Kommunfullmäktige beslutar om budget för varje enskilt projekt och nedan redovisas den 

sammanlagda ekonomiska effekten. Den totala beslutade budgeten för alla pågående projekt 

visar ett positivt kassaflöde/ nettoexploatering på 120,4 miljoner kronor för hela projekttiden. 

Prognosen är dock att kassaflöde/ nettoexploatering blir 54,5 miljoner kronor. 

För år 2022 budgeteras med ett negativt kassaflöde/nettoexploatering på 32,8 miljoner kronor. 

Det beror på att anläggningar (infrastruktur) mm planeras byggas för 85,3 miljoner kronor i 

projekten, samtidigt som inkomster från försäljning och anläggningsövertagande är 52,5 

miljoner kronor under året. 

För år 2023 beräknas positivt kassaflöde/nettoexploatering med 48,8 miljoner kronor. 

Samtliga budgeterade projekt beräknas avslutas år 2023. 

Det finns kommande nya projekt som inte ingår, nya kvarter i Logistik Bålsta och etapper i 

Bålsta Centrum. 

  
Total 

budget 
Total 

prognos 

Utfall 
ackumuler

at 2021 

Budget 
2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Inkomster       

Försäljning av mark 302 850 365 218 112 081 23 826 9 409 0 

Ersättning från företag 104 896 68 449 33 820 0 34 029 0 

Gåva mottagna anläggningar 59 406 71 110 13 182 15 807 0 0 

Offentligt investeringsbidrag 0 0 0 0 0 0 

VA-anslutningsavgifter 75 167 87 913 33 970 12 865 23 582 0 

Gåva i form av VA-
anläggningar 

14 383 16 538 7 113 0 0 0 

Summa inkomster 556 702 609 228 200 166 52 498 67 020 0 

Utgifter 0 0 0 0 0 0 

Förstudie, utredningar -3 440 -3 440 -18 -1 720 0 0 

Utgifter för kvartersmark -100 961 -101 566 -61 026 -1 341 -42 0 

Anläggningar egen regi -167 865 -234 782 -173 769 -31 744 -17 378 0 

Anläggningar mottagna -59 406 -71 110 -13 182 -15 807 0 0 

VA-anläggningar egen regi -90 291 -127 268 -86 017 -34 661 -803 0 

VA-anläggningar mottagna -14 383 -16 538 -7 113 0 0 0 

Summa utgifter -436 345 -554 704 -341 125 -85 273 -18 223 0 

Nettoexploatering 120 357 54 524 -140 959 -32 775 48 797 0 
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Exploateringsverksamhetens påverkan på resultaträkningen 

Exploateringsverksamheten beräknas bidra med 36,4 miljoner kronor till årets resultat 2022. 

Det är i huvudsak försäljning av mark i Entré Lillsjön som beräknas medföra realisationsvinst 

på 21,9 miljoner kronor och övertagande av anläggningar i Björkvallen för 15,8 miljoner 

kronor. Övertagandet av anläggningar ska redovisas som intäkt i resultaträkningen, enligt 

lagen om kommunal bokföring och redovisning, men har ingen likviditetspåverkan. 

  
Total 

budget 
Total 

prognos 

Utfall 
ackumuler

at aug 
2021 

Budget 
2022 

Plan 2023 Plan 2024 

TILL RESULTATRÄKNING       

Försäljning av mark 302 850 365 218 112 081 23 826 9 409 0 

Ersättning från företag 104 896 68 449 33 820 0 34 029 0 

Gåva mottagna anläggningar 59 406 71 110 13 182 15 807 0 0 

Verksamhetens intäkter, 
summa 

467 152 504 777 159 083 39 633 43 438 0 

Bokfört värde försäljning 
mark 

-100 961 -100 931 -21 221 -1 503 0 0 

Exploateringskostnader 
(försäljn/nedvärd) 

-3 440 -4 075 -18 -1 720 0 0 

Verksamhetens kostnader, 
summa 

-104 401 -105 006 -21 239 -3 223 0 0 

Årets resultat 362 751 399 771 137 844 36 410 43 438 0 

       

TILL BALANSRÄKNING       

Anläggningstillgångar -227 271 -305 892 -186 951 -47 551 -17 378 0 

Anläggningstillgångar VA -104 674 -143 806 -93 130 -34 661 -803 0 

Omsättningstillgångar 0 0 -39 805 203 0 0 

Tillgångar, summa -331 944 -449 698 -319 886 -82 009 -18 181 0 

Skuld/förutbetalda intäkter ej 
VA 

0 0 0 0 0 0 

Skuld/förutbetalda intäkter 
VA 

89 550 104 451 41 083 12 865 23 582 0 

Skulder, summa 89 550 104 451 41 083 12 865 23 582 0 
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15.1 Exploateringsbudget per projekt 

Nedan redovisas kassaflöde/nettoexploatering per pågående exploateringsprojekt. 

Pågående projekt, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Ack utfall 
aug 2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

9013 Logistik Bålsta kv 3-4 43 819 32 612 -65 428 12 865 0 0 

9015 Logistik Bålsta kv 5-6 90 566 93 576 -3 863 -15 301 14 786 0 

9021 Frösundavik -18 767 -18 170 -10 788 0 0 0 

9031 Draget 20 662 -11 033 -10 968 0 0 0 

9051 Viby Äng 0 1 302 1 302 0 0 0 

9071 Mellanby 83 -551 -1 147 0 0 0 

9091 Bålsta C etapp 1 -20 886 -20 886 -9 207 -10 731 -218 0 

9096 Bålsta C etapp 6 -12 549 -12 549 -3 038 -8 243 -110 0 

9100 Tvåhusplanen -2 850 -2 850 -25 581 212 14 784 0 

9110 Lillsjöns företagspark 1 810 5 072 5 132 -50 0 0 

9121 Björkvallen 0 -14 000 -4 871 -8 134 0 0 

9130 Entré Lillsjön 11 326 0 -4 054 10 086 -4 406 0 

9140 Dalängen 7 143 2 000 -8 449 -13 479 23 961 0 

Summa nettoexploatering 120 357 54 523 -140 960 -32 775 48 797 0 
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16 Ekonomistyrprinciper 

Syfte 

Syftet med ekonomistyrprinciper är att klargöra kommunens olika ansvarsinstanser samt det 

regelverk som styr kommunens ekonomiska verksamhet. 

Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktiges ansvar 

Fastställer ekonomiska ramar för nämnderna. 

Fastställer kommunens övergripande mål. 

Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 

och ha uppsikt över övriga nämndernas verksamhet (Kommunallagen 6 kap 1§). 

Det åligger styrelsen särskilt att ha hand om den ekonomiska förvaltningen, vilket bland annat 

innebär att ta ställning till vilka åtgärder som utöver nämndernas åtgärder ska vidtas om 

resultatutvecklingen avviker från den planerade. Kommunstyrelsen ska även göra nödvändiga 

framställningar till kommunfullmäktige. 

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

ansvar för att utveckla och förvalta kommunens styrprinciper och modeller. 

Göra noggranna genomgångar av dotterbolagens resultat och verksamhet (Håbohus AB, Håbo 

Marknads AB) i samband med delårs- och helårsbokslut. 

Nämndernas ansvar 

Nämnderna ansvarar inför fullmäktige - inom respektive ansvarsområde - att fullmäktiges 

intentioner efterlevs. 

Nämnden ansvarar för att kontinuerligt analysera kvalitet och resultat i sitt grunduppdrag och 

utifrån analysen formulera utvecklingsmål. Nämnden ansvarar för att innan verksamhetsårets 

början ha en fastställd verksamhetsplan som beskriver grunduppdrag och utvecklingsmål. 

Nämnden fastställer en budget utifrån de givna ekonomiska ramarna. 

När obalans råder mellan ekonomi respektive verksamhet i form av kvalitet eller kvantitet är 

det således ekonomi som är överordnat. Hänsyn ska tas till lagstiftning eller ambitionsnivåer 

fastställda av kommunfullmäktige. Detta innebär att nämnden har mycket långtgående 

befogenheter och skyldigheter att vidta åtgärder för att hålla budgeten. 

Nämnden är skyldig att hålla sig informerad om den ekonomiska utvecklingen (uppföljning 

och prognoser över budget- och verksamhetsutfall) och snabbt vidta åtgärder som leder till att 

budgeten hålls. Nämnden måste således fatta beslut om åtgärder. Utöver beslutade 

rapporteringstillfällen ska nämnden skyndsamt rapportera till kommunstyrelsen om väsentliga 

förändringar inträffar i verksamhet och i resultatutveckling. 

Håbo kommun är en decentraliserad organisation vilket innebär att det är principiellt viktigt 

att inte överföra problemlösningen till högre nivåer eller till annan nämnd. Åtgärderna får 

således inte innebära att problemet överförs på annan nämnd eller kommunstyrelsen. 

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

den inte från ansvaret att hålla totalbudgeten. Nämnden ska genom planering och uppföljning 

ha sådan överblick att "opåverkbara" kostnader täcks inom den beslutade budgetramen. 

Nämndsledamöter är skyldiga att medverka till att beslut om åtgärder för att hålla budgeten 

efterlevs. Om de förslag som framlagts av förvaltningen inte är acceptabla, ur nämndens 
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synvinkel, är nämnden skyldig att fatta alternativa beslut som är genomförbara under året och 

som leder till att den av fullmäktige fastställda budgeten kan hållas. 

Kommundirektörens ansvar 

Kommundirektören ansvarar för att i samarbete med kommunstyrelsen leda, samordna, 

utveckla och följa upp kommunens verksamheter. 

Kommundirektören har ett särskilt ansvar att följa den ekonomiska utvecklingen och 

regelbundet informera kommunstyrelsen om denna. 

Kommundirektören leder arbetet i kommunens ledningsgrupp. Arbetet ska präglas av 

helhetssyn, syftar till att samordna och effektivisera kommunens verksamheter samt att leda 

arbetet med att omsätta kommunfullmäktiges övergripande mål till handling. 

Förvaltningschefens ansvar 

Förvaltningschefen arbetar fram den budget och verksamhetsplan som ska beslutas av 

nämnden. 

Förvaltningschefen analyserar kontinuerligt verksamhetens grunduppdrag och utvecklar sitt 

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

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

beslut. 

Förvaltningschefens och linjechefers ansvar 

Kommunens samtliga chefer med budgetansvar har ansvar för sina verksamhetskostnader och 

intäkter, samt för sin verksamhets grunduppdrag och kontinuerliga utveckling. Ansvaret 

innebär att verksamheten måste anpassas efter fastställda ekonomiska ramar samt politiska 

beslut, även om de ekonomiska förutsättningarna ändras under året. 

Taxor och avgifter 

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande principer och regler som rör taxor och avgifter 

för kommunal verksamhet liksom taxors och avgifters storlek. Taxor och beslut ska redovisas 

i budgetdokumentet årligen. 

Driftbudget 

En total budgetram beslutas per nämnd och år. Inom budgetramen kan nämnden fatta beslut 

om omfördelning så länge detta är förenligt med mål och direktiv beslutade av 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

Tilläggsbudget 

Tilläggsbudget ska tillämpas med stor restriktivitet. Omständigheter som medför att det vid 

budgettillfället råder stor osäkerhet kan medföra att fullmäktige och/eller kommunstyrelsen 

innehåller budgetutrymme för att senare fördela via tilläggsbudget. Alternativt kan kommunen 

budgetera ett resultat inom vilket de svårprognostiserade kostnaderna ryms. 

Internredovisningsprinciper 

Vissa kostnader belastar driften schablonmässigt för att spegla den verkliga kostnaden för 

verksamheten. 

Kapitalkostnader 

Kapitalkostnader, i form av avskrivning och internränta på genomförda investeringar, belastar 

driftbudgeten för den verksamhet som investerar. Investeringens värde skrivs av (fördelas) 

under livslängden och avskrivningskostnader uppstår under den tiden. Det uppstår också en 

kostnad i form av ränta på investerat kapital, så kallad internränta. Räntenivå fastställs årligen. 
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Huvudregeln är att driftbudgetramen inte förändras utifrån kapitalkostnadernas förändring. 

Syftet är att verksamheterna ska prioritera mellan investering och driftkostnader. 

Undantaget är kapitalkostnader för väsentligt värde som kompenseras till verksamheterna i 

samband med den årliga budgetprocessen, exempelvis vid nybyggnationer eller större 

investeringar. 

Personalomkostnader 

På utbetald lön läggs ett personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) med 39,75 procent (år 2022) 

för arbetsgivaravgifter, avtalspension, försäkringar och löneskatt. Pålägget är lägre om det 

avser ersättningar som inte är pensionsgrundande. 

Internhyra 

Kostnad för internhyra belastar verksamheten för de lokaler som verksamheten använder. 

Internhyran beräknas schablonmässigt baserad på kommunens självkostnad för lokalen. 

Förändring i internhyran orsakad av prisförändring kompenseras med ändrad budgetram för 

verksamheten. Budgeten för kommunala lokaler följer med lokalen oavsett intern hyresgäst. 

I internhyran ingår inte ökade lokalkostnader vid exempelvis evakuering. 

Investeringsbudget 

Definition av investering 

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

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

maskiner eller inventarier. 

Med inventarier menas annan icke fast utrustning än maskiner. Begagnade inventarier och 

maskiner räknas inte som investering. Gränsen för vad som anses som betydande värde för en 

inventarie, det vill säga inköpsvärdet, är ett halvt prisbasbelopp (År 2022: 24 150 kronor). För 

inventarier som har ett funktionellt samband eller som kan anses ingå som ett led i en större 

inventarieinvestering bör bedömningen göras utifrån inventariernas sammanlagda 

anskaffningsvärde. 

För investeringar i anläggningar går beloppsgränsen vid ett väsentligt värde för anläggningen. 

Utredningar om behov av investeringar eller utredningar i förberedelsefas kan inte räknas till 

anskaffningsvärdet. Kostnaderna för utredning i en beställd förberedelsefas finansieras i den 

beställande nämndens driftram när kostnaden uppstår. 

Planer såsom översiktsplaner, planprogram och detaljplaner är inte investering. 

Investeringar får inte göras i någon annans egendom. 

Investering i lokaler som hyrs ut internt av fastighetsavdelningen 

Respektive nämnd ansvarar för planering av sin lokalförsörjning. Vid behov av nya lokaler 

eller förändringar i befintliga lokaler, vilka hyrs från fastighetsavdelningen, ska 

förvaltningen/nämnden initiera det. Den beställande nämnden ansvarar för finansieringen, det 

vill säga motiverar investeringen utifrån behov och begär investeringsbudget. 

Nya lokaler eller ändringar i lokaler resulterar i ökade internhyreskostnader. Beställande 

nämnd ska ta hänsyn till den därmed sammanhängande ökade internhyran i driftbudgeten. 

Investeringsbudgeten överförs sedan till fastighetsavdelningen via begäran av beställande 

nämnd och genom beslut av kommunfullmäktige. 

Om investeringsbeloppet är under 200 000 kronor är det inte investering, utan en driftkostnad 

som direkt belastar den beställande nämnden. 

Investeringsbudget  
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En tioårsplan för investeringar ska tas fram årligen. Den ska ligga till grund för de 

investeringar som begärs i den årliga budgetprocessen. 

Fullmäktige beslutar om totalbudget för nämnders investeringsprojekt som uppgår till minst 5 

miljoner, oavsett tidsomfattning. För sådana projekt som startar under planåren, ska beloppen 

ses som en plan, och beslut om budget sker i nästkommande budgetprocess. 

Fullmäktige beslutar också om årlig rambudget för nämndernas övriga investeringar, såsom 

mindre anläggnings- och fastighetsinvesteringar, inventarier, transportmedel samt för 

komponentbyten. Denna budget fördelar nämnderna i sin budget efter behov. 

När fullmäktige beslutat om investeringsbudget som avser fastigheter, efter begäran från 

beställande nämnd,  innebär det också att budgeten överförs från beställande nämnd till 

fastighetsavdelningen. 

För de taxefinansierade verksamheterna VA och Avfall fastställs budget separerat från den 

skattefinansierade verksamheten. 

Investeringsbudgeten ska fördelas på respektive genomförandeår i form av budget och plan. 

Positiva och negativa avvikelser i investeringsprojekt vars beslutade totalutgift är 5 miljoner 

kronor eller mer, överförs till kommande års investeringsbudget, så länge projektet pågår. 

Ej förbrukad investeringsbudget som ingår i rambudget för de resterande investeringarna 

överförs normalt inte till nästkommande år. Överföring måste begäras hos 

kommunfullmäktige och motiveras av nämnd. 

För investeringsprojekt som omfattar minst 5 miljoner kronor ska genomförandebeslut fattas 

av beställande nämnd/styrelse innan genomförandet startar. När sådana projekt avslutas ska 

slutrapportering om projektet redovisas till beställande nämnd/styrelse. Detta sker vid 

nästkommande ordinarie uppföljningstillfälle (delårsuppföljning mars, delårsrapport augusti 

och årsredovisning). Projekt över 50 miljoner kronor ska rapporteras till fullmäktige. 

Investeringsbudgeten får inte omvandlas till driftbudget eller tvärtom. 

Om totalprognos för ett investeringsprojekt, där budget beslutats av kommunfullmäktige, 

överstiger totalbudget med mer än 5 % ska beställande nämnd beskriva orsak och redovisa 

åtgärd till kommunfullmäktige. Avvikelser på över 2,5 miljoner ska dock alltid 

orsaksbeskrivas och åtgärd ska redovisas till fullmäktige. Gäller det fastighetsinvesteringar 

ska beställande nämnd samråda med fastighetsavdelningen. 

Övriga investeringar ska inrymmas inom den årliga ramen vilket innebär att åtgärder behöver 

vidtas på respektive ansvarsnivå. 

Exploateringsbudget 

Exploatera är att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, 

affärer, kontor eller industrier. Där ingår också att bygga kompletterande gemensamma 

anordningar som gator, grönområden, VA- och elanläggningar m m. 

För varje nytt exploateringsprojekt ska budget fastställas av kommunstyrelsen, eller i 

väsentliga fall kommunfullmäktige, senast i samband med genomförandebeslutet. . 

Information om investeringsbehov som en följd av ett exploateringsprojekt ska ges 

sammanhållet med ärende om exploateringsbudget för projektet. Informationen om 

investeringsbehovet ska även omfatta kostnadsbedömningar. 

Aktuella projekts budget samt en sammanställd exploateringsbudget redovisas i kommunens 

budget. 

Väsentliga förändringar i projekten, vilka leder till avvikelse från projektets fastställda budget, 

ska tas upp till kommunstyrelsen för ny behandling. 
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Räntekostnad för bundet kapital under projekttiden debiteras tillgångarna i projektet, baserat 

på genomsnittlig ränta. 

Uppföljning 

I ekonomiuppföljning februari lämnar nämnder uppföljning och prognos för driftbudget och 

investeringsbudget till kommunstyrelsen. 

I delårsuppföljning mars lämnar nämnder och styrelser uppföljning och prognos för 

driftbudget med volymmått, investeringsbudget och exploateringsbudget till 

kommunfullmäktige. 

I delårsrapport augusti lämnar nämnder, styrelser och bolag uppföljning och prognos av 

ekonomi (driftbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget) och verksamhet 

(grunduppdrag och utvecklingsmål). 

I årsredovisningen rapporterar nämnder, styrelser och bolag uppföljning av ekonomi och 

verksamhet. 

Vid väsentliga avvikelser i nämndens löpande uppföljning ska nämnden skyndsamt rapportera 

till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder som nämnden beslutat eller kommer att besluta. 
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Budget 2022, plan 2023-2024 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramar 2022, totalt 1 322 233 

tkr till nämnder och styrelser enligt följande  

 

Kommunfullmäktige 1 615  

Stöd till politiska partier 1 084  

Valnämnd 1 166  

Revision (enligt fullmäktiges presidiums förslag) 1 600 

Räddningstjänst 21 910 

Kommunstyrelse 116 851    

Kommunstyrelse f d teknisk nämnd 39 742 

Kultur- och fritidsnämnd 59 808 

Socialnämnd 76 930 

Bygg- och miljönämnd 13 182 

Barn- och utbildningsnämnd 620 649 

Vård- och omsorgsnämnd 365 428 

Överförmyndarnämnd 2 268 

 

2. Kommunfullmäktige fastställer totalbudget för följande stora 

investeringsprojekt totalt 327 300 tkr enligt följande 

Fotbollsanläggning (kultur- och fritidsnämnd) 67 000 

Bibliotek/kulturhus (kultur- och fritidsnämnd) 20 000 

Trazan och Banarnepark (kultur- och fritidsnämnd) 10 000 

Tillbyggnad Västerängsskolan (barn- och 

utbildningsnämnd) 45 300 

Särskilt boende äldreomsorg (vård- och omsorgsnämnd) 121 000 

Cirkulationsplats Gransäter (kommunstyrelsen, fd tekn) 50 000 

Projektering VA-försörjning Skokloster 

(kommunstyrelsen, fd tekn) 14 000 

 

3. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2022, totalt 434 457 

tkr enligt följande 

Kommunstyrelse 140 072 

Kommunstyrelsen, fd tekn skattefinansierat 28 214 

Kommunstyrelsen, fd tekn VA-verksamhet 103 700 
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Kultur- och fritidsnämnden 48 600 

Socialnämnden 120 

Barn- och utbildningsnämnd 18 098 

Vård- och omsorgsnämnd 12 100 

Exploateringsinvesteringar inklusive ökning 

omsättningstillgångar 83 553 

4. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål 

5. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna 

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2022 har rätt 

att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning under året och vid omförhandling/ omplacering av 

kommunens befintliga lån, mellan olika kreditinstitutioner. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 

2022 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med 285,7 

miljoner kronor. 

8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 

240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

9. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 7,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader 

10. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB 

enligt lagstiftningen om allmännyttan. 

11. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen har rätt att för 

kommunstyrelsens räkning under 2022 omsätta lån, det vill säga låna 

upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året 

och vid omförhandling/omplacering av kommunens befintliga lån 

mellan olika kreditinstitutioner.  

12. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden, som är 

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

enligt kommunstyrelsens beslut om firmateckning 

 

   

 

Sammanfattning 

Processen 

Enligt kommunallagen 11:8 ska förslag till budget för kommande år 

upprättas av kommunstyrelsen senast i oktober och fastställas i fullmäktige 

före november månads utgång. Ärendet bereds av kommunstyrelsen och när 

det gäller revisionens budget ska fullmäktiges presidium föreslå budget. 
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Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari om tidplan för budgetarbetet, 

men som följd av arbete med omorganisation av 

samhällsbyggnadsfunktionen, beslöt kommunstyrelsen om en 

senareläggning av beslutet om inriktningsramarna för 2022. 

Kommunledningsgruppens förslag med tillhörande verksamhetsanalyser 

presenterades den 13 september på kommunstyrelsen som ett underlag till 

de förtroendevalda. Den 27 september anordnades en budgetkonferens där 

kommunledningsgruppens inriktningsramar och verksamhetsanalyser 

presenterades och diskuterade. Den politiska beredningen pågick fram till 

oktober, förvaltningschefer och övriga berörda tjänstemän fanns till 

förfogande i beredningsarbetet. 

Efter att inriktningsramarna presenterades har ramarna för nämnderna 

justerats med 430 000 kronor till valnämnden, 100 000 kronor till revisionen 

enligt budgetäskande, kapitalkostnader till nämnderna har justerats ned med 

1,3 miljoner kronor, internhyresbudget har omfördelats mellan nämnder och 

barn- och utbildningsnämnden har tillförts 2,5 miljoner kronor för 

skolmiljarden. 

Investeringsbudgeten har ökats med 5 miljoner kronor till 67 miljoner 

kronor för projektet fotbollsanläggning och den årliga investeringsbudgeten 

för 2022 för kultur- och fritidsnämnden har utökats med 1,1 miljoner kronor 

för isbana. 

Håboalliansen har sedan utifrån detta underlag lagt fram sitt budgetförslag. 

Övriga partier lämnar sina förslag till budget den 18 oktober till 

kommunstyrelsen enligt tidplanen. 

Efter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar 

med verksamhetsplan för 2022 senast 31 december 2021. 

Budget 2022 

Alliansens budget för 2022 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 20,0 

miljoner kronor vilket motsvarar 1,5 procent av skattenettot. 

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2022 uppgår till 1 322,2 

miljoner kronor, en ökning med 5,0 procent från 2021 års budget. 

Sju nya investeringsprojekt större än 5 miljoner kronor ingår i budgeten. 

Total budget för dessa projekt är 327,3 miljoner kronor fördelat över 

projektåren. Förutom fleråriga investeringsprojekt finns även årliga 

investeringsramar för nämnderna. Totala investeringar för nämnderna för år 

2022 uppgår därmed till 350,9 miljoner kronor. Exploateringsinvesteringar 

tillkommer med 83,6 miljoner kronor inklusive omsättningstillgångar och 

årets totala investeringar uppgår därmed till 434,5 miljoner kronor. 

För att finansiera årets investeringar kan 34 procent finansieras med egna 

medel, såsom årets resultat, avskrivningar och exploateringsintäkter. 

Resterande del behöver nyupplånas till ett belopp av 286 miljoner kronor år 

2022. 
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Finansiella mål föreslås vara: 

 Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två 

procent av skattenettot exklusive realisations- och 

exploateringsvinster. 

 Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas 

till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera 

kommunens investeringar. 

 Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt 

överskott till kommunen. 

   

 
Ärendet 

"[Beskriv ärendet och vad som framkommit i beredningen]"  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Framgår av ärendet. 

Barnperspektivet 

Framgår av ärendet. 

Näringslivsperspektivet 

Framgår av ärendet. 

Uppföljning 

Enligt kommunens ekonomistyrprinciper och styrmodell. 

Beslutsunderlag 

– Budget 2022, plan 2023-2024 

– Revisionens budgetäskande 

– Budgetsamråd för räddningstjänsten 

– Övriga partiers budgetförslag   

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser 

Revisionen  
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Dagordning 

1. Verksamhetens förutsättningar och förändrade behov 

Förvaltningen har under slutet av 2020 implementerat ett nytt verksamhetssystem. 

Systemet har stöd för bland annat digitala brevlådor vilket skulle kunna minska 

framförallt portokostnader i framtiden. Implementeringen har inneburit en ökning av 

system kostnader men dessa hanteras inom befintlig budget. 

Utredningen om översyn av lagstiftningen kring gode män och förvaltare redovisas 

fredagen den 23 april 2021. Utredningen har fokuserat på stöd och utbildning till 

ställföreträdare, hantering av svårare uppdrag, förtydligande av roller och organisation 

m.m. 

Ärendemängden har stabiliserats på en normal nivå efter en dipp i ärendemängden 

under 2018-2019. 

2. Möjligheter och utmaningar 

Digitaliseringen innebär huvudsakligen möjligheter och tidsvinster. 

Översyn av lagstiftning som kan ha långtgående påverkan på verksamheten. Om 

utredningen leder till förändrad lagstiftning behövs en större översyn av förvaltningens 

processer. 

Överförmyndarförvattningen har tillsyn över tillgångar på strax över 2 000 000 000 

kronor vilket ställer krav på en hög rättssäkerhet i förvaltningen. 

3. Budget 2022 med plan för 2023-2024 

Beslut 

Ägarsamrådet kommer överens om att godkänna förvaltningens budgetförslag för 

2022 med plan för 2023 och 2024 med en effektivisering om 3 procent. 

Sammanfattning 

Effektiviseringen på 3 procent tas främst på kanslikostnader och innebär en besparing 

om cirka 660 000 kronor år 2022. 

4. Långsiktiga mål för verksamheten 

I samband med att nämnden beslutade om sin verksamhetsplan i november 2020 

beslutades det också om tre långsiktiga mål: rättssäkerhet, tillgänglighet och 

arbetsmiljö. Förvaltningen arbetar med metoder för uppföljning av de långsiktiga 

målen 

Erik Pelling 

Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun 



Ägarsamråd
Överförmyndarnämnden
Susanna Sandström
2021-04-19



Agenda
• Verksamhetens förutsättningar och förändrade behov

Digitalisering, översyn av lagstiftning, antal ärenden, tillsyn över förvaltade
tillgångar

• Möjligheter och utmaningar

• Budget

• Långsiktiga mål

2



Digitalisering
Överförmyndarnämndens verksamhet har ett 
behov av digitalisering på grund av ett omfattande 
analogt material och ett huvudsakligen 
pappersbaserat arbetssätt. 
• Nytt verksamhetssystem i slutet av 2020 
• Digital brevlåda
• Digitalisering av arkiv
• E-tjänst för redovisning
• Fördubblade kostnader jämfört med 2021 men 

tas inom ram



Översyn av lagstiftning
Regeringen beslutade under 2019 att tillsätta en särskild utredare för att se 
över reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen är inte en översyn av 
ställföreträdarsystemet i sin helhet, utan fokus ska vara på de områden där 
brister och problem föreligger.

• Utredningen redovisas i april 2021

• Fokus på stöd och utbildning till ställföreträdare, hantering av svårare 
uppdrag, förtydligande av roller och organisation m.m.
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Tillsyn över förvaltade tillgångar
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Möjligheter och utmaningar
• Digitaliseringen innebär huvudsakligen möjligheter och tidsvinster.

• Översyn av lagstiftning som kan ha långtgående påverkan på 
verksamheten. Om utredningen leder till förändrad lagstiftning behövs 
en större översyn av förvaltningens processer.

• Tillsyn över stora förvaltade tillgångar – kräver hög rättssäkerhet.

• Rekrytering av ställföreträdare
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Förslag budget 2022 och plan
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Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

37 659 38 525 39 411



Fördelning mellan kommunerna
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Budget 2022 och plan 2023 och 2024

Procent Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Enköping 11,9% 4 481 4 584 4 690

Heby 5,3% 1 996 2 042 2 089

Håbo 5,7% 2 147 2 196 2 246

Knivsta 3,4% 1 280 1 310 1 340

Tierp 5,7% 2 147 2 196 2 246

Uppsala 59,6% 22 444 22 961 23 489

Älvkarleby 2,5% 941 963 985

Östhammar 5,9% 2 222 2 273 2 325

100% 37 659 38 525 39 411



Resultatförbättrande åtgärder
• Effektivisering på 3 % -

kanslikostnader

• Innebär 660 tkr år 2022
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Långsiktiga mål för verksamheten
Rättssäkerhet
Överförmyndarnämndens verksamhet ska vara rättssäker för den enskilde och sträva 
efter ett högt förtroende från medborgarna i länet. Detta kräver en hög saklighet, 
kompetens och förståelse från medarbetarna på förvaltningen samt nämndens 
ledamöter. 

Tillgänglighet
Nämndens verksamhet ska utåt sett vara tillgänglig för medborgarna genom en 
tydlighet och ett klart språk i alla sammanhang. Det ska vara tydlig för den som tar del 
av nämndens information i olika forum vad nämndens uppdrag är och hur de kan söka 
nämndens stöd.

Arbetsmiljö
Överförmyndarnämnden ska kunna kalla sig en modern arbetsplats. För att kunna 
göra det krävs att förvaltningen arbetar för att möjliggöra ett flexibelt och digitalt 
arbetssätt i alla processer. I förlängningen leder detta till att nämndens arbete drivs av 
engagerade och effektiva medarbetare.
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Tack för idag!

12



HÅBO KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         

  Sammanträdesdatum  2021-09-28 

   
 

Kommunrevisionen   

 

 

Plats och tid  Sammanträde via Teams kl. 13.00-15.00 

  

Utses att justera  Lars Berglund 

Justeringens tid 2021-09-29 

 

Paragrafer   §1-2  

 

     
Underskrifter Sekreterare  ____________________________________________________________  

  Micaela Hedin, KPMG 

 

 Ordförande  ____________________________________________________________  

  Inger Kölestam  

 

 Justerare  ____________________________________________________________  

    Lars Berglund  

 

    Underskrifter har godkänts digitalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     ANSLAG/ BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Nämnd     Kommunrevisionen 

 

Sammanträdesdatum  2021-09-28 

 

Anslaget sätts upp  

 

Anslaget tas ner   

  

Protokollets förvaring   Revisionens arkiv 

  

Underskrift 

 _______________________________________________________________ 

  Louise Lightowler 

  Utdragsbestyrkande 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 

 

 

Kommunrevisionen 2021-09-28 2 [2] 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande  Inger Kölestam, ordförande 

  Lars Berglund 

  Edwin Hillersöy 

  Staffan Wohrne 

  Christine Storbacka 

 

Övriga  Micaela Hedin, KPMG 

   

 

    

§ 1 

Val av sekreterare 
Till sekreterare för mötet utses Micaela Hedin, KPMG. 

 

§ 2 

Äskande gällande 2022 års revisionsbudget 

                  Revisionen äskar ytterligare 100 000 kr,     

                  årsbudget 1,6 Mkr. 

 

                             Med hänsyn kommunens utmanande läge vill revisionen utöka sin budget för att täcka  

                             utökade revisionsinsatser.   

 

 

 



Socialdemokraternas förslag till Budget 2022 

Vi har idag en budgetsituation som är ytterst allvarlig. Det har under ett antal år lagts helt ore-

alistiska budgetar främst på kommunstyrelsen , barn och utbildning och socialnämnden. 

Delårsrapporten augusti 2021 visar på höga minusprognoser med anledning av att det inte vid-

tagits några som helst åtgärder, vilket strider mot våra antagna ekonomiska styrprinciper. 

Kommunstyrelsen visar på en negativ prognos på – 34,924 mkr vilket är en ökning från i 

mars, socialnämnden -6,8 mkr men nämnden har fått ett tillskott av kommunfullmäktige  på 

dryga 9 mkr så i dagsläget så är prognosen på dryga 3 mkr plus. Barn och utbildningsnämn-

den -7,9 mkr. 

Inga åtgärder har under året presenterats, trots påtalande från oss i opposition, utan allt har 

bara fått fortsatt att öka under året. 

Vi anser att budgeten de två sista åren har varit fullständigt orealistisk främst när det gäller 

kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen:        123 950 

Vi föreslår en ram på 123 950 som skulle kunna vara en realistisk förutsättning för kommun-

styrelsen. En ökning från Alliansens förslag på + 7 099 

Fd. Teknisk nämnd  ram 42 500 en ökning från Alliansen på + 2 758  42 500 

Vi anser att det är ytterst viktigt att inom ram få utrymme att rekrytera kompetenta yrkesgrup-

per till framförallt plan och exploatering, juridisk kompetens och avtalskompetens och pro-

jektstyrning. Vi anser också att det finns besparingar idag att göra med att minska och även ta 

bort vissa konsulttjänster och istället genomföra fasta rekryteringar och att se över vissa andra 

tjänster och vidta andra åtgärder. Vi anser det mycket viktigt att Håbo kommun kan erbjuda 

egen kompetens när det gäller div byggprojekt o dyl. 

Barn och utbildning: 

Ram 624 349 är en ökning från Alliansens förslag på + 3 700     3 700 

Socialnämnd: 

Ram 79 227 är en ökning från Alliansens förslag på  2 297 

Vi vill göra en satsning på att öka tryggheten och säkerheten i Håbo kommun .Vi vill även att 

kvinnojouren Olivia har ett ”fast” stöd 

Totalt så innebär vårt förslag ett resultat på 4 146. 



Driftredovisning, tkr 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 2022 
Alliansen 

Budget 2022        
Socialdemokrater-

na 

Kommunfullmäktige -1 593 -1 593 -1 615 -1 615 

Stöd till politiska partier -1 084 -1 084 -1 084 -1 084 

Valnämnd -35 -35 -1 166 -1 166 

Revision -1 500 -1 500 -1 600 -1 600 

Driftbidrag Räddningstjänsten -21 480 -21 480 -21 910 -21 910 

Kommunstyrelse -106 521 -141 445 -116 851 -123 950 

Kommunstyrelse fd Teknisk 
nämnd 

-41 777 -40 030 -39 742 -42 500 

Bygg- och miljönämnd -13 173 -13 073 -13 182 -13 182 

Kultur- och fritidsnämnd -59 706 -59 706 -59 808 -59 808 

Socialnämnd -76 840 -74 330 -76 930 -79 227 

Barn- och utbildningsnämnd -607 929 -615 833 -620 649 -624 349 

Vård- och omsorgsnämnd -325 535 -320 635 -365 428 -365 428 

Överförmyndarnämnd -2 217 -2 217 -2 268 -2 268 

Summa verksamheter -1 259 390 -1 292 961 -1 322 233 -1 338 087 

Avfallsverksamhet  - 763   

Pensioner och upplupna löner - 29 000 - 30 000 -30 000 -30 000 

Internränta 17 069 -2 441 17 069 17 069 

Gem kapitalkostn, fastighets-
skatt, bef kundförlust 

-2 441 17 069 -2 441 -2 441 

Realisationsvinster och exploa-
tering 

 229 360   

Verksamhetens nettokostnad -1 273 762 -1 079 736 -1 337 605 -1 353 459 

 

Resultaträkning, mkr 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2022        

Alliansen 

Budget 2022 
Socialdemo-

kraterna 

Verksamhetens intäkter 314,8 619,2 321,1 321,1 

Verksamhetens kostnader -1 510,7 -1 619,5 -1 580,7 -1 596,6 

Avskrivningar -77,9 -79,4 -78,0 -78,0 

Verksamhetens nettokostnad -1 273,8 -1 079,7 -1 337,6 -1 353,5 

Skatteintäkter 1 121,3 1 151,3 1 210,2 1 210,2 

Generella statsbidrag och utjämning 185,0 170,3 163,9 163,9 

Verksamhetens resultat 32,5 241,9 36,5 20,6 

Finansiella intäkter 2,6 3,6 2,6 2,6 

Finansiella kostnader -16,8 -14,0 -19,1 -19,1 

Resultat efter finansiella poster/ årets 
resultat 

18,3 231,5 20,0 4,1 

Resultat som andel av skattenettot 1,4 % 17,5 % 1,5 % 0,3 % 

 



      
             Bålsta 2021-10-22 

  
 
 
 

      Bålstapartiet 
 
 
  
 
 
   

Bålstapartiets förslag till Budget 2022 
 
Vi har idag en budgetsituation som de senaste åren försämrats och gett en stor anledning till stor oro. 
 
Det senaste tre åren har alliansen, tillsammans med sitt ”regeringsunderlag” SD, beslutat om budgetar som 
har visat vara otillfredsställande och omöjliga att genomföra för våra verksamheter, detta med underskott och 
sämre verksamheter som en direkt följd.  
 
Vi anser att budgeterna de senaste åren har varit fullständigt orealistiska, detta främst när det gäller 
Kommunstyrelsen och Skolans verksamheter. 
 
 
 
Budgetförslag 2022 
 
Kommunstyrelsen:                                                                                       123 950 
-Vi föreslår en budgetram på 123 950, detta skulle kunna vara en rimlig förutsättning för kommunstyrelsen, 
och en ökning från Alliansens förslag på + 7 099 
 
-Före detta Teknisk nämndens ram 42 500 en ökning från Alliansen på + 2 758           42 500 
Vi anser att det är ytterst viktigt att inom ram få utrymme att rekrytera kompetenta yrkesgrupper till framför allt 
plan och exploatering, juridisk kompetens och avtalskompetens och projektstyrning. Vi anser också att det 
finns besparingar idag att göra med att minska och även ta bort vissa konsulttjänster och istället genomföra 
fasta rekryteringar och att se över vissa andra tjänster och vidta andra åtgärder. Vi anser det mycket viktigt att 
Håbo kommun kan erbjuda egen kompetens när det gäller div byggprojekt o dyl. 
 
Barn och utbildning:               3 700 
Ram 624 349 är en ökning från Alliansens förslag på + 3 700                                 
 
Socialnämnd:                                    2 297 
Ram 79 227 är en ökning från Alliansens förslag på                                   
 
 
 
Totalt så innebär Bålstapartiets förslag till budget ge ett plus-resultat på :     4 146 
 
 
I övrigt förbehåller vi oss att på sittande möte inkomma med vissa tilläggsyrkanden, allt enligt nu gällande 
”praxis” 
 

 



Driftredovisning, tkr Budget 2021 Prognos 2021 
Budget 2022 

Alliansen 

Budget 2022       

Bålstapartiet 

Kommunfullmäktige -1 593 -1 593 -1 615 -1 615

Stöd till politiska partier -1 084 -1 084 -1 084 -1 084

Valnämnd -35 -35 -1 166 -1 166

Revision -1 500 -1 500 -1 600 -1 600

Driftbidrag Räddningstjänsten -21 480 -21 480 -21 910 -21 910

Kommunstyrelse -106 521 -141 445 -116 851 -123 950

Kommunstyrelse fd Teknisk nämnd -41 777 -40 030 -39 742 -42 500

Bygg- och miljönämnd -13 173 -13 073 -13 182 -13 182

Kultur- och fritidsnämnd -59 706 -59 706 -59 808 -59 808

Socialnämnd -76 840 -74 330 -76 930 -79 227

Barn- och utbildningsnämnd -607 929 -615 833 -620 649 -624 349

Vård- och omsorgsnämnd -325 535 -320 635 -365 428 -365 428

Överförmyndarnämnd -2 217 -2 217 -2 268 -2 268

Summa verksamheter -1 259 390 -1 292 961 -1 322 233 -1 338 087

Avfallsverksamhet - 763

Pensioner och upplupna löner - 29 000 - 30 000 -30 000 -30 000

Internränta 17 069 -2 441 17 069 17 069 

Gemensam kapitalkostnad, 
fastighetsskatt, befintliga kundförluster -2 441 17 069 -2 441 -2 441

Realisationsvinster och exploatering 229 360 

Verksamhetens nettokostnad -1 273 762 -1 079 736 -1 337 605 -1 353 459

Resultaträkning, mkr Budget 2021 Prognos 
2021 

Budget 2022  
Alliansen 

Budget 2022 
Bålstapartiet 

Verksamhetens intäkter 314,8 619,2 321,1 321,1 

Verksamhetens kostnader -1 510,7 -1 619,5 -1 580,7 -1 596,6

Avskrivningar -77,9 -79,4 -78,0 -78,0

Verksamhetens nettokostnad -1 273,8 -1 079,7 -1 337,6 -1 353,5

Skatteintäkter 1 121,3 1 151,3 1 210,2 1 210,2 

Generella statsbidrag och utjämning 185,0 170,3 163,9 163,9 

Verksamhetens resultat 32,5 241,9 36,5 20,6 

Finansiella intäkter 2,6 3,6 2,6 2,6 

Finansiella kostnader -16,8 -14,0 -19,1 -19,1

Resultat efter finansiella poster/ årets resultat 18,3 231,5 20,0 4,1 

Resultat som andel av skattenettot 1,4 % 17,5 % 1,5 % 0,3 % 
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Vänsterpartiets budgetförslag 2022 
Skattesats 

Kommunens förväntade intäkter 2022 med nuvarande prognos och skattesats förväntas vara 

1 374,1 mkr. Den 25 öres skattesänkning som beslutats senaste år har verksamheterna inte 

kunnat ersätta med effektivisering. I stora delar av den kommunala förvaltningen har det istäl-

let lett till ökade underskott, vilket visar att verksamheter är underfinansierade.  

Delårsrapporten augusti 2021 visar på höga underskott då den tänkta effektiviseringen inte lett 

till budget i balans.  Kommunstyrelsen visar på en negativ prognos på – 34,924 mkr vilket är 

en ökning från i mars, socialnämnden -6,8 mkr men nämnden har fått ett tillskott av kommun-

fullmäktige på dryga 9 mkr så i dagsläget så är prognosen på dryga 3 mkr plus. Barn och ut-

bildningsnämnden -7,9 mkr. Läget är allvarligt och kostnadsökningarna kan öka ytterligare.  

Vänsterpartiet föreslår därför en skattehöjning med 50 öre vilket innebär ökade intäkter med 

26 miljoner. En vänsterpartibudget har därmed 1.363.605.000kr. att fördela. Mot alliansens 

1.337.605.000kr. De satsningar vi gör finansieras via ökade skatteintäkter. 

 

Intäkter:                                                                                              1.363.605.000kr. 

Yrkande 
att skattesatsen höjs med 50 öre 
att bifalla Vänsterpartiets föreslagna budget 
att bifalla föreslagen investeringsbudget 
            

Vänsterpartiets budgetförslag 
Kommunfullmäktige            -1.615.000kr. 

 
Personal, löne- och prisökning 

Personalen är kommunens viktigaste resurs. De har under pandemin blivit utsatt för ett hårt 

tryck. Vänsterpartiet anser att en 2 procentig löneökning är för lågt satt. Ingen särskild löne-

pott är avsatt utan de 2 procenten är inräknat i respektive nämnds budgetram. Prisindex be-

räknas bli högre då pandemin släpper vilket innebär att personalen riskerar få en reallöne-

minskning.  

Vänsterpartiet föreslår att det avsätts ytterligare 8458tkr till löneökningar. Den största delen 

ska vara reallöneökningar med en del ska även vara en särskild pott till särskilda lönesats-

ningar. Då den lagstadgade lönekartläggningen inte kunnat göras i Håbo på grund av bris-

tande underlag i hur tjänsterna ska valideras föreslås en särskild satsning inom HR, men det 

finns även andra grupper som förfördelats.  

 Satsningen är viktig för att behålla utbildad kompetens. Håbo ligger i utkanten av Stockholm 

och löneläget här måste ligga i paritet till Stockholmskommunerna för att personal inte ska 



välja söka sig nytt jobb mot Stockholm.  

Vidare ska kommunen återkomma med förslag om avgångspension. 

Satsning på löner och felaktigt lönesatta personer utifrån bland annat den lagstad-
gade lönekartläggningen               -8.458.000kr.
            

Valnämnd 

Valnämnd valåret 2022                          -1.166.000kr. 

Revision 

Revision                             -1.600.000kr. 

Driftbidrag räddningstjänsten 

Driftbidrag räddningstjänsten                       -21.910.000kr. 

Kommunstyrelsen med tidigare teknisk nämnd 
Vi anser att budgeten de två sista åren har varit fullständigt orealistisk med effektivi-
seringskrav som istället lett till ökade underskott. Kommunstyrelsen har även avse-
värt centraliserats med den omorganisation som gjorts vilket troligen spätt på under-
skottet än mer.  Enligt vår mening har förvaltningarna under kommunstyrelsen ökat 
oproportionerligt mycket, vilket kommer att leda till ett mycket hårt tryck på kommun-
styrelsen som styrelse.  

Vänsterpartiet föreslår en ram på 123 950 plus kommunstyrelsen för tidigare teknisk 
nämnd på 42 500tkr som skulle kunna vara en realistisk förutsättning för kommunsty-
relsen i den form den nu är tänkt att verkar i.  

Vi anser att det är ytterst viktigt att inom ram få utrymme att rekrytera kompetenta yr-
kesgrupper till framförallt plan och exploatering, högre ledningsfunktion, juridisk kom-
petens och avtalskompetens och projektstyrning. Vi anser också att det finns bespa-
ringar idag att göra med att minska på vissa konsulttjänster och istället genomföra 
fasta rekryteringar. Andra åtgärder som även behöver ses över för att föryngra per-
sonalstaben är avgångspension för de som närmar sig pension. Vi anser det mycket 
viktigt att Håbo kommun föryngrar sig och erbjuda egen kompetens när det gäller ut-
redningar, ledningsfunktioner och projekt. 

Kommunstyrelsen:                                                                                 -166.450.000kr. 

Bygg och miljönämnd 

Bygg och miljönämnd:                                                                             -13.182.000kr. 

Kultur- och fritidsnämnd 

Kultur- och fritidsnämnd:                                                                         -59.808.000kr. 

Socialnämnd 

Vänsterpartiet föreslår en extra ungdomssatsning inom socialnämndens ram med 
2.000.000kr. Vidare föreslår vi ett fast årligt driftsbidrag till kvinnojouren Olivia på 



120.000kr. 
Socialnämnd:                                                                                -79.050.000kr. 

Barn och utbildning           -625.349.000kr. 

Vård och omsorgsnämnd          -365.428.000kr. 

Överförmyndarnämnd               -2.217.000kr. 

Avfallsverksamhet 

Vänsterpartiet anser att en särskild satsning behövs inom avfallsområdet för att sti-

mulera ett kretsloppstänkande i återvinning.  

Avfalls verksamhet:                                                                                   -2.000.000kr. 

Pensioner och upplupna löner            -30.000.000kr. 

Internränta             + 17.069.000kr. 

Gemensam kapitalkostnader, fastighetsskatt, m.m. 

Gemensamma kapitalkostnader, m.m. :             -2.441.000kr. 

Summa driftbudget vänsterpartiet:                               1.363.605.000kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investeringsbudget 

Vänsterpartiet ställer sig bakom föreslagen investeringsbudget. Vi ser det som otro-

ligt positivt det satsningar som görs inom ramen för satsningar inom skola samt Fri-

tid- och kultur. Vi måste göra allt vi kan för fler skyddsfaktorer och minimerade risk-

faktorer för våra unga och äldre i kommunen. Bra och ändamålsenliga skollokaler 

ökar möjligheten för en klarad skolgång. Ett rikt frilufts-, fritids-, och kulturutbud ökar 

befolkningens livskvalitet, leder till ökad hälsa och minskad tristess. Dessa satsningar 

kan på sikt skapa en stabilare befolkningstillväxt, genom att öka andelen som stannar 

kvar i kommunen efter avslutad högre utbildning på annan ort.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 222 Dnr 2021/00347 

Budget 2022, plan 2023-2024 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till kommunsty-

relsen utan eget förslag till beslut.

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger Håboalliansens budgetförslag. Inför 

kommunstyrelsens sammanträde har övriga partier att inkomma med sina 

budgetförslag.  

Beslutsunderlag 

Budget 2022, plan 2023-2024 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till alliansens budgetförslag. 

Agneta Hägglund (S) yrkar att arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att arbetsut-

skottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget för-

slag till beslut. 

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

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

liansens budgetförslag och nej-röst för att lämna ärendet vidare till kom-

munstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Ja-röst lämnas av: Christian Nordberg (-), Helene Zeland Bodin (C). 

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

Rubbestad (SD). 

Med 2 ja-röster och 3 nej-röster beslutar arbetsutskottet att lämna ärendet 

vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.   



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-11-01 KS 2021/00440 nr 104142 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Val av vice ordförande till kommunstyrelsen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige utser N.N till ny vice ordförande i

kommunstyrelsen i Helene Zeland Bodins (C) ställe.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021 valdes 

Helene Zeland Bodin (C) till ny kommunstyrelseordförande efter Liselotte 

Grahn Elg. Valet av ny vice ordförande bordlades då omröstning hade 

begärts och det inte fanns fungerande teknik för att hantera personval med 

ledamöter/tjänstgörande ersättare på distans.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ej aktuellt 

Barnperspektivet 

Ej aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Ej aktuellt 

Uppföljning 

Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Protokollsutdrag KF 2021-09-27 § 122

__________ 

Beslut skickas till 

Vald 

Kommunstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare  

Ärende 12











TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-11-01 KS 2021/00435 nr 104135 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Gunilla Alm (L) från uppdrag som

ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

2. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ledamot i barn- och

utbildningsnämnden i Gunilla Alms (L) ställe.

Sammanfattning 

Gunilla Alm (L) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Inter aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Gunilla Alm (L) 

Vald 

Barn- och utbildningsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare  

Ärende 13





TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-11-01 KS 2021/00437 nr 104136 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ersättare i Mälardalsrådet samt 
fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Lisbeth Bolin (C) från uppdrag som

ersättare i Mälardalsrådet.

2. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ersättare i Mälardalsrådet i

Lisbeth Bolins (C) ställe.

Sammanfattning 

Lisbeth Bolin (C) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

Mälardalsrådet.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Lisbeth Bolin (C) 

Vald 

Mälardalsrådet 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare  

Ärende 14





TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-11-01 KS 2021/00438 nr 104137 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen 
samt fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Björn Erling (M) från uppdrag som

ledamot i kommunstyrelsen.

2. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ledamot i kommunstyrelsen i

Björn Erlings (M) ställe.

Sammanfattning 

Björn Erling (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsen.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ej aktuellt 

Barnperspektivet 

Ej aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Ej aktuellt 

Uppföljning 

Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Björn Erling (M) 

Vald 

Kommunstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare  

Ärende 15







TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-11-01 KS 2021/00439 nr 104138 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, 
kommunfullmäktiges valberedning och Upplandsstiftelsen samt 
fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning  

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Tommy Rosenkvist (M) från uppdrag

som ledamot i kommunfullmäktige och därmed tillhörande uppdrag som

ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.

2. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ledamot i kommunfullmäktiges

valberedning i Tommy Rosenkvists (M) ställe.

3. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny

sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ledamot

i kommunfullmäktige i Tommy Rosenkvists (M) ställe.

Sammanfattning 

Tommy Rosenkvist (M) har begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige. Därtill hör även uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktiges valberedning.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ej aktuellt 

Barnperspektivet 

Ej aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Ej aktuellt 

Uppföljning 

Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Tommy Rosenkvist (M) 

Vald 

Kommunfullmäktiges valberedning 

Länsstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare  

Ärende 16



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-11-01 KS 2021/00439 nr 104138 





TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-11-01 KS 2021/00444 nr 104141 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Helene Zeland Bodin (C) från uppdrag

som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

2. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ledamot i barn- och

utbildningsnämnden i Helene Zeland Bodins (C) ställe.

Sammanfattning 

Helene Zeland Bodin (C) har begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Helene Zeland Bodin (C) 

Vald 

Barn- och utbildningsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare  

Ärende 17





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 283 Dnr 2020/00365 

Motion: Återvinningsbart vid Västerskog ÅVC 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till tek-

niska nämndens bedömning.

Sammanfattning 

Lars-Göran Bromander (S) har lämnat in en motion med förslag om att 

kommunen ska bygga en återvinningspark vid återvinningscentralen Väster-

skog. Det förslås vidare att någon hjälporganisation, ex Röda korset kan er-

bjudas att driva parken tillsammans med Daglig verksamhet.  

Tekniska nämnden har fått motionen på remiss för yttrande. I yttrandet stäl-

ler sig tekniska förvaltningen positiv till förslaget. Man konstaterar att 

nämnden i februari 2021 tog beslut om att man i utbyggnationen av återvin-

ningscentralen skulle ha följande utgångspunkter: 

Beslutsunderlag 

– Motion 2020-12-21

– Tekniska nämndens beslut

- Tekniska nämndens yttrande

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag till beslut och finner att så är fallet.  

______________ 

Ärende 18



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-23 KS 2020/00365 nr 103442 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Motion: Återvinningsbart vid Västerskog ÅVC 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till

tekniska nämndens bedömning.

Sammanfattning 

Lars-Göran Bromander (S) har lämnat in en motion med förslag om att 

kommunen ska bygga en återvinningspark vid återvinningscentralen 

Västerskog. Det förslås vidare att någon hjälporganisation, ex Röda korset 

kan erbjudas att driva parken tillsammans med Daglig verksamhet.  

Tekniska nämnden har fått motionen på remiss för yttrande. I yttrandet 

ställer sig tekniska förvaltningen positiv till förslaget. Man konstaterar att 

nämnden i februari 2021 tog beslut om att man i utbyggnationen av 

återvinningscentralen skulle ha följande utgångspunkter: 

 Fokus på avfallsminimering och återanvändning

 Kundbemötande

 Samverkan

 Minimera ombyggnation av befintliga ytor

 Flexibel anläggning

Under våren har man också utökat möjligheterna till återbruk genom 

samarbete med olika kommunala verksamheter och även med andra 

verksamheter såsom Fritidsbanken och Rotary. Den sk Skattkammaren (f d 

Bytesboden) önskar man från avfallsavdelningen att utveckla till att vara av 

mer butiksliknande karaktär med anpassade lokaler. I samverkan med 

Daglig verksamhet och andra möjliga intressenter kommer detta att 

utvecklas vidare i samband med projekt utbyggnation av ÅVC.  

Kommunstyrelsens förvaltning ser positivt på detta förslag. Återvinning är 

ett prioriterat område och handlar inte minst om klimatnytta. Förutsatt att 

man i närtid kan komma in med en kostnadsuppskattning för en 

utbyggnation föreslår förvaltningen fullmäktige att bifalla motionens 

förslag.    



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-23 KS 2020/00365 nr 103442 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Revidering av behovsutredningen beräknas påbörjas innan sommaren 2021 

och under hösten kommer en grov tidplan att tas fram. Utbyggnation av 

återvinningscentralen beräknas kräva en investering. Utifrån vad 

behovsutredningen kommer fram till kommer en grov kostnadsuppskattning 

av utbyggnaden att tas fram under hösten. 

Barnperspektivet 

Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Håbo kommun berörs 

av avfallsverksamheten. Barn och ungdomars bästa har beaktats genom att 

verksamheten styr mot ett mer hållbart samhälle som gynnar deras framtid 

Näringslivsperspektivet 

Återvinningscentralen erbjuder verksamheter och företag att mot en avgift 

lämna sitt material till återanvändning, återbruk och återvinning och bidrar 

till att underlätta för verksamheternas arbete med deras hållbarhetsarbete. 

Uppföljning 

Återrapportering och redovisning av behovsutredningen presenteras under 

hösten. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2020-12-21

– Tekniska nämndens beslut

– Tekniska nämndens yttrande

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska nämnden, för verkställighet 

Motionären 

Hemsida 

Uppdragslista  



Från: Kontaktcenter 
Skickat: den 12 oktober 2020 09:00 
Till: Kommunstyrelsen 
Ämne: VB: Motion till kommunfullmäktig 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Slutfört 

Med vänlig hälsning, 

Annica 
Kommunvägledare 

Håbo kommun 
Kontaktcenter 
746 80 Bålsta 
Telefon 0171-525 00 
Fax 0171-563 33 
www.habo.se 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 

-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Lars-Göran Bromander <lars-goran.bromander@bktv.nu> 
Skickat: den 10 oktober 2020 16:13 
Till: Kommun <Kommun@habo.se> 
Ämne: Motion till kommunfullmäktig 

Återvinningsbart vid Västerskog ÅVC 
Vid ÅVC Västerskog finns en ”bytesbod” där man kan lämna saker som kan återanvändas. Tyvärr har det 
funnits regler att man måste byta till sig saker. Bytesboden sköts normalt i huvudsak av ”Daglig 
verksamhet” med stöd av personalen. Ur kommunens synvinkel är det ekonomiskt bäst om så mycket 
kan återvinnas och att avfallsmängden blir så liten som möjligt. Allt avfall som inte återvinns kostar 
pengar och påverkar avfallstaxan. 
Vid ett studiebesök vid återvinningsparken Alelyckan i Göteborg fick vi se en mycket lyckad verksamhet. 
Vi infarten till anläggningen fanns en lokal som drevs av en hjälporganisation som var bemannad, där 
erbjöds besökare att skänka saker som kund återbrukas vilka lastades av. Besökaren kunde få råd om 
vart övrigt kunde slängas. Där efter fortsatte färden till ÅVC. 

• Att kommunen bygger en återvinningspark vid ÅVC Västerskog
• Att någon hjälporganisation t.ex Röda korset erbjuds att driva den tillsammans med  Daglig 
verksamhet.

Lars-Göran Bromander 

http://www.habo.se/
mailto:lars-goran.bromander@bktv.nu
mailto:Kommun@habo.se


Skickat från min iPad 





TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-27 TN 2021/00116 nr 5092 

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

Motion: Återvinningsbart vid Västerskog ÅVC 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.

Sammanfattning 

Socialdemokraterna har inkommit med en motion där de yrkar på att 

återvinningscentralen (ÅVC) i Västerskog ska bygga en återvinningspark 

för att underlätta för kunderna att bidra till återbruk. Vidare anförs att någon 

hjälporganisation ska erbjudas att driva återvinningsparken tillsammans med 

Daglig verksamhet.  

Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till yrkandet. 

Yttrande 

Tekniska förvaltningen ser positivt på motionens intentioner. 

I februari 2021 beslutade Tekniska nämnden att avfallsverksamheten i sitt 

arbete med projekt utbyggnation av ÅVC med utgångspunkt i följande:  

 Fokus på avfallsminimering och återanvändning.

 Kundbemötande

 Samverkan

 Minimera ombyggnation av befintliga ytor

 Flexibel anläggning

ÅVC har även under våren utökat möjligheterna till återbruk genom ett 

utökat samarbete med kommunens verksamheter ex. förskolor, skolor, 

äldreboende. Det pågår även ett ökat samarbete med andra verksamheter 

som arbetar med återbruk. I nuläget samarbetar vi med Kultur & fritid/ 

Fritidsbanken, Rotary, Bålsta centrum och Naturskyddsföreningen.  

Bytesboden har avvecklats och öppnats i ny skepnad, till en Skattkammare. 

Det finns en mottagningsdel och en fynddel. I förlängningen ser vi att denna 

verksamhet övergår till att vara av mer butiksliknande karaktär i anpassade 

lokaler och att kunderna, innan de åker upp på rampen till containrarna, 

passerar en sorteringshall under tak (eller motsvarande). Där får besökare 

hjälp av utbildad personal med att sortera ut sitt material. Saker som går att 

återanvända tas om hand och transporteras till rätt plats för att sedan säljas 

eller lämnas vidare. Detta kommer verksamheten arbeta med att utveckla, i 

samverkan med Daglig verksamhet och andra eventuella intressenter i 

samband med projekt utbyggnation av ÅVC. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-27 TN 2021/00116 nr 5092 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Revidering av behovsutredningen beräknas påbörjas innan sommaren 2021 

och under hösten kommer en grov tidplan att tas fram. Utbyggnation av 

återvinningscentralen beräknas kräva en investering. Utifrån vad 

behovsutredningen kommer fram till kommer en grov kostnadsuppskattning 

av utbyggnaden att tas fram under hösten. 

Barnperspektivet 

Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Håbo kommun berörs 

av avfallsverksamheten. Barn och ungdomars bästa har beaktats genom att 

verksamheten styr mot ett mer hållbart samhälle som gynnar deras framtid. 

Näringslivsperspektivet 

Återvinningscentralen erbjuder verksamheter och företag att mot en avgift 

lämna sitt material till återanvändning, återbruk och återvinning och bidrar 

till att underlätta för verksamheternas arbete med deras hållbarhetsarbete. 

Uppföljning 

Återrapportering och redovisning av behovsutredningen presenteras under 

hösten. 

Beslutsunderlag 

– Remiss 2020/00365 Motion: Återvinningsbart vid Västerskog ÅVC

– Yttrande TN 2021/00116 nr 5092

– Tjänsteskrivelse TN 2020/00552 nr 4678

– Informationsärende TN 2021/00035 nr 4703

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Avfallsavdelningen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 284 Dnr 2020/00221 

Motion: Ta bort bron i järnvägsparken 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till tek-

niska förvaltningens bedömning.

Sammanfattning 

Michael Rubbestad (SD) har inkommit med en motion i vilken man bl a  yr-

kar att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda kostnaderna för att mon-

tera ned bron i järnvägsparken. Andra yrkanden i motionen är bl a att utreda 

kostnaden för återställning av det arbete som gjorts i samband med monte-

ringen av bron samt utreda kostnaden för en lämplig förvaring av bron till 

dess att nytt behov uppstår.  

Motionen remitterades till tekniska nämnden för yttrande. I detta yttrande 

menar tekniska förvaltningen att man bör utreda de frågor som tas upp i 

motionen eftersom det inkommit synpunkter från kommuninvånare gällande 

djurlivet och brons utseende. Parallellt med att detta yttrande togs av tek-

niska nämnden gavs också förvaltningen i uppdrag att utreda frågorna som 

tas upp i motionen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra utan föreslår 

kommunfullmäktige att bifalla motionens att-satser, vilket alltså redan är på 

gång genom det uppdrag som tekniska nämnden gett förvaltningen.     

Beslutsunderlag 

– Motion 2020-06-15

– Tekniska nämndens beslut

Tekniska förvaltningens yttrande  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag till beslut och finner att så sker.  

Ärende 19



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Motion: Ta bort bron i järnvägsparken 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till

tekniska förvaltningens bedömning.

Sammanfattning 

Michael Rubbestad (SD) har inkommit med en motion i vilken man bl a  

yrkar att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda kostnaderna för att 

montera ned bron i järnvägsparken. Andra yrkanden i motionen är bl a att 

utreda kostnaden för återställning av det arbete som gjorts i samband med 

monteringen av bron samt utreda kostnaden för en lämplig förvaring av bron 

till dess att nytt behov uppstår.  

Motionen remitterades till tekniska nämnden för yttrande. I detta yttrande 

menar tekniska förvaltningen att man bör utreda de frågor som tas upp i 

motionen eftersom det inkommit synpunkter från kommuninvånare gällande 

djurlivet och brons utseende. Parallellt med att detta yttrande togs av 

tekniska nämnden gavs också förvaltningen i uppdrag att utreda frågorna 

som tas upp i motionen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra utan föreslår 

kommunfullmäktige att bifalla motionens att-satser, vilket alltså redan är på 

gång genom det uppdrag som tekniska nämnden gett förvaltningen.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser för utredningen 

Barnperspektivet 

Beaktas i utredningen 

Näringslivsperspektivet 

Beaktas i utredningen 

Uppföljning 

Beslutet följs upp av tekniska nämnden genom förvaltningens redovisning 

av vad som framkommit i utredningarna. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2020-06-15

– Tekniska nämndens beslut

– Tekniska förvaltningens yttrande

__________ 
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Beslut skickas till 

Tekniska nämnden – för verkställighet 

Motionären 

Hemsida 

Uppdragslista  
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Datum Vår beteckning 

2020-12-03 TN 2020/00459 nr 4417 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Ulla Lindroth Andersson,  

ulla.lindroth@habo.se 

Motion, Ta bort bron i järnvägsparken - för yttrande 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden avger yttrande i rubricerat ärende enligt remiss från

kommunstyrelsen KS 2020/00221 nr 96366.

2. Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda de punkter

som finns angivna i motionen.

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion angående bron i 

Järnvägsparken där man yrkar att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda 

en rad olika alternativ i syfte att möjliggöra borttagande av bron. 

Utredningarna ska behandla kostnader för borttagande och återställning, 

eventuell förvaring, förslag till ny plats för användning och en möjlig 

försäljning 

Då det har inkommit synpunkter från kommuninvånare som har oroat sig för 

djurlivet och även synpunkter på brons utseende så anser tekniska nämnden 

att det finns skäl för att utreda de frågor som tas upp i motionen. Det bör 

dock påpekas att det under 2021 inte har noterats någon påverkan på 

djurlivet. Brons utformning har också förändrats så även synpunkter på 

utseendet har avklingat. 

Yttrande 

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda de punkter som 

finns angivna i motionen.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser för utredningen. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp av tekniska nämnden genom förvaltningens redovisning 

av vad som framkommit i utredningarna. 

Beslutsunderlag 

– Motion Ta bort bron från Järnvägsparken

– Remiss motion, för yttrande, KS 2020/00221 nr 96366

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Kansliet 

Tekniska förvaltningen 
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2020-06-15

Motion: Ta bort bron från järnvägsparken 

Med reservation för att vi som undertecknat denna motion minns fel vad det gäller detaljerna 
så föreslogs för många år sedan att järnvägsparken i möjligaste mån skulle återställas till sin 
forna glans. Ett beslut som alla partier inklusive Sverigedemokraterna ställde sig bakom. Bland 
annat skulle en bro, likt i den ursprungliga parken, sättas upp till den lilla ön på mitten. 
Kostnaden för just denna bron menade förvaltningen dock överskred den angivna budgeten 
varför denna fråga, något förenklat beskrivet, lyftes ut och hanterades separat. Ärendet 
återremitterades och visade sig efter vidare utredning trots allt rymmas inom ordinarie budget 
varpå arbetet kunde fortskrida utan nya beslut. 

Den gemensamma ambitionen över alla partifärger att återställa järnvägsparken och ge den nytt 
liv är något vi fortfarande står bakom, att lyfta fram vår kommuns historia ligger helt i linje med 
Sverigedemokraternas politik. 

2020 är dock en annan tid än då järnvägsparken hade sin storhetstid och det har med facit i 
hand visat sig att denna bron, enligt vår bedömning, inte är så bra. Nog för att rävar beter sig 
likadant idag som då och dessutom kan simma över till ön, så är vid sidan av det ökade antalet 
katter och en ökad befolkning i den absoluta närheten, vårt samhälle tyvärr mindre försiktigt än 
förr. Det förekommer klotter, vandalism, åverkan och det går heller inte att säkerställa 
säkerheten för det djur-och naturlivet som finns på eller i vattnet kring den lilla ön. Vi 
Sverigedemokrater menar att idén var, och fortfarande är, god men att det med dagens 
förutsättningar inte har visat sig vara en lika god idé som vi alla kanske först trodde. 

Etablerandet av denna bro har av uppenbara skäl inneburit en kostnad. Att då ta bort denna bro 
skall inte ses som en ren förlust även om inte hela kostanden kan hämtas tillbaka. Att 
demontera bron innebär säkerligen också en ny kostnad. Men i och med att vår kommun 
utvecklas med en kraftig förändring av exempelvis Gröna Dalen och Gamla Bålsta är vi 
övertygade om att det enbart är en tidsfråga innan denna bro kan komma att kunna placeras vid 
en annan plats i kommunen. 

Alla partier har haft hjärtat på rätt ställe i denna fråga och vi ser med förhoppning på det 
framtida återställandet av vår fina järnvägspark, men vad det gäller just bron föreslår 



Sverigedemokraterna ett omtag. Återigen med reservation för att vi kan minnas delar av 
historien bakom, men vårt yrkande för framtiden kvarstår oavsett. 

Med anledning av ovan yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda kostnaden för att montera ned bron i
järnvägsparken

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda kostanden för återställning av det arbete
som gjorts i samband med monteringen av bron

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda kostnaden för en lämplig förvaring av
bron till dess att nytt behov uppstår

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att beakta ny lämplig plats för placering av denna
bro i samband med den fortsatta utvecklingen av Håbo kommun

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda en försäljning av bron som ett sista
alternativ ifall bron ej går att förvara eller om ingen annan lämplig plats går att finna

Sverigedemokraterna Håbo 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 227 Dnr 2020/00221 

Motion: Ta bort bron i järnvägsparken 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till tek-

niska förvaltningens bedömning.

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion i vilken man bl a yrkar 

att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda kostnaderna för att montera 

ned bron i järnvägsparken. Andra yrkanden i motionen är bl a att utreda 

kostnaden för återställning av det arbete som gjorts i samband med monte-

ringen av bron samt utreda kostnaden för en lämplig förvaring av bron till 

dess att nytt behov uppstår.  

Motionen remitterades till tekniska nämnden för yttrande. I detta yttrande 

menar tekniska förvaltningen att man bör utreda de frågor som tas upp i 

motionen eftersom det inkommit synpunkter från kommuninvånare gällande 

djurlivet och brons utseende. Parallellt med att detta yttrande togs av tek-

niska nämnden gavs också förvaltningen i uppdrag att utreda frågorna som 

tas upp i motionen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra utan föreslår 

kommunfullmäktige att bifalla motionens att-satser, vilket alltså redan är på 

gång genom det uppdrag som tekniska nämnden gett förvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Motion 

TN 2021-09-07 §79     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Michael Rubbestads bifallsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt framförda yrkan-

den och finner att så är fallet.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 256 Dnr 2019/00327 

Revidering av plan för full delaktighet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar plan för full delaktighet i Håbo 2022-2025.

Sammanfattning 

Den föreslagna planen är en revidering av Plan för full delaktighet i Håbo 

2016-2019 och föreslås gälla under perioden 2022-2025. Syftet med planen 

är att kontinuerligt integrera tillgänglighets- och delaktighetsfrågor i samt-

liga nämnders, bolags och verksamheters ordinarie arbete. Det innebär att de 

beslut som fattas ska ta hänsyn till människors varierande behov och förut-

sättningar. Målområdena i planen är demokrati och jämlikhet, hälsa och 

livskvalitet, social omsorg, arbete, samhällsplanering och infrastruktur, 

skola samt kommunikation och information. Planen har remitterats till samt-

liga nämnder och ett flertal organisationer. I det slutliga förslaget har hänsyn 

tagits till de yttranden som inkommit.  

Beslutsunderlag 

Full delaktighet i Håbo 2016-2019 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet.  

______________ 

Ärende 20
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Datum Vår beteckning 

2021-09-15 KS 2019/00327 nr 103233 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Mary Nilsson, Utredare 
mary.nilsson@habo.se 

Plan för full delaktighet i Håbo 2022-2025 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar plan för full delaktighet i Håbo 2022-2025.

Sammanfattning 

Den föreslagna planen är en revidering av Plan för full delaktighet i Håbo 

2016-2019 och föreslås gälla under perioden 2022-2025. Syftet med planen 

är att kontinuerligt integrera tillgänglighets- och delaktighetsfrågor i 

samtliga nämnders, bolags och verksamheters ordinarie arbete. Det innebär 

att de beslut som fattas ska ta hänsyn till människors varierande behov och 

förutsättningar. Målområdena i planen är demokrati och jämlikhet, hälsa och 

livskvalitet, social omsorg, arbete, samhällsplanering och infrastruktur, 

skola samt kommunikation och information. Planen har remitterats till 

samtliga nämnder och ett flertal organisationer. I det slutliga förslaget har 

hänsyn tagits till de yttranden som inkommit.   

Ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde den 12 december 2016 Plan för full 

delaktighet för Håbo 2016-2019. Kommunstyrelsen beslutade den 21 

oktober 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att revidera planen.  

Planen anger en kommunövergripande målsättning för åren 2022-2025 och 

ska leda till ett agerande för att åstadkomma en tillgänglig kommun där alla 

invånare och besökare kan vara delaktiga. Syftet är att kontinuerligt 

integrera tillgänglighets- och delaktighetsfrågor i samtliga nämnders, bolags 

och verksamheters ordinarie arbete. Det innebär att de beslut som fattas ska 

ta hänsyn till människors varierande behov och förutsättningar.  

Planen utgår från nationella och kommunala styrdokument och fokuserar på 

sju samhällsområden som de viktigaste för att eftersträva jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Målområdena är demokrati och jämlikhet, hälsa och livskvalitet, social 

omsorg, arbete, samhällsplanering och infrastruktur, skola samt 

kommunikation och information. Dessa områden tillsammans med Håbos 

vision om jämlikhet och delaktighet ska skapa förutsättningar för ett 

inkluderande samhälle. För varje område finns en hänvisning till något av 

de globala målen i Agenda 2030. 

Remissbehandling 

Den föreslagna planen har tagits fram i samråd med tjänstemän från flera 

förvaltningar och har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, bygg- 

och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, tekniska 

nämnden, vård- och omsorgsnämnden, Håbohus, hälso- och trygghetsrådet, 
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kommunala funktionsrättsrådet, kommunala pensionärsrådet, Finska 

föreningen, Röda Korset i Håbo och Svenska kyrkan. De svarande 

remissinstanserna är samtliga positiva till planens utformning och innehåll. 

Några har lämnat kompletterande synpunkter som tagits till vara i planen. 

De ändringar som gjorts är att nämnder har lagts till som ansvariga inom 

några områden och att barnperspektivet har lagts till som viktigt att beakta 

alternativt styra inom fler områden. Ordet ”föräldrar” har också 

genomgående ändrats till ”vårdnadshavare”.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Planen bedöms kunna genomföras inom befintligt budgetram. 

Barnperspektivet 

Barnets bästa har beaktats inom alla områden och tydliggjorts för alla 

kommunala nämnder.  

Näringslivsperspektivet 

Planen bedöms inte påverka näringslivet mer än indirekt. 

Uppföljning 

Kommunstyrelsen föreslås i samråd med kommunala funktionsrättsrådet 

samordna genomförandet och uppföljningen av planen. Varje nämnd och 

bolag föreslås i sina verksamhetsplaner beskriva sin del av genomförandet 

av planen och kommunstyrelsen föreslås årligen rapportera arbetet till 

kommunfullmäktige med stöd av underlag från nämnder och bolag.  

Beslutsunderlag 

- Plan för full delaktighet i Håbo 2022-2025

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 



 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]" 

Giltighetstid 2022-2025 

Dokumentansvarig Kommundirektör 

RIKTLINJER FÖR

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR

Styr-

dokument 

PLAN FÖR 

FULL 

DELAKTIG-

HET I HÅBO 



Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

Diarienummer 2019/00327 

Gäller för  Samtliga nämnder och bolag 

Tidpunkt för "[Ange datum för senaste aktualitetsprövning]" 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner Kommunfullmäktige 2016-12-12 § 152, Full delaktighet i Håbo 

2016-2019 

Relaterade styrdokument Budget 2021, plan 2022-2023, Håbo kommunfullmäktige 201130, Hållbarhets-

strategi för Håbo kommun, remissversion, Grönstrukturprogram Håbo kommun, remissversion, Integrations-

strategi för Håbo kommun, Äldrestrategi för Håbo kommun, remissversion 
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Inledning 

Planen för full delaktighet för perioden 2022-2025 anger en kommunövergripande 

målsättning och ett agerande för att åstadkomma en tillgänglig kommun där alla invånare 

och besökare kan vara delaktiga. Denna plan är en revidering av ”Full delaktighet i Håbo 

2016-2019”.   

Funktionsnedsättningar kan vara fysiska, psykiska och kognitiva och många av dessa är inte 

synliga för andra, men ger svåra konsekvenser för personen själv. Konsekvenserna kan 

också påverka personen på olika sätt beroende på livsvillkor i övrigt. Individuellt anpassat 

stöd måste ta hänsyn till faktorer som personens kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning med 

flera omständigheter. 

 

Syfte 

Planen beskriver prioriterade mål och konkreta åtgärder för tillgänglighetsarbetet i 

kommunala nämnder, kommunala bolag och verksamheter. I planen framgår också var 

ansvaret för åtgärderna ligger för genomförande och uppföljning. Avsikten med planen är att 

kontinuerligt integrera tillgänglighets- och delaktighetsfrågor i samtliga nämnders, bolags 

och verksamheters ordinarie arbete. Det innebär att de beslut som fattas ska ta hänsyn till 

människors varierande behov och förutsättningar. Genomförandet förutsätter samverkan och 

dialog internt i kommunen och externt med andra samhällsaktörer. 

 

Avgränsning  

Planen innehåller målsättning och konkreta åtgärder men inte hur det praktiska arbetet ska 

organiseras i olika nämnder, bolag och verksamheter. 

 

Begrepp 

Delaktighet 

”Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av samhället. 

Det innebär att i så hög utsträckning som möjligt kunna välja självständigt, fatta egna beslut 

och påverka sitt eget liv. Delaktighet inom alla samhällets områden är centralt i funktions-

hinderspolitiken. Delaktighet gäller alla områden i samhället, till exempel arbetsmarknad, 

skola och offentliga miljöer.” (Myndigheten för delaktighet) 

Enkelt avhjälpta hinder 

Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas. Det gäller  

 de delar av lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, 

restauranger och teatrar 

 platser som är angivna som allmän plats i detaljplanen 
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Enkelt avhjälpta hinder kan vara mindre nivåskillnader eller trappsteg, höga trösklar eller 

avsaknad av ledstänger (Boverket). Det kan också vara dålig belysning, dålig ljudmiljö, 

bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering, bristfällig skyltning eller 

bristande utformning av orienterande skyltning. 

Funktionshinder 

Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen 

(Socialstyrelsens termbank) 

Funktionsnedsättning 

Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga (Socialstyrelsens 

termbank) 

Funktionsrätt 

En person med funktionsnedsättnings rätt till självbestämmande och full delaktighet 

(Funktionsrätt Sverige) 

Tillgänglighet 

”Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning innebär att de på lika villkor som 

andra har tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar, och tillgång till 

information, kommunikation, varor, produkter och tjänster”. (Kunskapsguiden) 

Universell utformning 

Att utforma nya produkter, miljöer, program och tjänster för att de ska kunna användas av så 

många som möjligt, utan behov av anpassning i efterhand (Myndigheten för delaktighet) 

 

Utgångspunkter för planen 

Nationella styrdokument 

Regeringens nationella mål och inriktning för funktionhinderspolitiken utgår från Sveriges 

internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Grunden är här FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 där Sverige anslutit sig till en majoritet 

av de centrala konventionerna. De bärande för de nationella målen är barnkonventionen från 

1989, som blev svensk lag 1 januari 2020 och konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning som trädde i kraft i Sverige 2009. 
1
 

 

Mål och budget Håbo kommun 

I Håbo kommuns vision Vårt Håbo 2030 ingår bland annat målen: ”Vi ska vara Hållbara 

Håbo och sträva mot jämlikhet och delaktighet” och ”Bålsta ska vara en levande 

småstad med en intressant mix av människor, aktiviteter och service”. Båda dessa mål 

har stor betydelse för hur en plan som berör personer med funktionsnedsättning ska 

utformas. Håbo kommun ska också vara ”den naturnära Mälarkommunen genom att 

tillgängliggöra natur och vattenmiljöer för boende och besökare”. I denna plan har 

särskilt tagits hänsyn till målen ”Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och 
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service utifrån samhällets behov” och ”Utveckla mötesplatser som stärker Håbos 

attraktivitet ”.
2
 

 

Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun (remissversion) 

Håbo kommuns hållbarhetsstrategi har stor påverkan på en plan som berör personer med 

funktionsnedsättning och då särskilt avsnittet om social hållbarhet som innehåller 

skrivningar om delaktighet, jämlikhet, trygga mötesplatser för alla och god hälsa. 

Delaktighet innebär, enligt hållbarhetsstrategin, att det år 2030 finns ett Håbo där ”alla 

har samma möjligheter att delta och växa” att få ”göra sin röst hörd utifrån sina egna 

förutsättningar”. Jämlikhet innebär att det år 2030 ” i Håbo finns en plats för alla och att 

ingen lämnas utanför”, med målet ”lika rättigheter och möjligheter för alla individer att 

delta oavsett ålder, sexualitet, etnicitet, kön”. Här ingår också att ”utbildningen ska 

uppväga skillnader i barns och elevers bakgrund och förutsättningar”.  Trygga 

mötesplatser för alla år 2030 kommer att ge invånarna ”mötesplatser för människor i 

alla åldrar och olika faser av livet”.  Med god hälsa år 2030 avses i hållbarhetsstrategin 

möjligheter för människor ”att öka kontrollen över sin hälsas utveckling genom de goda 

förutsättningar som finns i kommunen.”  
3
 

 

Grönstrukturprogram Håbo kommun (remissversion) 

Programmet ska konkretisera ”kommunens förslag till ny översiktsplan och hållbarhets-

strategi vad gäller gröna värden och ska utgöra ett stöd i kommunens fysiska planering, 

byggande och förvaltning”. Programmet pekar ut nio fokusområden som är särskilt viktiga 

för en hållbar samhällsplanering. Fokusområdena om bostadsnära och skolnära 

naturområden och attraktiva, tillgängliga och trygga parker har särskild betydelse för full 

delaktighet. Här ska säkerställas att det finns ”tillgänglighetsanpassade punkter och stråk i 

den bostadsnära naturen för äldre och personer med funktionsvariation” och att det utvecklas 

”fler tillgängliga och trygga gröna mötesplatser i parkmiljö för olika åldrar och behov”.
4
 

 

Integrationsstrategi för Håbo kommun  

Nyanlända flyktingar och invandrare har ibland en funktionsnedsättning och berörs då av 

integrationsstrategin. Strategin lyfter särskilt ”fram betydelsen av utbildning, relevanta 

kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället samt vikten av arbete och 

självförsörjning.”  För att känna sig delaktiga ska nyanlända vid” mottagandet i vår kommun 

introduceras och erbjudas att ta del av de fria samhällsnyttor, hälsofrämjande insatser och 

insatser genom civilsamhället som finns tillgängligt för att öka det sociala deltagandet.”
5
 

 

                                                           
2
 Budget 2021, plan 2022-2023, Håbo kommunfullmäktige 201130 

3
 Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun, remissversion 

4
 Grönstrukturprogram Håbo kommun, remissversion 

5
 Integrationsstrategi för Håbo kommun 2021 
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Äldrestrategi för Håbo kommun (remissversion) 

Målgruppen för äldrestrategin är personer 65 år och äldre och ”fysisk aktivitet, bra 

matvanor, social gemenskap och meningsfullhet har varit vägledande för framtagandet 

av strategin.” Här betonas vikten av att känna sig delaktig i samhället för att främja 

hälsa. ”Det innebär att äldre kan känna en tillhörighet till den gemenskap som finns i det 

lokala samhället men också en möjlighet att påverka i olika sammanhang och att ta 

gemensamt ansvar med andra, t.ex. genom att vara medlem i en förening.  Delaktighet 

kan då också leda till ett inflytande som gör att äldre uppfattar att de räknas med i 

kommunen.”
6
  

 

Målområden för full delaktighet 

Grunden för Håbo kommuns plan för full delaktighet är regeringens nationella mål och 

inriktning för funktionshinderspolitiken, FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning och Barnkonventionen.  

 

De nationella målen är 

 jämlikhet i levnadsvillkor  

 

 full delaktighet i samhället  

 

Målen ska nås genom 

 principen om universell utformning och att befintliga brister i tillgängligheten 

åtgärdas 

 individuella stöd och lösningar för individens självständighet 

 att förebygga och motverka diskriminering
7
 

Håbo kommun har valt att fokusera på sju samhällsområden som de viktigaste för att 

eftersträva jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-

nedsättning. Målområdena är demokrati och jämlikhet, hälsa och livskvalitet, social omsorg, 

arbete, samhällsplanering och infrastruktur, skola samt kommunikation och information. 

Dessa områden tillsammans med Håbos vision om jämlikhet och delaktighet ska skapa 

förutsättningar för ett inkluderande samhälle. För varje område finns en hänvisning till något 

av de globala målen i Agenda 2030. 

 

Demokrati och jämlikhet 

Demokratiska principer innebär ett samhälle som kännetecknas av 

delaktighet, där möjligheterna till inflytande är jämlika och där mänskliga 

rättigheter respekteras. Allas lika värde går ut på att ingen diskrimineras på 

grund av sin funktionsnedsättning eller någon annan diskrimineringsgrund 

och att personers olika behov och förutsättningar är vägledande inför 

                                                           
6
 Äldrestrategi för Håbo kommun, remissversion 

7
 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, prop. 2016/17:188 
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utformningen av samhället. Kommunens anställda behöver ha förståelse för och kunskap om 

hur insatser kan stärka personer med funktionsnedsättningar för att de ska kunna tillvarata 

sina demokratiska rättigheter. Det är angeläget att kommunen i olika sammanhang sprider 

budskap om allas lika värde och vikten av att alla ges förutsättningar för att delta i samhället. 

Här behöver kommunen utveckla ett samråd med barn och unga för att informera om allas 

lika värde men också konkret visa hur demokratiska processer går till. 

Funktionshindersrörelsen är en viktig samarbetspart för kommunen och en naturlig part i 

arbetet för att planera det jämlika samhället. Alla ska ges förutsättningar att medverka i 

dessa organisationers arbete.  

I Håbo kommun ska 

 de demokratiska processerna vara tillgängliga för alla invånare  

 det finnas former för samråd och samarbete mellan kommunen och 

funktionshinderorganisationer  

 barnkonventionen beaktas i arbetet med barn, unga och deras vårdnadshavare 

 kommunen verka för ett ökat medvetande hos invånare och anställda om rättigheter 

och behov för personer med funktionsnedsättning 

 

Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnden, Håbohus, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, 

socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden. 

 

Hälsa och livskvalitet 

Att ha en funktionsnedsättning innebär inte i sig en försämrad hälsa, men är 

en hälsorisk som hör ihop med de livsvillkor som många av dessa personer 

har. Livskvalitén försämras av svagt inflytande, ekonomisk otrygghet, 

diskriminering och brist på tillgänglighet. Sociala aktiviteter och olika 

former av annat stöd betyder mycket för en bättre hälsa.
 8

 

Alla har rätt till en god och jämlik hälsa. Självbestämmande och stödjande 

miljöer främjar hälsan och här behövs aktiviteter för att personer med 

funktionsnedsättningar ska känna sig behövda och uppfatta att de ingår i ett 

socialt sammanhang. En meningsfull vardag och en aktiv fritid för barn, 

unga och vuxna skapar förutsättningar för ett gott liv som också påverkar hälsan. 

Aktiviteterna ska alltid utgå från den enskildes egna önskemål och anpassas till dennes 

intressen. Det är viktigt att det finns ett barnperspektiv när det rör barn och unga. Anhöriga 

till barn med funktionsnedsättningar och anhöriga som tar hand om vuxna med funktions-

nedsättningar är viktiga stödresurser och kan också behöva stöd för att främja sin egen hälsa. 

                                                           
8
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En stor del av hälso- och sjukvården, inklusive rehabilitering och hjälpmedel, utförs av såväl 

kommunen som Region Uppsala. Här är samverkan och samarbete nödvändiga för att 

samordna insatserna för den enskilda. 

I Håbo kommun ska  

 personer med funktionsnedsättning få stöd i att få och behålla ett aktivt socialt liv 

utifrån sina förutsättningar 

 anhöriga ges stöd som främjar deras hälsa 

 kommunens kultur- och fritidsutbud vara tillgängligt för alla 

 barnperspektivet vara styrande i kommunens fritidsutbud för barn och unga 

 

Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnden, Håbohus, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, 

socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden. 

 

Social omsorg 

Social omsorg omfattar de insatser som ges med stöd av socialtjänstlagen 

och/eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  Syftet 

med stödet är att skapa förutsättningar för att personen med funktion-

nedsättning ska kunna uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet. ”Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. De 

bärande principerna i lagen är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, 

självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet”. 
9
 Personerna som har rätt till 

insatserna kan ha funktionsnedsättningar som är fysiska, psykiska eller 

kognitiva och ofta en kombination av dessa. Det medför att den individuella 

anpassningen är avgörande för att stödet ska ge personen möjligheter att leva 

ett självständigt liv. Kunskapen om funktionsnedsättningar och dess 

konsekvenser ska finnas inom hela socialtjänsten och genomsyra kontakten med den 

enskilde, såväl när det gäller information, utredning som beslutsfattande. För att stärka 

individens egenmakt och möjlighet till att uttrycka sina synpunkter och önskemål erfordras 

anpassning utifrån individens kognitiva funktion.  

En stor del av den sociala omsorgen ges i personens eget hem och kan också omfatta 

personlig omvårdnad där det är viktigt att den personliga integriteteten respekteras och att 

självbestämmande värnas. Andra familjemedlemmar som finns i hemmet berörs ofta av de 

insatser som ges till personen med funktionsnedsättning och den anställde ska då ta hänsyn 

till familjens behov av privatliv. Anhöriga som vårdar eller stödjer en person med funktions-

nedsättningar ska få stöd för sin egen del. 

                                                           
9
 Om insatser och stöd enligt LSS, Kunskapsguiden 
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Personer med funktionsnedsättning har ofta insatser från både kommunen och Region 

Uppsala och då ska stödet samordnas inom ramen för nära vård och hälsa. 

I Håbo kommun ska 

 den sociala omsorgen präglas av individuella anpassningar och självbestämmande

 varje möte i socialtjänsten vara anpassat efter individens kognitiva funktion

 barnperspektivet vara styrande i arbetet med barn, unga och deras vårdnadshavare

Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden. 

Arbete 

Arbete och egen försörjning har stor betydelse för ens levnadsvillkor och 

bidrar till social gemenskap och personlig utveckling. Personer med 

funktionsnedsättning har rätt till arbete på lika villkor som andra. 

Kommunen är en viktig aktör när det gäller arbetsmarknaden för personer 

med funktionsnedsättning, dels som arbetsgivare men också som leverantör 

av välfärdstjänster för att ge stöd i att få och behålla ett arbete. Insatser för 

att rusta individer och underlätta matchning stärker möjligheterna att få ett 

arbete. 
10

 Samarbetspartners för detta arbete är bland annat Arbets-

förmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala. En bra övergång 

från skola till arbetsliv ger goda förutsättningar för att individen ska lyckas 

i arbetslivet. ”Ett strategiskt arbete och uppföljning av övergången från 

daglig verksamhet och arbete är också ett område som är viktigt”. 
11

I Håbo kommun ska 

 övergången från kommunens arbetsmarknadsinsatser till arbete utvecklas

 barnperspektivet vara styrande i förberedelsen av övergången från skola till

arbetsliv

 övergången från daglig verksamhet enligt LSS till arbete utvecklas

 samverkan ske med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala

syfte att fler personer med funktionsnedsättning ska få arbete

10
 https://www.mfd.se/verktyg/metodstod/metodstod-for-strategi/3-innehall-i-strategin/omraden-och-

insatser/arbete/ (Myndigheten för delaktighet) 
11

 Ibid 

Relaterade 
globala mål 

https://www.mfd.se/verktyg/metodstod/metodstod-for-strategi/3-innehall-i-strategin/omraden-och-insatser/arbete/
https://www.mfd.se/verktyg/metodstod/metodstod-for-strategi/3-innehall-i-strategin/omraden-och-insatser/arbete/
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Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnden, Håbohus, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, 

socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden. 

 

Samhällsplanering och infrastruktur 

Kommunens verksamhet för planering av bostäder, lokaler, utemiljö och 

infrastruktur ska utgå från principen om universell utformning, vilket 

innebär att samhället ska passa alla. Alla vinner på att människor inkluderas 

i samhället och därför är det viktigt att hitta tekniska, digitala och 

funktionella lösningar som kan skynda på utvecklingen mot ett mer 

tillgängligt samhälle. Samtidigt måste bristerna i den befintliga miljön 

inventeras för att dessa ska kunna åtgärdas. Rutiner för tillgänglighet ska 

ingå i all planering och dessa krav ska även finnas med i upphandlingen 

inför utformning av nya verksamheter och/eller byggnader. Den målgrupp 

som berörs ska involveras tidigt i processen för att säkra att 

användarperspektivet beaktas. 
12

 Det är viktigt med samverkan med 

trafikhuvudmannen, Region Uppsala, för att hitta gemensamma lösningar som är till nytta 

för personer med funktionsnedsättningar.  

I Håbo kommun ska 

 bostadsförsörjningsprogrammet utgå från principen om universell utformning och 

stödja självständighet hos nuvarande och kommande invånare 

 lokalförsörjningsplaner utformas utifrån bästa tillgängliga kunskap om behov och 

förutsättningar hos personer med olika funktionsnedsättningar 

 verksamheter som ansvarar för samhällsplanering och infrastruktur samverka med 

huvudmannen för lokaltrafiken, Region Uppsala 

 aktivt arbete ske med tillsyn av enkelt avhjälpta hinder  

 

Ansvarig nämnd 

Bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen, socialnämnden och vård- och 

omsorgsnämnden 
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Skolverksamhet 

Elever med funktionsnedsättning har ofta större behov av stöd och individuell 

anpassning än andrar elever för att motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser och för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på likvärdiga 

villkor. En inkluderande lärmiljö förutsätter att det finns god kunskap om 

olika funktionsnedsättningar hos både de som möter eleverna i skolan och de 

som planerar tillgänglighet i lokaler och ansvarar för inköp av läromedel och 

digitala plattformar. 
13

 Tidiga insatser till barn och unga är avgörande för att 

stödet ska ge de unga förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen. 

Kommunen ska här samverka med Region Uppsala om den unge har kontakt 

med båda huvudmännen.  Skolverksamheten ska använda sig av den kunskap 

som finns hos Specialpedagogiska skolmyndigheten för att skapa lärmiljöer 

som är utvecklande och tillgängliga för alla. Barn och unga och deras vårdnadshavare ska 

vara delaktiga i allt som rör det individuella stödet. Undervisningen ska i huvudsak ges i 

ordinarie klass och då ska skolan säkra att det också rör sig om en ”pedagogisk och social 

inkludering” som utgår från den unges behov. 
14

 

I Håbo kommun ska 

 barnkonventionen styra arbetet i skolverksamheten 

 skolan vara fysiskt, socialt och pedagogiskt tillgänglig för alla barn och unga 

 särskiljande undervisningslösningar vara undantaget för barn och unga med 

funktionsnedsättningar  

 alla anställda i förskola och skola ha god kunskap om olika funktionsnedsättningar 

och dess konsekvenser för barn och unga 

 

Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden. 

 

Kommunikation och information 

”Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet – alla kan inte 

tala, men alla kan kommunicera på något sätt. För att en person ska kunna 

uttrycka sig och förstå så bra som möjligt behövs en kommunikativ miljö, 

där omgivningen anpassar sig efter behoven och stimulerar samspel och 

kommunikation.” 
15

 Med en fungerande kommunikation följer att personer 

med funktionsnedsättning kan delta i samhället på likvärdiga villkor och få 

ett likvärdigt bemötande. Kommunikationen behöver anpassas såväl till 

innehåll som till form och metoder inom alternativ och kompletterande 

                                                           
13

 Ibid 
14

 Tillgängliga lärmiljöer? Skolverket 2016 
15

 Om alternativ och kompletterande kommunikation, Kunskapsguiden 

Relaterade 

globala mål 
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kommunikation (AKK)
16

 ska vara känd hos berörda medarbetare i kommunen. I sitt arbete

med kommunikation som rör personer med funktionsnedsättning ska kommunen samarbeta 

med Region Uppsala och använda sig av Infoteket som kunskapsbank. 

Det är viktigt att alla kan vara delaktiga i den digitala samhällsutvecklingen. Även det 

digitala utbudet bör, liksom den fysiska och tekniska miljön, utformas så att den är 

tillgänglig och användbar för alla.
17

 Kommunen har en skyldighet att efterleva kraven i

lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018/1937) och tillse att digital service 

är ”möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust.” 
18

Håbo kommun är finskt förvaltningsområde och med det följer ett särskilt åtagande som 

innebär att den enskilde har rätt att kunna tala finska i sina kontakter med kommunen.  I 

åtagandet ingår också ett krav på att skydda och främja de nationella minoritetsspråken 

och att främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin 

kultur (lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk). Även här ska 

kommunen säkra att informationen till och kommunikationen med finsktalande 

anpassas för personer med funktionsnedsättning. 

I Håbo kommun ska 

 metoder inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) vara känd hos

den som arbetar med kommunens informationsmaterial och hos den som möter

personer med funktionsnedsättning

 all information till och från kommunen vara tillgänglig för alla oavsett

funktionsförmåga

 aktiviteter genomföras för att motverka digitalt utanförskap bland personer med

funktionsnedsättning och användare ska involveras när nya digitala tjänster utformas

 barnperspektivet beaktas i arbetet med barn, unga och deras vårdnadshavare

Ansvarig nämnd 

Barn- och utbildningsnämnden, Håbohus, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, 

socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden. 

Genomförande och uppföljning 

Alla nämnder och kommunala bolag har ett ansvar för att leva upp till planen för full 

delaktighet. Kommunstyrelsen ska i samråd med kommunala funktionshindersrådet 

samordna genomförandet av planen. Varje nämnd och styrelse ska i sina verksamhetsplaner 

beskriva genomförandet av sin del av planen och budgetera för varje åtagande. Kommun-

styrelsen ska samordna uppföljningen av planen och årligen rapportera genomförandet av 

16
 Ibid 

17
 Positionspapper om funktionshinder och delaktighet, Sveriges kommuner och landsting 2017 

18
 Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, Myndigheten för digital förvaltning 
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planen till kommunfullmäktige. Varje nämnd och styrelse ansvarar för att lämna in underlag 

till uppföljning av sina respektive åtgärder till kommunstyrelsen. 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-07 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 54 Dnr 2021/00059 

Yttrande på planen för full delaktighet 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Det inte finns något mer att tillägga i förslaget som redovisats. Bygg- och

miljönämnden ser positivt på att planen revideras och uppdateras.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde den 12 december 2016 Plan för full delak-

tighet för Håbo 2016-2019. Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 

2019 att ge förvaltningen i uppdrag att revidera planen. Planen som nu re-

mitteras har tagits fram i samråd med tjänstemän från flera förvaltningar och 

förslaget är avsett att gälla under åren 2022-2025. 

Handläggaren för bostadsanpassning har varit delaktigt i framtagande av 

den reviderade planen.   

Ärendet 
Planen för full delaktighet för perioden 2022-2025 anger en kommunöver-

gripande målsättning och ett agerande för att åstadkomma en tillgänglig 

kommun där alla invånare och besökare kan vara delaktiga. Denna plan är 

en revidering av ”Full delaktighet i Håbo 2016-2019”. Funktionsnedsätt-

ningar kan vara fysiska, psykiska och kognitiva och många av dessa är inte 

synliga för andra, men ger svåra konsekvenser för personen själv. Konse-

kvenserna kan också påverka personen på olika sätt beroende på livsvillkor i 

övrigt. Individuellt anpassat stöd måste ta hänsyn till faktorer som personens 

kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning med flera omständigheter. 

Planen beskriver prioriterade mål och konkreta åtgärder för tillgänglighets-

arbetet i kommunala nämnder, kommunala bolag och verksamheter. I pla-

nen framgår också var ansvaret för åtgärderna ligger för genomförande och 

uppföljning. Avsikten med planen är att kontinuerligt integrera tillgänglig-

hets- och delaktighetsfrågor i samtliga nämnders, bolags och verksamheters 

ordinarie arbete. Det innebär att de beslut som fattas ska ta hänsyn till män-

niskors varierande behov och förutsättningar. Genomförandet förutsätter 

samverkan och dialog internt i kommunen och externt med andra samhälls-

aktörer.   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-07 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsunderlag 

Missiv remiss om plan för full delaktighet 

Plan för full delaktighet 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-01 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 122 Dnr 2021/00121 

Yttrande gällande remissförslag plan för full delaktighet, dnr. KS 
2019/00327 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över remissförslag Plan för full

delaktighet, dnr. KS 2019/00327 enligt nedan:

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat en remissversion över Plan för 

full delaktighet i Håbo för yttrande till samtliga nämnder. 

Planen beskriver hur Håbo kommun avser att arbeta med full delaktighet för 

personer med olika funktionsnedsättningar samt vilka nämnder som ansva-

rar för genomförande av åtgärder för att uppnå detta. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet till barn- och utbild-

ningsnämnden och synpunkter remissförslag plan för full delaktighet, dnr. 

KS 2019/00327 är enligt följande: 

Barnperspektivet 

Under målområdena Social omsorg och Hälsa och Livskvalitet står det att 

barnperspektivet ska vara styrande i arbetet. 

Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020 och den 23 novem-

ber 2020 (KS 2020-11-23 § 278) beslutade kommunstyrelsen att barnper-

spektivet tillsammans med näringslivsperspektivet alltid ska beaktas vid be-

slut samt skrivas in under egna rubriker i kommunens tjänsteskrivelser.  

Utifrån ovan, bör barnperspektivet vara styrande alternativt beaktas i samt-

liga målområden.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår även att ordet föräldrar byts ut mot 

vårdnadshavare. 

Arbete 

Under denna rubrik står barn- och utbildningsnämnden tillsammans med so-

cialnämnden och vård- och omsorgsnämnden som ansvariga nämnder. Barn- 

och utbildningsnämnden anser att samtliga nämnder behöver vara ansvariga 

för detta inom ramen för planen, eftersom hela kommunen är en potentiell 

arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning samt att kommunstyrel-

sen är ansvarig anställningsmyndighet.   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-01 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar att, stycke 4 under rubriken Barnperspekti-

vet i förvaltningens förslag till yttrande, inte tas med. 

Carl- Johan Torstenson (M) yrkar bifall till Helene Zeland Bodins (C) yr-

kande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i en-

lighet med Helene Zeland Bodins (C) yrkande och finner att så sker. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse/Yttrande, 2021-06-17, BOU 2021/00121 nr 61815

– Remissversion av Plan för full delaktighet

– Missiv

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningens ledningsgrupp 

Handläggare  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-31 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 64 Dnr 2021/00072 

Remittering av förslag till Plan för full delaktighet i Håbo 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande och

överlämnar det till Kommunstyrelsen

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet – förslag till Plan för full delaktighet i 

Håbo, till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Planen som nu remitterats har 

tagits fram i samråd med tjänstemän från fler förvaltningar och förslaget är avsett 

att gälla 2022-2025. 

Förvaltningen anser att utredningen är väl genomförd och instämmer i utredningens 

förslag. Förvaltningen överlämnar yttrandet till vård- och omsorgsnämnden för 

godkännande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nr 5416, daterad 2021-07-30 

Yttrande VON 2021/00072 nr 5415 

Remissversion Plan för full delaktighet 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 

finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen dnr 2019/00327 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-31 

Socialnämnden 

SN § 54 Dnr 2021/00061 

Remittering av förslag till Plan för full delaktighet i Håbo 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande och överlämna det

till Kommunstyrelsen

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet - förslag till Plan för full delaktighet i 

Håbo dnr 2019/00327 till socialnämnden för yttrande. Planen som nu remitterats 

har tagits fram i samråd med tjänstemän från flera förvaltningar och förslaget är av-

sett att gälla 2022-2025.  

Förvaltningen anser att utredningen är väl genomförd och instämmer i utredningens 

förslag. Förvaltningen överlämnar yttrande till socialnämnden för godkännande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nr 34158, daterad 2021-07-30 

Yttrande SN 2021/00061 nr 34159 

Remissversion plan för full delaktighet  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 

finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen dnr 2019/00327 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 204 Dnr 2019/00327 

Revidering av plan för full delaktighet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar plan för full delaktighet i Håbo 2022-2025.

Sammanfattning 

Den föreslagna planen är en revidering av Plan för full delaktighet i Håbo 

2016-2019 och föreslås gälla under perioden 2022-2025. Syftet med planen 

är att kontinuerligt integrera tillgänglighets- och delaktighetsfrågor i samt-

liga nämnders, bolags och verksamheters ordinarie arbete. Det innebär att de 

beslut som fattas ska ta hänsyn till människors varierande behov och förut-

sättningar. Målområdena i planen är demokrati och jämlikhet, hälsa och 

livskvalitet, social omsorg, arbete, samhällsplanering och infrastruktur, 

skola samt kommunikation och information. Planen har remitterats till samt-

liga nämnder och ett flertal organisationer. I det slutliga förslaget har hänsyn 

tagits till de yttranden som inkommit. 

Beslutsunderlag 

Full delaktighet i Håbo 2016-2019  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med förslag till 

beslut och finner att så sker. 

______________ 
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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
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Strategi för hälsosamt åldrande i Håbo 2022-2025 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Strategi för hälsosamt åldrande i Håbo 2022-

2025.

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till samtliga nämnder att genom-

föra uppdragen i Strategi för ett hälsosamt åldrande enligt bilaga 1.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om en strategi för ett hälsosamt åld-

rande i Håbo och att också besluta om uppdrag till nämnderna för dess ge-

nomförande. Strategin utgår från de fyra hörnpelare som anses ha särskild 

betydelse för ett gott åldrande, fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemen-
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äldre föreslås delas in i fyra fokusområden: ett hållbart boende, ett aktivt so-

cialt liv, att delta i samhället på egna villkor samt samhällsstöd. Strategin 

har remissbehandlats och i det reviderade förslaget har hänsyns tagits till de 

inkomna synpunkterna från de svarande remissinstanserna.  
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Inledning 

Den 31 december 2019 var 17,6 procent av befolkningen i Håbo kommun över 65 

år. Kommunens befolkning förväntas öka med 13,9 procent under perioden 2019- 

2030 och den största förändringen rör gruppen 80 år eller äldre som förväntas öka 

med 117 procent. Med en sådan ökning skulle denna grupp motsvara 6,4 procent 

av kommunens förväntade befolkning år 2030.  Med hänvisning till det ökande 

antalet äldre i befolkningen är det viktigt att formulera en strategi som ger dessa 

invånare förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt åldrande och gör att även 

äldre tas i anspråk, får en bra livskvalité och kan skjuta upp den enskildes behov 

av vård och omsorg så långt det går. Inriktningen på strategin är förebyggande och 

ska också beskriva att ansvaret för kommunens arbete för äldre ligger på flera 

nämnder inom kommunen.  

Syfte 

Syftet med strategin är att beskriva målsättning och riktning för planeringen av de 

kommunala verksamheter som ansvarar för de områden som berör personer över 

65 år. Strategin kompletteras med uppdrag som pekar ut ansvar för fortsatt 

planering av aktiviteter som säkrar att målsättningen kan uppnås.  

Avgränsning 

Dokumentet innehåller inte medel eller metoder för att nå målsättningen i 

strategin. 

Utgångspunkt för strategin 

Strategin utgår från viktiga behovsområden för äldre och från tillämplig kunskap 

inom fältet. I dokumentet finns hänvisningar till andra relevanta styrdokument i 

Håbo kommun för att säkra att kommunens arbete för målgruppen äldre 

samordnas.  

Mål och budget Håbo kommun 

I Håbo kommuns vision Vårt Håbo 2030 ingår bland annat målen: ”Vi ska vara 

Hållbara Håbo och sträva mot jämlikhet och delaktighet” och ”Bålsta ska vara en 

levande småstad med en intressant mix av människor, aktiviteter och service”. 

Båda dessa mål har stor betydelse för hur en strategi som berör äldre ska utformas. 

I denna strategi har särskilt tagits hänsyn till målen ”Utveckla områden för 

bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov” och ”Utveckla 

mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet ”.
1

Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun (remissversion) 

Håbo kommuns hållbarhetsstrategi har en stor påverkan på en strategi som berör 

äldre och då särskilt avsnittet om social hållbarhet som innehåller skrivningar om 

delaktighet, jämlikhet, trygga mötesplatser för alla och god hälsa. Delaktighet 

innebär, enligt hållbarhetsstrategin, att det år 2030 ska finnas ett Håbo där ”alla 

har samma möjligheter att delta och växa” att få ”göra sin röst hörd utifrån sina 

egna förutsättningar”. Jämlikhet kommer att betyda att det år 2030 ” i Håbo finns 

1
 Budget 2021, plan 2022-2023, Håbo kommunfullmäktige 201130 
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en plats för alla och att ingen lämnas utanför”, med målet ”lika rättigheter och 

möjligheter för alla individer att delta oavsett ålder, sexualitet, etnicitet, kön”. 

Trygga mötesplatser för alla år 2030 kommer att ge invånarna möjligheter till 

”mötesplatser människor i alla åldrar och olika faser av livet”.  Med god hälsa år 

2030 avses i hållbarhetsstrategin möjligheter för människor ”att öka kontrollen 

över sin hälsas utveckling genom de goda förutsättningar som finns i kommunen.” 
2
 

 Grönstrukturprogram Håbo kommun (remissversion) 

Programmet ska konkretisera ”kommunens förslag till ny översiktsplan och 

hållbarhetsstrategi vad gäller gröna värden och ska utgöra ett stöd i kommunens 

fysiska planering, byggande och förvaltning”. Programmet pekar ut nio fokusområden 

som är särskilt viktiga för en hållbar samhällsplanering. Fokusområdena om bostads-

nära och skolnära naturområden och attraktiva, tillgängliga och trygga parker har 

särskild betydelse för ett hälsosamt åldrande. Här ska säkerställas att det finns 

”tillgänglighetsanpassade punkter och stråk i den bostadsnära naturen för äldre och 

personer med funktionsvariation” och att det utvecklas ”fler tillgängliga och trygga 

gröna mötesplatser i parkmiljö för olika åldrar och behov”.
3
 

Ett hälsosamt åldrande 

De fyra hörnpelare som av forskare anses ha särskild betydelse för ett gott 

åldrande, fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och meningsfullhet har 

varit vägledande för framtagandet av denna strategi.  
4
  

Världshälsoorganisationen(WHO) beskriver ett hälsosamt åldrande som 

”processen att utveckla och behålla den funktionella förmåga som möjliggör 

välbefinnande som äldre” (egen översättning av "Healthy ageing is the process of 

developing and maintaining the functional ability that enables wellbeing in older 

age.") 
5
 Denna strategi utgår ifrån att kommunens arbete för äldre ska inriktas på 

att främja och underlätta individens möjligheter att leva ett gott liv genom att så 

långt som det är möjligt behålla den funktionella förmågan. Strategin har ett 

förebyggande perspektiv, vilket också innebär att när den äldre behöver 

kommunens insatser ska de ges utifrån individens behov och personens egna 

resurser.  

WHO har sedan 2010 drivit nätverket nätverket Age-friendly cities and 

communities, och där tillsammans med berörda kommuner fastställt åtta områden 

som har stor betydelse för att åstadkomma en äldrevänlig stad/kommun. Dessa är 

utomhusmiljö och bebyggelse, kollektivtrafik och vägar, bostäder/boende, respekt 

och social inkludering, socialt deltagande och ickediskriminering, delaktighet i 

samhälle och arbetsliv, kommunikation och information samt samhällsstöd och 

hälsovård (se bilaga 1). Håbo kommuns utvecklingsbehov vad gäller arbetet för 

äldre utmynnar i fokus på fyra områden: ett hållbart boende, ett aktivt socialt liv, 

att delta i samhället på egna villkor samt samhällsstöd. 

                                                           
2
 Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun, remissversion 

3
 Grönstrukturprogram Håbo kommun, remissversion 

4
 En bättre plats att åldras på, Nordens välfärdscenter 2018 

5
 Decade of healthy ageing 2021-2030, WHO 
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Med äldre avses i denna strategi den som fyllt 65 år eller är äldre. Det ska påpekas 

att det handlar om en heterogen grupp med mycket skilda behov och förutsätt-

ningar, allt från en stor andel som fortfarande arbetar och lever samma liv som 

före 65 år till en annan grupp som är beroende av olika insatser från kommunen.  

Ett hållbart boende 

Den egna bostaden betyder mycket för hur väl människor i allmänhet trivs med 

sin tillvaro. För den äldre, som ofta av naturliga skäl, tillbringar mycket tid i 

bostaden kan den vara avgörande för hur väl hen kan utveckla och behålla sina 

funktioner och därmed ha ett gott liv. Även miljön utanför bostaden har betydelse 

för välmående. Det är viktigt att det är möjligt även för den som har en 

funktionsnedsättning att vistas utomhus och utemiljön behöver därför vara 

anpassad för t.ex. personer med rollator eller rullstol.  

 

Bostäder 

Många äldre har levt i sin första bostad under långt tid, medan 

andra ser behov av en annan boendesituation p.g.a. förändrad 

familjesituation eller sjukdom. Forskning om äldres boende-preferenser och 

bostadsval visar att ” de mest avgörande faktorerna för att äldre flyttar är 

förändringar i hushållet, dvs. att man blir ensam i hushållet som änka/änkling eller 

genom skilsmässa, samt ökad ålder.” Många äldre vill gå från en boendemiljö 

med småhus/villa och trädgård till en mer lättskött och praktisk lägenhet med 

mindre ansvar för underhåll, d.v.s. faktorer som stämmer överens med att bo i en 

hyresrätt 
6
. Många äldre bor idag i stora hus som inte längre är anpassade för den 

nya livssituationen, och en eventuell försälj-ning och flytt till en annan bostad 

skulle ge dem mycket högre boende-kostnader. ”För att lämna en bostad man 

kanske bott i flera tiotals år, måste det erbjudas ett alternativ som inte bara är 

fysiskt tillgängligt utan också tilltalande i övrigt och dessutom ekonomiskt 

rimligt” 
7
.   

För att möjliggöra för äldre att åldras i sin bostad behöver kommunen säkra att  

 det finns en god tillgång till bostäder till en rimlig kostnad 

 det finns en god tillgång till varierande boendeformer anpassade för 

personer med behov av hjälpmedel 

Äldreboende 

Äldre som bor på särskilt boende har ofta en hög ålder, har fysiska och kognitiva 

funktionsnedsättningar och majoriteten är kvinnor. Väntetiden från beviljat 

bistånd till särskilt boende till inflyttning får inte överstiga tre månader. Andelen 

äldre som bor i särskilt boende är beroende av vilka andra specialanpassade 

boendemöjligheter som finns i kommunen. Om det i kommunen finns senior-

                                                           
6
 Äldres bostadsval och preferenser – en sammanställning av aktuell forskning, Marianne Abrahamsson, 

Nationella Institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Institutionen för samhälls- och 

välfärdsstudier, Linköpings universitet 
7
 Bostadsförsörjning för olika grupper, Boverket 

Relaterat 

globalt mål 
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boende och trygghetsboende kan många äldre välja att bo kvar i dessa även när de 

får svårigheter att klara sin dagliga livsföring. 

För den fortsatta planeringen av äldreboenden finns många utmaningar att möta. 

Det handlar om utformningen av lokalerna men också om innehållet i insatserna 

till de äldre. Målet är en god miljö som innebär bl.a. visuellt tydliga lokaler, 

planering av ljud- och ljuskällor och åtgärder som förhindrar smittspridning. 

Behoven av välfärdstekniska lösningar behöver tillgodoses men också behovet av 

en stimulerande utemiljö. För äldre med demenssjukdom kan också tillkomma 

åtgärder som rör t.ex. antalet personer per avdelning.
8
 Innehållet i insatserna och 

bemötandet på äldreboendet har också stor betydelse för de äldres trivsel. Bland 

annat är trivseln starkt associerad med den kognitiva förmågan. Forskning visar 

att deltagande i vardagliga aktiviteter främjar trivseln likväl som det psykosociala 

klimatet. Omvårdnaden bör inriktas på att förebygga och lindra aggressiva och 

depressiva symptom
9
. 

För att äldre som bor i särskilt boende ska få ett gott liv ska kommunen säkra att 

 idéprogram och lokalförsörjningsprogram för planering av äldreboende 

baseras på befintlig forskning 

 verksamheten i äldreboenden drivs utifrån den enskilde äldres individuella 

behov och med inriktningen att den äldre ska behålla sin funktionella 

förmåga 

 väntetiden från beviljad plats i särskilt boende inte överstiger tre månader 

 

Ett aktivt socialt liv  

En stor andel av personer över 65 år är mycket aktiva i samhället. 

Minst en tredjedel arbetar  
10

 och flera av dessa tar också samtidigt 

hand om en närstående. Många är också volontärer eller aktiva i 

föreningslivet på annat sätt. 

 Ett aktivt socialt liv utifrån de personliga förutsättningarna är viktigt för att 

utveckla eller behålla den funktionella förmågan efter 65 år. Många äldre håller 

kvar sin livsstil från tidiga år långt efter att de lämnat förvärvsarbetet, medan 

andra av olika skäl blir mindre aktiva fysiskt och socialt. Det är väl känt att många 

äldre känner sig ensamma, särskilt i samband med att den sammanboende avlider, 

och många skattar också sin hälsa som dålig. ”Forskning visar att ofrivillig 

ensamhet är lika skadlig för hälsan som att röka. Risken för stroke, demens och 

psykisk ohälsa ökar. Att försöka motverka ensamhet och social isolering är därför 

en viktig folkhälsofråga”. 
11

  Aktiviteter i olika former ger mycket positiva 

effekter på hälsa och välbefinnande högt upp i åren. Det gäller både fysiska 

                                                           
8
 Framtidens äldreboende 2018, Sveriges kommuner och landsting (numera Sveriges kommuner och 

regioner) 
9
 Exploring resident thriving in Swedish nursing homes, Umeå universitet, Sabine Björk 

10
 Var tredje 67-åring arbetar, SCB 2017 

11
 NVC > Projekt > Aktivt och hälsosamt åldrande i Norden, Nordens välfärdscenter 

Relaterat 

globalt mål 

https://nordicwelfare.org/
https://nordicwelfare.org/projekt/
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aktiviteter och delaktighet i kulturella och sociala sammanhang. Policys och 

program för aktivt åldrande bör främja ett livsloppsperspektiv och äldres 

livskvalitet beror till stor del på hur deras förutsättningar såg ut tidigare i livet. Det 

synsättet innebär att det aktiva åldrandet inte bara är en fråga för personer i högre 

åldrar och de delar av hälsovård, sjukvård och äldreomsorg som de möter. ”Det 

aktiva åldrandet blir en fråga för hela samhället och för människor i alla 

åldersgrupper. Insatser för att uppnå målet aktivt åldrande bör också stödja 

solidariteten mellan generationer”. 
12

För att äldre ska kunna delta i lokala sociala och/eller kulturella aktiviteter 

behöver det finnas sådant tillgängligt som är intressant för många och det är inte 

alltid som särskilda ”senior”aktiviteter är det som efterfrågas. För att äldre ska 

söka sig till mötesplatser för alla åldrar krävs att dessa lokaler är anpassade för 

personer med rörelsehinder eller syn- eller hörselnedsättning och att resan till 

mötesplatsen underlättas. Det är också viktigt att den eventuella avgiften för 

deltagande är så låg att även äldre med låg inkomst har möjlighet att delta.  

För att främja ett aktivt socialt liv för äldre bör kommunen säkra att 

 föreningar och civilsamhälle stimuleras att erbjuda aktiviteter för äldre

 kommunens egna och föreningars mötesplatser är sådana att vuxna i alla

åldrar kan delta i de aktiviteter som erbjuds

Att delta i samhället på egna villkor 

Delaktighet 

Ålderism  definieras som ”fördomar eller stereotypa 

föreställningar som utgår ifrån en människas ålder och som kan 

leda till diskriminering” 
13

 . Bemötande som grundar sig på ålderism syns i

samhället i stort men också i de verksamheter som kommunen ansvarar för. 

Därför har kommunen ensam och tillsammans med andra samhällsaktörer ett 

ansvar för att bekämpa denna syn på äldre.   

Att känna sig delaktig i samhället och i sin egen vardag betyder mycket för äldres 

hälsa. Det innebär att äldre kan känna en tillhörighet till den gemenskap som finns 

i det lokala samhället men också en möjlighet att påverka i olika sammanhang och 

att ta gemensamt ansvar med andra, t.ex. genom att vara medlem i en förening.  

”Äldres delaktighet och engagemang i civilsamhället kan vara en viktig del av 

vardagen då man blivit pensionär och slutat förvärvsarbeta. Engagemanget kan 

bidra till individens självförverkligande och samtidigt vara till nytta för samhället 

då människors resurser tas tillvara”. Delaktighet kan då också leda till ett 

inflytande som gör att äldre uppfattar att de räknas med i kommunen. 
14

12
 Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning, SOU 

2003:91 
13

 Perspektiv på ålderism, Håkan Jönsson, red. Lunds universitet 2021 
14

 Att möjliggöra äldre människors delaktighet i vardagen, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, 

Ulla Åhnby 2012 

Relaterade 

globala mål 
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Föreningsengagemang men också andelen äldre som röstar i allmänna val är några 

sätt att mäta äldres delaktighet på.   

Delaktighet inom äldreomsorgen i termer av självbestämmande, att själv få fatta 

beslut och påverka insatsens utförande är också något som påverkar äldres hälsa. 

Det handlar om samråd och samspel mellan den äldre och de anställda i 

verksamheten, som skapar förutsättningar för att den äldre ska känna att hen kan 

påverka sin vardag. 
15

 Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i social-

tjänstlagen som innebär att ” socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att 

äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) ”. I 

förarbetena betonas bland annat rätten till självbestämmande, individanpassning 

och delaktighet. 
16

   I vård- och omsorgsnämndens lokala värdighetsgaranti inom

äldreomsorgen (d.nr. 2015/8) ingår bland annat garantier att ha möjlighet att 

upprätthålla sitt självbestämmande och individanpassning samt delaktighet i 

beslut och insatser.  

För att främja äldres delaktighet och självbestämmande bör kommunen säkra att 

 tillsammans med andra samhällsaktörer motverka ålderism

 äldre kan delta i demokratiska processer individuellt eller via

organisationer

 den äldres självbestämmande påverkar insatsernas utförande i

äldreomsorgen

Kommunikation 

Det är viktigt att det är praktiskt möjligt för äldre att delta i samhället på sina egna 

villkor och därför behöver kommunikationen mellan dessa och kommunen 

anpassas till de äldres behov på grund av t.ex. syn- och hörselnedsättning och 

kognitiva svårigheter. Samhällsinformation bör finnas tillgänglig såväl på 

kommunens webbsida som i skriftlig form och även denna anpassad för äldre. 

Håbo är finskt förvaltningsområde och hade den 31 december år 2019 3 733 

invånare som hade Finland som ursprungsland, d.v.s. 17 % av befolkningen. I 

åtagandet ingår att den enskilde har rätt att kunna tala finska i sina kontakter med 

kommunen.  Här ingår också ett krav på att skydda och främja de nationella 

minoritetsspråken och att främja de nationella minoriteternas möjligheter att 

behålla och utveckla sin kultur.  (Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk). 

Dagens samhälle baseras idag mestadels på digital kommunikation samtidigt som 

en stor del av befolkningen står utanför den. Begreppet ”digitalt utanförskap” 

gäller väldigt många äldre och innebär att möjligheterna att kommunicera med 

myndigheter försvåras och att många tar hjälp av barn och barnbarn. 20 % av 

personer 70-90 år aldrig använder aldrig Internet och mer än 50 % av personer 

över 70 år betalar inte parkering med smartphone eller köper färdbiljetter på det 

sättet
17

. Intresset för att lära sig nya medier är stort och forskning visar att

15
 Ibid. 

16
 Proposition 2009/10:116 

17
 Var fjärde 70-plussare utanför e-samhället, Dino Viscovi, lektor vid Lunds universitet, artikel i 

Svenska dagbladet 22 februari 2021 
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användning av dator, surfplatta och smarttelefon minskar ensamheten bland 

äldre.
18

  

För att stärka äldres möjligheter till kommunikation med samhället bör 

kommunen säkra att 

 äldre kan få anpassad information och stöd i att kommunicera utifrån sin 

funktionsnedsättning och sitt språk 

 tjänster utvecklas för att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom 

verksamheter som möter äldre 

 

Samhällsstöd  

Den enskildes behov ska styra arbetet med äldre, såväl det som 

beviljas enligt socialtjänstlagen som den hälso- och sjukvård som 

ges. Insatserna ska utgå ifrån den äldres egna resurser och 

komplettera dessa så att den äldre så långt det är möjligt kan leva 

sitt liv som tidigare. Med ett funktionsbevarande arbetssätt kan 

den äldre behålla sin tidigare förmåga efter sjukdom och därmed 

inte behöva mer omfattade insatser eller flytta till särskilt boende. Det är viktigt 

med kontinuitet i verksamheten så att den äldre möter så få personer som möjligt 

och det ska vara tydligt vem den enskilde eller anhöriga ska vända sig till vid 

behov. När insatser utförs i den äldres hem är det grundläggande att personens 

integritet värnas och att denne har ett reellt inflytande på hur stödet ska ges och att 

detta också gäller när verksamheten använder välfärdsteknik. Stöd och insatser till 

den äldre från kommunen och regionen ska samordnas inom ramen för 

Närvårdssamverkan. 

Många äldre har låga inkomster vilket ger sämre förutsättningar att leva ett 

fullgott liv och alla äldre har inte kunskap om vilka möjligheter till ekonomiskt 

stöd som kommunen kan bistå med. Det kan också finnas en obenägenhet hos 

äldre att söka hjälp med sin ekonomi. Kommunen har ett ansvar för att informera 

äldre och deras anhöriga om möjligheten att ansöka om ekonomiskt bistånd.  

Årskonsumtionen av alkohol bland 65–84-åringar har stigit med 21 procent sedan 

2004 och kvinnor i denna åldersgrupp står för den största ökningen, 44 procent. 
19

 

Äldre personer är generellt sett mer känsliga för alkoholens negativa effekter, dels 

på grund av åldersförändringen som påverkar förmågan att bryta ned alkoholen 

men också på grund av stort antal läkemedel. Överkonsumtion kan leda till ökad 

risk för kognitiv nedsättning, fallskador, bristande egenvård och ge sociala 

svårigheter.
20

 Alkoholintaget hos den äldre förstärker eller motverkar effekten av 

                                                           
18

 Digital teknik för social delaktighet bland äldre, Folkhälsomyndigheten m.fl. 2018 
19

 Vård och omsorg om äldre, lägesrapport 2020, Socialstyrelsen 2020 
20

 Alkohol och äldre – eftersatt fråga hos våra vanligaste patienter, Läkartidningen 2018, Ahlner, 

Skoog, Waern 

Relaterade 
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läkemedlet genom att påverka upptag, nedbrytning och utsöndring av läkemedlet. 
21

Psykisk ohälsa hos äldre är viktig att uppmärksamma. En stor andel av personer 

som är 65 år och äldre och som får somatisk vård har även en psykiatrisk diagnos 

eller har förskrivits psykofarmaka en genomsnittlig dag på ett svenskt sjukhus. 

Antalet personer 65 år och äldre som får vård inom specialiserad psykiatrisk 

öppenvård har ökat sedan 2010 och det är framför allt äldre kvinnor som söker 

vård. Andelen suicid bland äldre har ökat sedan 2017, framför allt vad gäller män 

80 år och äldre. Samverkan mellan psykiatrin och kommunen är viktig för att ge 

den äldre en sammanhållen och samordnad vård och rätt insatser från kommunens 

verksamheter.
22

Äldre kvinnor utsätts för våld från sammanboende men även från vuxna barn, 

Våldet kan ha pågått under hela äktenskapet eller den period personerna levt 

tillsammans eller börjat efter att personerna blivit äldre. Även äldre män utsätts 

för våld i nära relation men inte i lika stor omfattning som kvinnor. De kvinnor 

som är särskilt utsatta för våld är äldre kvinnor med demenssjukdom, med psykisk 

ohälsa och kvinnor med missbruk, Risken för våld är också större om den som 

utövar våldet har en demenssjukdom. Våldet får stora konsekvenser för den 

psykiska och fysiska hälsan och kan pågå i många år eftersom också många 

kvinnor har svårt att lämna förövaren av olika skäl. ”Äldre kvinnor kan möta 

försvårande omständigheter relaterade till generationsbetingade faktorer, ohälsa 

och funktionsnedsättning samt stigmatisering och stereotypa föreställningar hos 

omgivningen
23

”. Med kunskap hos de anställda ökar förutsättningarna för att

upptäcka våldet hos en äldre kvinna och stöd och insatser kan sättas in. 

För att stödja det hälsosamma åldrandet bör kommunen säkra att 

 information om rätten till ekonomiskt bistånd utformas så att den når äldre

 äldreomsorgens insatser ges med syfte att komplettera den äldres egna

resurser och med fokus på självbestämmande och kontinuitet

 det finns kompetens i verksamheterna för att uppmärksamma och stödja

äldre med alkoholproblem och äldre med psykisk ohälsa

 det finns kompetens i verksamheterna för att uppmärksamma och stödja

äldre som utsätts för våld

21
 Alkohol och läkemedel hos äldre, Power point-presentation 2019, Anna Ekman 

22
 Ibid. 

23
 Våld mot äldre kvinnor, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2016 
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Bilaga 1 

Uppdrag för genomförande av Strategi för ett hälsosamt åldrande i Håbo 2022 - 
2025 

Behovsområde Ansvarig 

nämnd/styrelse 

Uppdrag Redovisas 

Bostäder Kommunstyrelsen Att i planeringen av bo-

stadsförsörjningen ta 

hänsyn till behovet av 

varierande bondeformer 

anpassade för personer 

med behov av hjälpme-

del 

2023-01-01 

Äldreboende Kommunstyrelsen Att basera idéprogram 

och lokalförsörjnings-

program på tillgänglig 

forskning 

2023-01-01 

Äldreboende Vård- och omsorgs-

nämnden 

Att säkra att verksamhet-

en drivs utifrån den en-

skildes behov och med 

inriktning på bibehål-

lande äldres funktionella 

förmåga 

2023-01-01 

Äldreboende Vård- och omsorgs-

nämnden 

Att säkra att väntetiden 

från beviljad plats i sär-

skilt boende inte översti-

ger tre månader 

2023-01-01 

Ett aktivt socialt liv Fritid- och kultur-

nämnden 

Att stimulera föreningar 

och civilsamhälle att er-

bjuda aktiviteter för äldre 

2023-01-01 

Ett aktivt socialt liv Fritid- och kultur-

nämnden 

Att säkra att vuxna i alla 

åldrar kan delta i kom-

munens och föreningars 

mötesplatser  

2023-01-01 

Behovsområde Ansvarig 

nämnd/styrelse 

Uppdrag Redovisas 

Delaktighet Kommunstyrelsen Att säkra att äldre kan 

delta i demokratiska pro-

cesser individuellt eller 

2023-01-01 



via organisationer 

Delaktighet Vård- och omsorgs-

nämnden 

Att säkra att den äldres 

självbestämmande på-

verkar insatsernas utfö-

rande i äldreomsorgen 

2023-01-01 

Kommunikation Alla nämnder Att säkra att information 

till äldre är anpassad uti-

från deras funktionsned-

sättning och språk 

2023-01-01 

Kommunikation Fritid- och kultur-

nämnden, social-

nämnden och vård- 

och omsorgsnämn-

den 

Att utveckla digitala 

tjänster som ger stöd i 

verksamheter som möter 

äldre 

2023-01-01 

Samhällsstöd Socialnämnden Att utforma information 

till äldre om rätten till 

ekonomiskt bistånd 

2023-01-01 

Samhällsstöd Vård- och omsorgs-

nämnden 

Att säkra att äldreomsor-

gens insatser ges med 

syfte att komplettera den 

äldres egna resurser 

2023-01-01 

Samhällsstöd Socialnämnden och 

vård- och omsorgs-

nämnden 

Att ta fram en kompe-

tensutveck-lingsplan i 

verksamheterna om äldre 

med alkoholproblem, 

psykisk ohälsa samt 

äldre som utsätts för våld 

2023-01-01 



Bilaga 2 till Ett hälsosamt åldrande i Håbo kommun 

WHO:s områden för en äldrevänlig stad 

Utomhusmiljö och bebyggelse 

Indikatorer 

 Möjlighet till utevistelse

o Är utemiljön lämplig för promenader för äldre som t.ex. har rollator eller andra

hjälpmedel?

o Är det tätt mellan bänkar eller rastplatser att vila på?

o Finns det tillräckligt med säkra övergångsställen?

o Är trottoarer avfasade för att underlätta för t.ex. rollatorpromenad?

 Tillgänglighet till allmänna platser och byggnader

o Är allmänna lokaler anpassade för rollatorer och rullstolar?

o Finns det hissar och automatiska dörröppnare i allmänna lokaler?

 Trygghet vid utevistelse

o Hur många brott begås mot äldre utomhus

o Känner sig äldre trygga med att gå utomhus när det är mörkt?

Kollektivtrafik och vägar 

Indikatorer 

 Tillgänglighet till kollektivtrafik

o Hur många äldre reser med kollektivtrafik?

 Fordon i kollektivtrafik anpassade för alla

o Är bussar och tåg anpassade för äldre med t.ex. rollator eller rullstol?

o Är bussar och tåg tydligt skyltade med nummer och har tydlig information via

högtalare och skyltar om nästa hållplats?

 Tillgänglighet till hållplatser

o Finns det hållplatser på högst 500 meters avstånd från bostäder/boenden för

äldre?

 Tillgänglighet till parkeringsplatser för rörelsehindrade

o Finns det tillräckligt med bra utformade och lämpligt placerade parkeringsplat-

ser för bilister som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
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Bostäder/boende 

Indikatorer 

 Tillgänglighet till boende/bostäder rimlig kostnad

o Finns det tillräckligt med bostäder till rimlig hyra som är lämpligt lokaliserade

och har en bra standard?

 Varierade boendeformer byggda för alla

o Finns det tillräckligt med bostäder anpassade för personer med rollator och

rullstol, t.ex. med hiss och rullstolsramp?

 Möjlighet att åldras i sin bostad

o Finns det möjligheter för äldre att bo kvar i sin bostad hela livet även om en

funktionsnedsättning inträffar?

 Trygghet i bostaden

o Känner sig äldre trygga i sin bostad?

Respekt och social inkludering 

Indikatorer 

 Engagemang i sociala/kulturella aktiviteter

o Andelen äldre som deltar i lokala sociala och eller kulturella aktiviteter?

 Deltagande i fysiska aktiviteter

o Andelen äldre som deltar i fysiska aktiviteter?

 Engagemang i livslångt lärande

o Finns det möjligheter för äldre att delta i kurser särskilt inriktade mot äldre?

 Förutsättningar för deltagande, t.ex. ekonomiska

o Är kursavgifter satta så att även äldre med låg inkomst kan delta?

 Ordnas olika lokala generationsöverskridande aktiviteter som lockar personer i olika åld-

rar?

o Tillgänglighet till deltagande i aktiviteter

o Är kurslokaler anpassade för rollatorer och rullstolar?

Socialt deltagande och ickediskriminering 

Indikatorer 

 Positiva attityder gentemot äldre

o Förekommer klagomål från äldre om dåligt bemötande och behandling från

kommunens medarbetare?

o Tillgänglighet till generationsöverskridande aktiviteter
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 Känsla av tillhörighet

o Rapporterar äldre om mindre känsla av tillhörighet i sitt lokalsamhälle?

 Inflytande i samhället

o Andelen äldre i kommunala politiska nämnder.

Delaktighet i samhälle och arbetsliv 

Indikator 

 Anställning

o Andelen äldre som arbetar som anställda och/eller som anhörigvårdare.

 Volontärer

o Andelen äldre volontärer engagerade i frivilligorganisationer

o Finns möjligheter att få stöd som volontär (t.ex. utbildning, betalt för utlägg)?

 Deltagande i lokalt beslutsfattande

o Andelen äldre som röstade i senaste valet.

o Andelen äldre som deltar i organisationer som är aktiva inför lokalt beslutsfat-

tande i kommunala nämnder.

Kommunikation och information 

Indikatorer 

 Tillgänglighet till information, t.ex. för personer med syn- eller hörselnedsättning

o Finns det möjligheter att få all samhällsinformation för äldre med funktions-

nedsättning?

 Användning av informationsmaterial

o Är upptryckt informationsmaterial anpassat för äldre vad gäller tilltal och t.ex.

stor text?

 Tillgång till internet

o Andelen äldre med tillgång till bredband

o Andelen äldre som använder Internet regelbundet

 Tillgänglighet till assistans

o Finns det möjligheter för äldre att få hjälp med att hantera dator, läsplatta eller

mobiltelefon och/eller med att fylla i formulär på webbsidor?
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Samhällsstöd och hälsovård 

Indikatorer 

 Tillgänglighet till hälso- och sjukvård och tandvård 

o Andel äldre som rapporterar bristande tillgänglighet till hälso- och sjukvård 

och/eller tandvård 

 Stödjande hälsovård 

o Finns det insatser för att förebygga försämrad hälsa, t.ex. för att förebygga fall 

bland äldre? 

 Tillgänglighet till hjälp i hemmet 

o Andelen äldre som rapporterar att de är nöjda med insatser vad gäller 

 Hemtjänst 

 Särskilt boende 

 Hälso- och sjukvård 

 Andelen äldre med svårigheter med kosten och/eller undernäring 

 Andelen anhöriga till äldre som rapporterar bristande stöd från kommunen 

 Ingår äldre som särskilt sårbar grupp i beredskapsplaner? 
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Strategi för hälsosamt åldrande i Håbo 2022-2025 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Strategi för hälsosamt åldrande i Håbo 2022-

2025.

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till samtliga nämnder att

genomföra uppdragen i Strategi för ett hälsosamt åldrande enligt bilaga

1.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om en strategi för ett hälsosamt 

åldrande i Håbo och att också besluta om uppdrag till nämnderna för dess 

genomförande. Strategin utgår från de fyra hörnpelare som anses ha särskild 

betydelse för ett gott åldrande, fysisk aktivitet, bra matvanor, social 

gemenskap och meningsfullhet. Håbo kommuns utvecklingsbehov för 

arbetet med äldre föreslås delas in i fyra fokusområden: ett hållbart boende, 

ett aktivt socialt liv, att delta i samhället på egna villkor samt samhällsstöd. 

Strategin har remissbehandlats och i det reviderade förslaget har hänsyns 

tagits till de inkomna synpunkterna från de svarande remissinstanserna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige i Håbo beslutade den 4 november 2019 att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att samordna framtagandet av en äldreplan. 

Vård- och omsorgsnämnden hade dessförinnan, den 10 januari 2019, tagit 

fram ett utkast till äldreplan som efter remissbehandling bedömdes behöva 

revideras. Eftersom en plan har ett mer kortsiktigt perspektiv föreslås här en 

strategi som kan ta sikte på flera år och som kompletteras med uppdrag till 

berörda nämnder för genomförandet av strategin. 

Håbo kommun hade den 31 december 2020 22 019 invånare och av dessa 

var 3 878 personer över 65 år, d.v.s. 17,6 procent av befolkningen. Gruppen 

bestod av 2 075 personer i åldern 65-74 år, 1 001 personer i åldern 75- 79 år 

och 802 personer var 80 år eller äldre. Under 2000-talet har antalet personer 

över 80 år mer än dubblerats och ökningen kommer sannolikt fortsätta under 

kommande år.  

Med hänvisning till den stora andelen äldre i befolkningen är det viktigt att 

formulera en strategi som ger dessa invånare förutsättningar för ett aktivt 

och hälsosamt åldrande som gör att även äldre tas i anspråk, får en bra 

livskvalité och kan skjuta upp behovet av vård och omsorg så långt det går. 

Utgångspunkten för strategin är de fyra hörnpelare som av forskare anses ha 

särskild betydelse för ett gott åldrande, fysisk aktivitet, bra matvanor, social 

gemenskap och meningsfullhet. Utifrån dessa samt WHO:s områden för en 
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äldrevänlig stad föreslås i strategin fokus på fyra behovsområden: ett 

hållbart boende, ett aktivt socialt liv, att delta i samhället på egna villkor 

samt samhällsstöd.  

Remissbehandling 

Strategin har tagits fram i samråd med tjänstemän från flera förvaltningar 

och har remitterats till samtliga nämnder i kommunen och till Håbohus. 

Remiss har också skickats till hälso- och trygghetsrådet, kommunala 

pensionärsrådet, kommunala funktionsrättsrådet, Finska föreningen, Röda 

Korset och Svenska kyrkan. De svarande nämnderna och organisationerna 

är i huvudsak positiva till strategin och några remissinstanser har gett några 

kompletterande synpunkter som har tagits till vara i den reviderade 

versionen. Den förändring som gjorts rör bl.a. ett tillägg om ålderism, vikten 

av att få hjälp att ta sig till aktiviteter samt att utveckla digitala tjänster. I det 

avsnitt som rör äldreboende har raderna om behovet av framtida utbyggnad 

tagits bort med hänvisning till att dessa siffror fort blir inaktuella. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Strategin ska genomföras inom budgetram och ger inga ekonomiska 

konsekvenser därutöver. 

Barnperspektivet 

Strategin berör enbart personer från 65 år och uppåt. 

Näringslivsperspektivet 

Förslaget bedöms inte påverka näringslivet. 

Uppföljning 

Strategin för ett hälsosamt åldrande föreslås följas upp senast 2025. 

Beslutsunderlag 

– Strategi för hälsosamt åldrande

– Bilaga 1 Uppdrag för genomförande av Strategi för ett hälsosamt

åldrande i Håbo 2022 – 2025

– Bilaga 2 WHO:s områden för en äldrevänlig stad

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder 

Håbohus 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 205 Dnr 2019/00302 

Strategi för hälsosamt åldrande i Håbo 2022-2025 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Strategi för hälsosamt åldrande i Håbo 2022-

2025.

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till samtliga nämnder att genom-

föra uppdragen i Strategi för ett hälsosamt åldrande enligt bilaga 1.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om en strategi för ett hälsosamt åld-

rande i Håbo och att också besluta om uppdrag till nämnderna för dess ge-

nomförande. Strategin utgår från de fyra hörnpelare som anses ha särskild 

betydelse för ett gott åldrande, fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemen-

skap och meningsfullhet. Håbo kommuns utvecklingsbehov för arbetet med 

äldre föreslås delas in i fyra fokusområden: ett hållbart boende, ett aktivt so-

cialt liv, att delta i samhället på egna villkor samt samhällsstöd. Strategin 

har remissbehandlats och i det reviderade förslaget har hänsyns tagits till de 

inkomna synpunkterna från de svarande remissinstanserna. 

Beslutsunderlag 

Strategi för ett hälsosamt åldrande 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut och 

finner att så är fallet. 

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 270 Dnr 2021/00135 

Antagande hållbarhetsstrategi 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare Miljöstrategi för Håbo kommun

(KF 2015-02-23 § 6).

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur

det i politiska beslut ska göras en koppling mot Agenda 2030 och Håbo

kommuns hållbarhetsstrategi.

Sammanfattning 

En hållbarhetsstrategi är viktig för att visa hur Håbo ska växa hållbart och 

kunna möta framtida utmaningar utifrån kommunens vision, Vårt Håbo 

2030. Hållbarhetsstrategin är en revidering av kommunens miljöstrategi från 

2015. Nya underlag, som Agenda 2030, inkluderas och samtliga hållbar-

hetsdimensioner; ekologisk, social och ekonomisk finns med på ett tydligare 

sätt och strategin utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Föreslagen hållbarhetsstrategi innehåller 11 inriktningar med visionstext, 

förklarande text och övergripande mål totalt 28 stycken. Den inkluderar mil-

jöstrategins tidigare inriktningsmål. Strategin är ett viktigt kommunövergri-

pande styrdokument som berör samtliga aktörer i kommunen; kommunin-

vånare, företagare, organisationer och tjänstepersoner. Samtliga aktörer har 

erbjudits att vara delaktiga i framtagandet. Dels under en dialog under våren 

2020 och sedan en remiss av strategin hösten 2020. Synpunkter efter dessa 

har arbetats in i förslaget.  

Beslutsunderlag 

– Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun, Hållbara Håbo

– Kortversion Hållbara Håbo

– Remissutlåtande

– Beslut, aktualitetsförklaring av miljöstrategi

Miljöstrategi för Håbo kommun (KF 2015-02-23 § 6) 

Ärende 22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så sker.  

______________ 
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Datum Vår beteckning 

2021-09-17 KS 2021/00135 nr 100859 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planeringsavdelningen 
Anna Atterlöf, Tf. Planeringschef 
0171-52806 
anna.atterlof@habo.se 

Antagande hållbarhetsstrategi 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare Miljöstrategi för Håbo kommun

(KF 2015-02-23 § 6).

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda

hur det i politiska beslut ska göras en koppling mot Agenda 2030 och

Håbo kommuns hållbarhetsstrategi.

Sammanfattning 

En hållbarhetsstrategi är viktig för att visa hur Håbo ska växa hållbart och 

kunna möta framtida utmaningar utifrån kommunens vision, Vårt Håbo 

2030. Hållbarhetsstrategin är en revidering av kommunens miljöstrategi från 

2015. Nya underlag, som Agenda 2030, inkluderas och samtliga 

hållbarhetsdimensioner; ekologisk, social och ekonomisk finns med på ett 

tydligare sätt och strategin utgår från FN:s globala mål för hållbar 

utveckling. 

Föreslagen hållbarhetsstrategi innehåller 11 inriktningar med visionstext, 

förklarande text och övergripande mål totalt 28 stycken. Den inkluderar 

miljöstrategins tidigare inriktningsmål. Strategin är ett viktigt 

kommunövergripande styrdokument som berör samtliga aktörer i 

kommunen; kommuninvånare, företagare, organisationer och 

tjänstepersoner. Samtliga aktörer har erbjudits att vara delaktiga i 

framtagandet. Dels under en dialog under våren 2020 och sedan en remiss 

av strategin hösten 2020. Synpunkter efter dessa har arbetats in i förslaget. 

Ärendet 

Håbo kommun har en miljöstrategi för ekologisk hållbar utveckling i Håbo 

kommun antagen av kommunfullmäktige februari 2015. Under 2019 

aktualitetsprövades miljöstrategin och kommunfullmäktige beslutar att ge 

kommunstyrelsen uppdraget att uppdatera Håbo kommuns miljöstrategi 

utifrån de förutsättningar kommunen har och med utgångspunkt i aktuella 

underlag samt globala, nationella och regionala miljömål. 

Kommunfullmäktige konstaterar även att miljöstrategins inriktningsmål är 

aktuella och speglar kommunens utmaningar och största miljöpåverkan på 

ett övergripande och aktuellt sätt. En önskan från kommunfullmäktige var 

även om en skarpare prioritering av klimatfrågan och fokusering på FNs 

globala mål för hållbar utveckling nummer 7, 11 och 13. De globala målen 

finns med som prioriterade i föreslagen strategi.  
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För att utgå från Agenda 2030 och de globala målen krävs en helhetssyn och 

samtliga hållbarhetsdimensionerna; ekologisk, social och ekonomisk, bör 

inkluderas då målen är odelbara. Håbo kommuns miljöstrategi förslås därför 

övergå till en hållbarhetsstrategi för att förutom inkludera den ekologiska 

hållbarheten även inkludera ekonomisk och social hållbarhet. En 

hållbarhetsstrategi är viktig för att visa hur Håbo ska växa hållbart och 

kunna möta framtida utmaningar. Strategin är ett viktigt övergripande 

styrdokument som berör samtliga aktörer i kommunen; kommuninvånare, 

företagare, organisationer och tjänstepersoner.  

Under våren 2020 har en dialog skett för att kunna arbeta fram ett förslag till 

hållbarhetsstrategi för Håbo kommun. Ett förslag till hållbarhetsstrategi har 

varit ute på remiss under hösten där aktörer i kommunen har bjudits in till 

att ge synpunkter på förslaget. Remissförslaget har bland annat skickats till 

samtliga nämnder.  

Hållbarhetsstrategin säkerställer att vi ökar takten och ambitionsnivån i vårt 

hållbarhetsarbete. Den blir ett verktyg för att jobba horisontellt och 

långsiktigt vilket går i linje med kommunens styrmodell. Genom 

hållbarhetsstrategin tar vi ett helhetsgrepp. Arbetet med att ta fram en 

hållbarhetsstrategi innebär samtidigt att vi skapar en medvetenhet kring de 

globala målen, utvecklar en lokal agenda där vi anpassar till lokala 

förutsättningar, implementera och följa upp. Att arbeta långsiktigt och 

uppnå en hållbar samhällsutveckling kräver samarbete och samsyn över 

förvaltningsgränserna och bolagen men även samverkan med andra aktörer 

inom kommunen och regionen.   

De globala målen och kommunens hållbarhetsmål blir mer känt och erkänt 

samt något som alla jobbar mot på ett tydligt sätt inom den kommunala 

organisationen och i kommunen geografiskt. Samverkan över 

förvaltningsgränserna, med företag och organisationer stärks samt får en 

tydlig koppling med de globala målen och kommunens hållbarhetsstrategi 

som ett paraply.  

Målen i strategin utgår från lokala, regionala, nationella och globala mål 

med om möjligt passande nyckeltal kopplade till sig. Nyckeltal ska 

användas från bland annat analysjämföraren i Kolada
 
(kolada.se). Där finns 

nyckeltal som stöd för kommuners genomförande av Agenda 2030. Sveriges 

ekokommuner (Sekom) har även nyckeltal som kommunen använder redan 

idag och följer upp för att se trender i miljöarbetet, den ekologiska 

dimensionen av hållbarhet (sekom.se). 

Hållbarhetsstrategin är ett viktigt kommunövergripande styrdokument och 

är tänkt att gälla för kommunen geografiskt, men även för kommunens 

organisation. Den berör samtliga aktörer i kommunen; kommuninvånare, 

företagare, organisationer och tjänstepersoner. Föreslagen 

hållbarhetsstrategi innehåller 11 inriktningar med visionstext, förklarande 

text och övergripande mål totalt 28 stycken.  
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser. Då hållbarhet 

handlar om att skapa en långsiktighet och ekonomisk uthållighet så kan det 

på kort sikt kosta mer för att på lång sikt kosta mindre för kommunen. 

Åtgärder som planeras ska i första hand hanteras inom driftbudgetram men 

om större investeringar behöver göras för att nå uppsatta mål behöver 

separat beslut och budget för det tas. En specifik budgetpost som alla 

förvaltningar kan öka medel från gör hållbarhetsarbete bör finnas avsatt för 

att öka takten och antalet åtgärder.  

Barnperspektivet 

Förslaget innebär inga direkta konsekvenser för barn. Men då vi planerar för 

ett hållbart Håbo med syftet att lämna över ett samhälle till kommande 

generationer så berör detta beslut barn positivt. Barnens bästa har beaktats 

och strategins utfall kommer att följas upp.  

Näringslivsperspektivet 

Förslaget innebär inga direkta konsekvenser för näringslivet. Men då vi 

planerar för ett hållbart Håbo med syftet att skapa delaktighet och stärka 

socialt företagande så berör detta beslut näringslivet positivt. Företag i Håbo 

har getts möjlighet att ge input och synpunkter under en dialog och remiss 

under 2020 som har tagits hänsyn till i framtagandet av hållbarhetsstrategin.  

Uppföljning 

Hållbarhetsarbetet i kommunen kommer att följas upp och rapporteras 

årligen inom kommunens rutiner för uppföljning.  

Beslutsunderlag 

– Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun, Hållbara Håbo

– Kortversion Hållbara Håbo

– Remissutlåtande

– Beslut, aktualitetsförklaring av miljöstrategi

– Miljöstrategi för Håbo kommun (KF 2015-02-23 § 6)

__________ 

Beslut skickas till 

Planeringsavdelningen 

Samtliga nämnder och bolag 



HÅLLBARHETSSTRATEGI 
FÖR HÅBO KOMMUN

Hållbara
Håbo

Antaget av ”[Ange vilken politisk instans som antagit styrdokumentet]” 

Antaget ”[Ange datum och § för antagande]” 

Giltighetstid ”[Ange giltighetstid, ex tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande]” 

Dokumentansvarig ”[Ange ansvarig tjänstemannafunktion]” 
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Diarienummer KS 2021/00135

Gäller för Samtliga förvaltningar, kommunalt bolag samt övriga aktörer 
inom Håbo kommun.

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning  Inom nästa mandatperiod.

Ersätter tidigare versioner Miljöstrategin för ekologisk hållbar utveckling i Håbo kommun        
Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, § 6.

Foto  Framsida: Susanne Järild, föreställande en mälarstrand i Håbo   
                  kommun. Foto s 32 Pixabay. Övriga foton är tagna av Håbo kommun.

Strategi En strategi är den mest översiktliga och abstrakta formen av ett 
aktiverande styrdokument. Den anger vägval, målsättningar,   
riktning och prioritering inom ett övergripande område. 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki Förord 

Projektorganisation

Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun har tagits fram av en en projektgrupp bestående av tjänsteperso-
ner som representerar de tre hållbarhetsdimensionerna. Kommunledningsgruppen har fungerat som 
styrgrupp för projektet. Referenspersoner från kommunens samtliga förvaltningar och bolag har lämnat 
värdefulla synpunkter på underlaget under arbetets gång.
Strategin har tagits fram på uppdrag av Håbo kommuns kommundirektör.
Projektledare: Miljöstrateg Anna Atterlöf.
Projektgrupp: Kommunekolog Anett Wass, folkhälsosamordnare Charlotta Bjälkebring Carlsson 
och kvalitetsstrateg Annelie Högsund.

Som kommunens främsta företrädare har jag ambitionen att fortsätta 
stärka kommunens hållbarhetsarbete. Mycket av vårt grunduppdrag, 
till exempel skola, omsorg och samhällsplanering är direkt eller 
indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030. I Håbo kommun satsar vi 
på att arbetet med Agenda 2030 ska integreras i vårt ordinarie arbete 
och vi ser att alla har ett ansvar för genomförandet. Det är också 
avgörande att alla delar av samhället bidrar. Stora delar av 
näringslivet ser redan hållbarhet som en konkurrensfördel, 
civilsamhället visar vägen genom egna insatser och vi som är 
beslutsfattare behöver agera nyckelaktörer för hållbar 
samhällsutveckling i hela landet.
Genom varje individs drivkraft och kreativitet skapar vi tillsammans 
möjligheter för var och en att delta och utvecklas utifrån de unika 
resurser vi har. Genom delaktighet, medbestämmande och 
ansvarstagande ur ett jämlikhetsperspektiv med en god ekonomisk 
hushållning på alla nivåer säkras det framtida demokratiska hållbara 
samhället. 
Den här strategin riktar sig till kommunens organisation, företag, 
organisationer, föreningar, invånare och förtroendevalda. Alla vi som 
är verksamma i Håbo. Genom arbetet med att förverkliga strategin 
vill vi bidra till att skapa en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
destination i Region Uppsala. En bra plats att bo och verka på. Vår 
önskan är att vara en av världens mest hållbara svenska orter.  
Vi har satt upp ekonomiska mål, hälso - och klimatmål. För att nå dem 
satsar vi brett på förnybar energi, klimatsmarta anläggningar och 
hållbar ekonomi. Vi lever i ett välfärdsland där livslängden är bland 
den högsta i världen och där risken för social utsatthet är mindre än i 
många andra länder. Goda utbildningsmöjligheter och goda livsvillkor 
är en förutsättning att lyckas med en god ekonomi i balans. 

Helene Zeland Bodin
Kommunstyrelsens ordförande (C)
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Innehåll Sammanfattning
Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där vi tar vårt 
långsiktiga ansvar för ekonomi, invånare, natur och klimat. Håbo 
kommuns befolkningsmängd ökar kontinuerligt och detta ställer krav 
på att kommunen växer på ett hållbart sätt. Visionen om hållbara 
Håbo och denna hållbarhetsstrategi är Håbo kommuns sätt att möta 
de globala målen och Agenda 2030.
Agenda 2030 är bindande och kommunerna har en central roll i  
Sveriges genomförande av de globala målen. Sverige ska vara ledande 
i arbetet och kommunerna ansvarar för utvecklingen på lokal nivå och 
för att skapa en god livsmiljö för sina invånare.  Agenda 2030 är en 
agenda för förändring mot ett hållbart samhälle.
Håbo kommuns hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i en 
långsiktigt hållbar utveckling och kommunens vision, Vårt Håbo 2030. 
Ett hållbart samhälle är ett samhälle som fungerar i alla dess delar 
utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna; ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. 
Hållbarhetsstrategin syftar till att vägleda kommunens verksamheter, 
bolag och aktörer verksamma inom Håbo kommun till ett hållbart 
Håbo. Den är ett strategidokument där Håbo kommuns gemensamma 
vilja, långsiktiga visioner och målsättningar pekas ut för att visa vad vi 
tillsammans behöver och ska fokusera på. Detta ska i sin tur speglas  
i de olika aktörernas verksamhetsspecifika mål, handlingsplaner och 
aktiviteter.
För att nå en hållbar utveckling behöver vi jobba 
med samtliga globala mål inom Agenda 2030. 
Hållbarhetsdimensionerna  
överlappar varandra och det är viktigt att 
förstå helheten. Utifrån Håbo kommuns 
förutsättningar och utmaningar har 
mål 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13 och 15 
pekats ut som de mest relevanta 
för Håbo kommun och de vi 
särskilt ska fokusera på.

Sammanfattning 5
Inledning 6
Strategiinrikningar för ett hållbart Håbo 12

Genomförande med samverkan 14

Fossilbränslefri 18

Rent vatten för alla 20

Naturmiljöer med mångfald 22

Delaktighet 26

Jämlikhet 28

Trygga mötesplatser för alla 30

God hälsa och arbetsmiljö 32

Hållbara inköp 36

Struktur och system 38

God etik och moral 40
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Håbo kommuns hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i en 
långsiktigt hållbar utveckling och kommunens vision, Vårt Håbo 2030. 
En av inriktningarna i kommunens vision är att ”I hållbara Håbo finns 
det goda livet”. Visionen hanterar de tre dimensionerna ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet. Vi ska tillgodose dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
Ett hållbart samhälle som fungerar i alla dess delar utifrån de tre 
hållbarhetsdimensionerna är resilient, ett samhälle som tål 
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget och har 
förmåga att återhämta sig mot störningar.

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där vi tar vårt 
långsiktiga ansvar för natur och klimat. Håbo kommuns 
befolkningsmängd ökar kontinuerligt och detta ställer krav på att växa 
hållbart. Visionen om hållbara Håbo och denna hållbarhetsstrategi är 
Håbo kommuns sätt att möta de globala målen och Agenda 20301. 

Den sociala dimensionen, ett gott liv och en god livsmiljö där alla är 
friska, delaktiga och trygga, är målet. Den ekonomiska dimensionen är 
medlet, med en bra ekonomi där näringar och företag växer kan vi 
tillsammans nå våra mål. Den ekologiska dimensionen sätter villkoren, 
allt vi gör måste rymmas inom ekosystemets gränser.  Utan rent vatten, 
biologisk mångfald och naturens tjänster har vi inget samhälle att 
bygga social och ekonomisk hållbarhet i. Allt hänger ihop och vi behöver 
se helheten för att få en fullständig bild av våra hållbarhetsutmaningar 
och hållbarhetsframgångar. Kommunen behöver tydligt gå före och 
ställa krav på det som köps in utifrån strategins inriktningar för att 
uppnå hållbara Håbo.

Hållbarhetsstrategin gäller för kommunens organisation men även för 
Håbo geografiskt och syftar till att vägleda aktörer inom Håbo kommun 
till ett hållbart Håbo. Strategin är styrande för kommunens 
verksamheter och bolag. Håbo kommun används när det syftar till 
kommunen som geografiskt område och kommunen när det är 
kommunens organisation som det syftas till.

Detta är ett strategidokument där Håbo kommuns gemensamma vilja, 
långsiktiga visioner och målsättningar pekas ut för att visa vad vi 
tillsammans behöver och ska fokusera på. Det ska i sin tur speglas i de 
olika aktörernas verksamhetsspecifika mål, handlingsplaner och 
aktiviteter.

 Inledning 

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.

ur vår vision, Vårt Håbo 2030

Inledning

1År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 
globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. De globala 
målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som 
världens ledare någonsin har antagit. 

Läs mer på: globalamalen.se

Barn på brygga vid Ekilla.
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 Inledning  Inledning 

Nuläge och utmaningar
Kommunens förvaltningar och bolag jobbar utifrån sina 
förutsättningar med Agenda 2030 och bidrar på olika sätt till att 
uppfylla samtliga globala mål och säkerställa en hållbar utveckling.

Håbo kommun i jämförelse
Jämfört med andra kommuner visar majoriteten av Håbo kommuns 
nyckeltal för Agenda 2030 från Kolada2  ett medel - eller bra resultat. 
Det finns lokala utmaningar för Håbo även om vi i jämförelse med 
andra kan ha ett bra resultat. Kommunen avser att följa upp arbetet 
med Agenda 2030 med hjälp av Koladas nyckeltal men även andra 
relevanta nyckeltal med 2019 som basår. 

Håbo kommuns förutsättningar och utmaningar
Håbo kommun har ett strategiskt läge i regionen. Befolkningen i 
Mälardalen, inklusive Håbo kommun, fortsätter att växa. Kommunen 
märker av ett expansionstryck både på verksamheter och bostäder. Det 
ställer högre krav på befintlig infrastruktur så som vägar, järnväg och IT. 
Även för VA- och energiförsörjning behövs hållbara lösningar. Det 
planerade bostadsbyggandet, och den befolkningsökning som följer, är en 
del av Håbo kommuns framtida tillväxt och långsiktiga ekonomi.  

Den förväntade befolkningsökningen leder till att såväl behoven av, 
som kostnaderna för, kommunal verksamhet kommer att öka. Håbo 
har en åldrande befolkning, samtidigt som barnfamiljer lockas att 
flytta hit. Kommunen står inför stora investeringsbehov så som 
simhall, äldreboende, skolor och nya fritidsanläggningar. Olika 
generationer och individer har olika förutsättningar, behov och krav på 
”det goda livet” vilket också är en utmaning. Därför är det nödvändigt 
att vi bygger långsiktigt för framtiden och att våra verksamheter 
anpassas till kommande generationers behov och förutsättningar. 

En förutsättning för en hållbar samhällsutveckling ur alla 
hållbarhetsdimensionerna är att bibehålla en sammanhållen 
grönstruktur och dess ekosystemtjänster vilket utmanas i ett växande 
samhälle. Utan grönområden som temperatursänkare och 
översvämningsyta har Håbo svårare att klara av kommande 
klimatförändringar. Vår påverkan på klimatet är en utmaning som 

2Kolada är en databas för kommuner och regioner som ger jämförelser och  
analys i kommunsektorn. Där finns särskilda nyckeltalssamlingar med närmare 
50 nyckeltal uppdelade på de 17 globala målen i Agenda 2030. Det finns tydlig 
information och källhänvisning till varje nyckeltal.

Läs mer på: kolada.se 

Ordmolnet illustrerar nyckelord från visionen, Vårt Håbo 2030. Orden har under 
dialogen våren 2020 prioriterats och ingår som underlag till denna 
hållbarhetsstrategi. 
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medför att kommunen, för att begränsa dessa, tydligt behöver gå före i 
omställningen till fossilfria bränslen. Genom att bli fossilbränslefria 
bidrar vi till att minska klimatförändringarna och riskerna som 
kommer av dessa. Vattenfrågorna är omfattande och inbegriper 
väldigt många delar av den kommunala verksamheten. Det kräver 
samsyn, långsiktighet och god ekonomisk planering. Arbetet för en 
förbättrad vattenkvalitet ställer krav på samarbete och samordning, 
både inom Håbo kommun och i mellankommunala forum. 

Covid-19 och den kris pandemin har inneburit för hela världen har 
satt en ny agenda för livsvillkoren i samhället, vilket påverkar 
människors tillit och framtidstro. Lika väl som att vården kommer stå 
inför långsiktiga utmaningar, behöver socialtjänsten rusta för en svår 
tid efter pandemin. Stora risker finns för ökad social oro och social 
utsatthet. Covid-19 har gett en föraning och ökad medvetenhet om vad 
framtida pandemier och klimatkriser skulle kunna innebära för oss 
alla. Denna pandemi och kris har blottat hur sårbart vårt samhälle är 
men också hur viktig samverkan är för att hantera kriser. Sett till 
klimatkrisen så finns tid att agera, om vi arbetar proaktivt och 
förebyggande. Vi behöver vara rustade för kommande kriser och har 
mycket att lära av denna.

 Inledning  Inledning 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Håbo kommuns hållbarhetsfokus framåt
Utifrån Håbo kommuns förutsättningar, utmaningar och det som 
kommit fram vid dialogen med kommuninvånare under framtagandet 
av denna strategi, har åtta globala mål pekats ut som de mest 
relevanta för Håbo kommun.

Vårt fokus bör ligga på ovanstående mål men för att nå hållbar 
utveckling behöver Håbo kommun ändå jobba med samtliga globala 
mål inom Agenda 2030. Det är viktigt att förstå helheten då 
hållbarhetsdimensionerna och hållbarhetsmålen överlappar varandra. 
Genom investeringar på till exempel gång- och cykelstråk, 
vinterväghållning och grönstruktur främjas folkhälsa och minskar 
kostnader kopplade till bland annat fallskador och psykisk ohälsa.

Ordmolnet illustrerar nyckelord för vad hållbar utveckling innebär för invånare och 
kommunens organisation i Håbo kommun och ingår som underlag till hållbarhets-
strategin. Ordmolnet är framtaget från input som inkommit i samband med genom-
förd dialog våren 2020.
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Strategiinriktningar 
för ett hållbart Håbo

Strategins inriktningar inom de tre dimensionerna ekologisk, social 
och ekonomisk beskrivs i följande avsnitt. ”Genomförande med 
samverkan” skär igenom samtliga dimensioner och är övergripande för 
alla inriktningar.

Varje inriktning beskrivs med en visionstext, en beskrivande text som 
tydligt lyfter de utmaningar Håbo kommun står inför, samt vad vi ska 
göra för att nå inriktningarnas mål. 

Hållbarhetstårtan3 ovan är framtagen utifrån kommunens vision, Vårt Håbo 2030. Visionen 
har fungerat som underlag till strategin gällande vad vi i Håbo behöver fokusera på samt de 
nyckelord som prioriterats. Håbo kommuns hållbarhetstårta illustrerar hållbarhetsstrategins 
inriktningar för respektive hållbarhetsdimension, hur de samspelar och är beroende av  
varandra och hur de förhåller sig till de globala målen.

Slingrande hortensia på gammal elstation, Viby. 

12 februari 2021

EKONOMISK 
hållbarhet
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Struktur och 
system

God etik och 
moral

Hållbara 
inköp

EKOLOGISK 
hållbarhet

SOCIAL 
hållbarhet

God hälsa 
och 

arbetsmiljö

Trygga 
mötesplatser 

för alla

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

INGEN
FATTIGDOM

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET INGEN
HUNGER

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

3Håbo kommuns hållbarhetstårta är framtagen med inspiration av professor 
Johan Rockströms tårtillustration över de globala målen. Se https://www.
globalamalen.se/ett-nytt-satt-att-se-de-globala-malen-som-en-tarta/
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Genomförande  
med samverkan

Relaterade globala mål

Samverkan och transparens ska genomsyra Håbo kommuns 
hållbarhetsarbete och utgöra grunden för samhällets ekologiska, 
sociala och ekonomiska utveckling. Fokus ska vara på genomförandet. 
Tillsammans ska vi klara de utmaningar vi står inför och ingen ska 
lämnas utanför. Uppföljning är en naturlig del av arbetet där kunskap 
och goda exempel ska spridas.

Det behövs en bred samhällssamverkan för att vi ska nå visionen om det 
hållbara Håbo. För att lyckas behöver fokus ligga på genomförandet, ett 
område där alla kan påverka, exempelvis genom våra inköp. Även 
uppföljning är viktigt och i det arbetet ska de globala målen fungera som  
en kompass. Uppföljningen behöver vara en del av verksamheternas 
kontinuerliga uppföljning och inte hanteras som en sidosak.  
Genomförandet är starkt kopplat till finansieringen och för att visionen ska 
leda till handling behöver Agenda 2030 integreras i de vanliga styr- och 
ledningsprocesserna, till exempel budgetprocessen.

Hållbarhetsstrategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan med 
en gemensam Agenda 2030-strategi och gemensamma övergripande mål. 
Samverkan ska ske inom kommunen samt mellan Håbo kommuns olika 
aktörer så som företag, föreningar och invånare. Strukturer för 
samverkan behöver finnas. Det kan även handla om att skapa en 
tydlighet kring vad som behöver göras tillsammans och vem som 
ansvarar för vad. Genom att samverka och ta del av varandras lärdomar 
och hantering av de samhällskriser vi gemensamt går igenom, kan vi bli 
bättre rustade inför kommande kriser. Konsekvensanalyser behöver 
göras utifrån de olika hållbarhetsdimensionerna som en helhet inför 
beslut och genomförande.

Barn vid solnedgång i Torresta. 

Genomförande 
med samverkan

För att uppnå genomförande med samverkan ska vi: 
Förbättra den kontinuerliga uppföljningen av kommunens hållbarhetsarbete genom 
att integrera det i befintliga styr- och ledningsprocesser och system. 

Öka den aktiva strategiska styrningen genom att göra det lätt att göra rätt 
samt genom kontinuerlig utbildning. 
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Ekologisk  
hållbarhet

Vi behöver vårda naturens resurser långsiktigt. Nuvarande och 
kommande generationer är beroende av att naturen är uthållig och 
stark för att kunna tillgodose dagens och framtida behov. Den 
ekologiska hållbarheten är den del av hållbar utveckling som beskriver 
förutsättningarna och ramarna för att kunna uppnå social och 
ekonomisk hållbarhet nu och för kommande generationer. 

Håbo är en expansiv kommun och i takt med att befolkningsmängden 
ökar sälls det krav på att planering och förvaltning sker utifrån ett 
ekologiskt hållbart perspektiv. Det handlar bland annat om att skapa 
ett klimatsmart samhälle som är anpassat till kommande 
klimatförändringar där människor kan prioritera förnyelsebara 
bränslen. Det innebär också att vi ska bidra till starka ekosystem och 
gröna samband samt sträva efter vatten av god kvalitet. 

Bi på blåeld i Skörby. 

Ekologisk 
hållbarhet
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Fossilbränslefri
År 2030 har Håbo kommun ställt om mot en hållbar framtid. Den 
kommunala organisationen är fossilbränslefri och visar vägen för det 
övriga samhället som ska nå samma mål 2050. Vi bygger upp energi- 
och effektsmarta alternativ och visar fördelarna med fossilbränslefrihet. 
Väl genomtänkt planering av bebyggelse minskar behovet av bilresor och 
underlättar för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

Håbo kommuns orter och byar är utspridda, samtidigt som en stor del av 
invånarna dagligen pendlar ut från kommunen till arbete eller studier. 
Detta har lett till ett bilberoende hos invånarna och ett omfattande behov 
av kollektivtrafik. Med hjälp av de digitala möjligheter som finns idag 
kommer behovet att resa i tjänsten men även resorna till och från jobbet att 
kunna minska. 

Håbo kommuns fyra största energirelaterade utsläppskällor kommer från 
inrikestransporter, utrikestransporter, industri och arbetsmaskiner. 
Vägtrafiken genererar utsläpp i form av växthusgaser, och försurande samt 
övergödande ämnen till luft, mark och vatten. Idag står transportsektorn 
för de största utsläppen av växthusgaser och andra transportmedel än bil 
behöver främjas. 

Ekologisk  
hållbarhet

Samtliga fordon behöver drivas på förnyelsebart bränsle. En elektrifiering 
av transporter är ett steg i att minska dess miljöpåverkan och 
laddinfrastrukturen behöver finnas för att detta ska bli verklighet. En 
elektrifiering ökar samtidigt elbehov och effektbelastning på elnätet och 
lösningarna behöver vara flexibla. 

Att detta ska kunna ske samtidigt som Håbo kommun växter gör det 
viktigt att vi bara använder den energi som vi behöver. Att prioritera både 
energi- och effekteffektivisering är därför en viktig del i strategin. Att 
effektivisera och minska vår energianvändning är en grundförutsättning 
för hållbarhet eftersom all utvinning av energi innebär miljöpåverkan. 
Att effektivisera vårt effektbehov krävs för att minska vårt maxbehov och 
effekttoppar som sker när många behöver energi samtidigt vintertid eller 
när man kommer hem från jobbet. Vår elanvändning behöver vara 
fossilfrioptimerad samt flexibel och vi ska medverka till återanvändning 
av spillvärme. Fjärrvärmen är en bra energilösning där spillvärme till 
exempel återanvänds och det är viktigt att den är konkurrenskraftig för 
att inte medverka till att det sker en bortkoppling av fjärrvärme.  

Det finns ett gemensamt ansvar att bekämpa klimatförändringarna.  
Våra aktiva val gör stor skillnad. Den indirekta klimatpåverkan är stor. 
Den avser utsläpp från produktion och transporter utanför Håbo kommun 
och landet av varor och tjänster som konsumeras av Håbo kommuns 
invånare och verksamheter. Eftersom kommunen som organisation 
endast har direkt rådighet över en liten del av utsläppen krävs stärkt 
samverkan mellan näringsliv, privatpersoner, föreningar och det 
offentliga, liksom regional och nationell samverkan.

Ekologisk  
hållbarhet

Relaterade globala målRelaterade globala mål
HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Solcellsanläggning i Nyckelby. 

För att uppnå fossilbränslefrihet ska vi: 
Minska andelen fossilberoende fordon genom att säkerställa möjligheterna till 
förnyelsebara drivmedel, ställa krav på leverantörer samt samspela med näringsliv  
och invånare.  

Öka andelen förnybar energi genom att ställa krav och öka den egenproducerade energin. 

Minska utsläppen av växthusgaser genom att göra hållbara val och tydliga prioriteringar 
för begränsad klimatpåverkan vid planering och genomförande av bebyggelse och 
infrastruktur.  

Minska energi- och effektanvändningen genom att energi- och effekteffektivisera 
byggnader och verksamheter samt anpassa användningen så att vi bara använder den energi 
som vi behöver.
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Rent vatten för alla
Året är 2030 och Håbo kommuns vattenförekomster har en god 
ekologisk och kemisk kvalitet med fungerande ekosystemtjänster. Vi 
har en långsiktigt säkrad och klimatanpassad dricksvattenförsörjning 
och ett välorganiserat vattenarbete på kommunal och regional nivå. 
Strävan efter giftfria vatten, ingen övergödning, fungerande ekosystem 
och tillgängliga vattenmiljöer är kontinuerlig. Vatten av god kvalitet är 
en av grundförutsättningarna för det goda livet i Håbo.

Alla är beroende av vatten och våra vattenförekomster har ett högt 
samhällsekonomiskt värde. I Håbo är Mälaren vår dricksvattentäkt 
och vi har åsar som kan fungera som reservvattentäkter. För att 
säkerställa en långsiktigt tryggad försörjning av dricksvatten behöver 
vi genomföra klimatanpassade åtgärder samt inrätta skydd för våra 
vattentäkter. Vi behöver även säkerställa en hållbar 
avloppsvattenrening och dagvattenhantering samt ha en god fysisk 
planering och tillsyn som bidrar till bibehållna och fungerande 
ekosystem. Det innebär utmaningar och kräver samsyn, långsiktighet 
och god ekonomisk planering. Arbetet med att uppnå och bibehålla god 
vattenkvalitet ställer även krav på samarbete och samordning, inom 
kommunen såväl som i mellankommunala forum.

Ekologisk  
hållbarhet

Relaterade globala mål
RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Aronsborgsviken. 

Många verksamheter genererar avfall, utsläpp av miljögifter och 
övergödande ämnen. Utmaningen är att minimera avfall och utsläpp 
samt säkerställa att det blir en så liten påverkan på våra vatten som 
möjligt. Det ställer bland annat krav på kommunens 
myndighetsutövning att säkerställa att användandet av miljö- och 
hälsofarliga ämnen minskar. Genom sin planering, tillsyn och VA-
verksamhet ska kommunen verka för en god vattenstatus i yt- och 
grundvatten. Detta kan bland annat göras genom tillskapande av 
våtmarker och reningsdammar där ytvatten kan renas innan det 
släpps ut i Mälaren. 

Mälaren och dess strandmiljöer är också en viktig resurs och 
attraktionskraft för Håbo. Närheten till Mälaren är en tydlig del av 
vår identitet och historia. Vi vill komma närmare vattnet och 
säkerställa att fler får tillgång till ett rikt friluftsliv. Tillgängliga 
publika stråk är avgörande för att alla, inte bara de som bor i direkt 
närhet till vattnet, ska ha tillgång till våra vattenmiljöer. 

Ekologisk  
hållbarhet

Ekologisk  
hållbarhet

För att uppnå rent vatten för alla ska vi: 
Säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning genom robusta 
försörjningsystem, gynna naturlig vattenrening och skydda vattentäkter.  

Minska gifters och övergödnings påverkan på yt- och grundvatten genom medvetna 
val, bred samverkan, hållbar planering och förvaltning samt en aktiv tillsyn.  

Öka tillgången till vattenmiljöer för alla genom långsiktig planering och ett hållbart 
nyttjande där vattenmiljöerna ses som en resurs för rekreation och naturupplevelse.
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Naturmiljöer med mångfald
År 2030 bevaras och nyttjas den biologiska mångfalden i Håbo på ett 
hållbart sätt. Vi värnar naturens ekosystem för dagens och framtida 
generationer. Våra friluftsområden är utvecklade och vävs samman 
med tillgängliga grönområden. Håbo kommuns rika naturmiljöer är 
en tillgång och förvaltas ansvarsfullt och hållbart genom långsiktigt 
skydd och skötsel. 

Håbo är en kommun där det finns många vackra och värdefulla 
naturmiljöer med en rik biologisk mångfald och attraktiva 
rekreationsområden. Grönområden och Mälarens stränder är aldrig 
långt borta och naturen bidrar till värdefulla ekosystemtjänster som 
temperaturreglering och vattenrening, tjänster som är viktiga för att 
dämpa effekten av ett förändrat klimat. Hållbara ekosystem och 
biologisk mångfald är grundförutsättningen för en robust och hållbar 
samhällsutveckling och ett gott liv för oss människor. 

En utmaning som Håbo kommun står inför är att säkerställa att 
värdefulla naturområden bevaras och är sammanlänkade samtidigt 
som befolkningen växer. God och långsiktig samhällsplanering krävs 
där naturområden får sin plats och kompensation genomförs om 
naturmark måste tas i anspråk. Närheten till naturen och Mälaren är 
väsentlig för oss människor och en sammanhängande natur behövs för 
djur- och växtlivets fortlevnad och utveckling.

Skydd och hållbar förvaltning av naturen är delmål i flera av de 
svenska miljömålen, som levande skogar, ett rikt odlingslandskap, 
myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag samt ett rikt växt- 
och djurliv. En stor del av Håbo kommun består av skog, åkermark och 
vatten vilket behöver hanteras som den värdefulla resurs de är. De 
behöver brukas hållbart och klimatsmart för att säkra en långsiktig 
försörjning av ekosystemtjänster som livsmedel, virke, dricksvatten 
och rekreativa miljöer.

Relaterade globala mål
INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
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HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Backsippa på Granåsen.

Ekologisk  
hållbarhet

Ekologisk  
hållbarhet

För att uppnå naturmiljöer med mångfald ska vi: 
Öka andelen skyddad natur genom att långsiktigt förvalta samt varsamt utveckla natur- 
och vattenområden med höga natur-, kultur- och friluftsvärden för att stärka biologisk 
mångfald, livskvalitet och folkhälsa. 

Säkerställ en hållbar förvaltning av mark genom hållbara metoder för att den ska utgöra 
en resurs för biologisk mångfald, rekreation, livsmedelsförsörjning och klimatanpassning.    

Planera hållbart och långsiktigt genom att skapa en god bebyggd miljö med stärkta gröna 
samband och ekosystemtjänster. 
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Social 
hållbarhet

Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar om hur människor mår 
och om deras behov. Dessutom handlar det om rättigheter, rättvisa, 
makt, trygghet och de skyldigheter samhället har för sina invånare 
samt kulturella uttryck. Ett socialt hållbart samhälle är jämställt och 
jämlikt, med människors lika värde i centrum. Människor lever ett 
gott liv med god hälsa. Människor känner tillit och förtroende till 
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen på lika villkor.

Social hållbarhet är avgörande i det demokratiska samhället och är 
nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Samhällen som är 
socialt hållbara och tål påfrestningar, är anpassningsbart och 
förändringsbenäget och har förmåga att återhämta sig från 
störningar.    

Svalört på Biskops-Arnö.

Social 
hållbarhet
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Delaktighet
År 2030 lever vi i ett Håbo där alla har samma möjlighet att delta och 
växa. Vi tar vara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet 
och formar något större. Det finns en god kommunikation genom dialog 
och tydlig information. Våra arbetsplatser har specifik information och 
introduktion för en hållbar arbetsplats.

Delaktighet innebär att vara del i en aktivitet eller ett sammanhang 
men även att få möjlighet att bli sedd och göra sin röst hörd, utifrån 
sin egen förutsättning. För att kunna vara delaktiga behöver varje 
person ha den information som krävs för att bilda sig en uppfattning, 
ha möjlighet att uttrycka sin åsikt, bli lyssnade till och få 
återkoppling. Demokrati bygger på respekt för våra respektive roller. 
Förtroendevalda företräder kommuninvånarna och delaktigheten via 
dialoger är nödvändig och värdefull. Kommunen är finskt 
förvaltningsområde, vilket ger finskbördiga invånare rätt att använda 
sitt modersmål i offentliga sammanhang så som kontakt med 
myndigheter. Detta är en tillgång för stärkt delaktighet bland 
Sverigefinländare i Håbo kommun.

I kommunen finns flera rådgivande organ för att skapa dialog mellan 
invånare, förtroendevalda och tjänstepersoner. Vi satsar på 
ungdomsråd och ungdomsdemokratidag för ungas delaktighet. 
Förutom finskt förvaltningsområde och ungdomsråd finns, 
funktionsrättsråd, pensionärsråd, tillväxtråd och ett hälso- och 
trygghetsråd. De rådgörande organen utvecklas hela tiden utifrån de 

Social 
hållbarhet

behov som finns. 

Ett tillgängligt kulturliv och tillgängliga mötesplatser skapar 
förutsättningar för delaktighet på lika villkor. Biblioteket som plats 
bidrar till ökad delaktighet i samhället och är ett redskap för 
demokratins utveckling. Fri tillgång till litteratur och möjligheter för 
individen att utveckla sina digitala färdigheter är en viktig del i detta. 
Biblioteket är en mötesplats för diskussion, social integration och 
inkludering. Våra barns delaktighet och inflytande är av stor vikt. I 
och med att barnkonventionen är svensk lag ställs det även högre krav 
på att stärka barnens rätt i samhället och att omsätta rättigheterna i 
praktiken. Barnets bästa ska exempelvis beaktas vid alla frågor och 
beslut som påverkar barn. 

För att långsiktigt utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad behöver 
vi säkerställa tillgång till den kompetens vi behöver. En god 
introduktion och långsiktiga satsningar på kontinuerlig utbildning för 
vår personal är avgörande för att lyckas som en attraktiv arbetsgivare. 
Likaså behöver ett ökat inflytande och delaktighet vara en självklarhet 
där personal, elever och brukare ses som viktiga resurser i 
utvecklingsarbetet. Håbo kommun är en relativt ung kommun, antalet 
invånare och aktörer i samhället växer årligen, vilket är något vi bör 
ta tillvara. Delaktigheten i samhällsutvecklingen är viktig och vi 
behöver samarbeta långsiktigt och i olika sammanhang för att kunna 
nå visionen om det hållbara Håbo. I detta arbete är en 
kommungemensam identitet något som behöver stärkas; genom att 
lyfta fram och öka kunskapen om vår kulturhistoria från vikingatid 
till det lilla järnvägssamhället och våra naturmiljöer.

Social 
hållbarhet

Relaterade globala mål
GOD UTBILDNING 
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JÄMSTÄLLDHET

    Språkcafé med tema återvinning på Håbo bibliotek.

För att uppnå ökad demokratisk delaktighet ska vi:
Öka invånarnas  inflytande och delaktighet genom att agera transparent, kommunicera, 
erbjuda kultur- och bildningsverksamhet, ge möjlighet att påverka med dialoger, öppenhet och 
god synpunktshantering. 

Öka det livslånga lärandet genom att ta vara på kompetens och satsa på långsiktig 
kompetensutveckling och karriärväxling.    
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Jämlikhet
Året är 2030 och i Håbo finns en plats för alla och ingen lämnas utanför. 
Olika förmågor och resurser tas tillvara. Inom Håbo kommun finns 
inkluderande och jämställda arbetsplatser med rättvisa arbetsvillkor 
och en nolltolerans när det gäller diskriminering. Ett gott och 
respektfullt bemötande är nödvändigt för att lyckas med detta.

Kunskapen om och förståelsen av exempelvis de sju 
diskrimineringsgrunderna samt vikten av ett gott bemötande är 
avgörande för att nå ett jämlikt och jämställt samhälle. Målet är att alla 
individer oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, 
sexuell läggning eller ålder ska ha lika rättigheter och möjligheter. Det 
gäller att våga utmana invanda mönster och låta organisationen vila på 
en stark värdegrund för att skapa en positiv förändring. Inkludering och 
tillit till varandra är inte alltid en självklarhet även om det bör vara det. 
Samarbete och lärande är viktiga ledord. 

Organisationer behöver generellt mer kunskap om hur normerna på 
deras arbetsplatser ser ut för att kunna skapa goda förutsättningar 
för alla individer, oavsett om de befinner sig inom eller utanför 
normen. Diskussioner, övningar och föreläsningar på exempelvis 
arbetsplatsträffar är avgörande för att höja kunskapen om normernas 
påverkan, öka förståelsen för varandra och ändra beteenden. Till stöd 

Social 
hållbarhet

finns olika organisationers kursutbud som exempelvis kan erbjuda 
kurser kring HBTQ-frågor. 

För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader när 
det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män görs lönekartläggning 
årligen. Kommunen som arbetsgivare uppmuntrar och ger 
förutsättningar till föräldrar att likvärdigt dela på 
föräldrapenningdagar och vård av sjukt barn. 

Skolan och förskolan ska vara likvärdig. Det innebär att utbildningen 
ska uppväga skillnader i barns och elevers bakgrund och 
förutsättningar. Genom att fördela resurser utifrån barns och elevers 
socioekonomiska bakgrund motverkas ojämlika uppväxtvillkor. 

Föräldrars ekonomiska resurser är en viktig faktor för ungas hälsa 
och välmående under uppväxtåren. Ett väl utbyggt föräldrastöd bidrar 
till stöd i föräldrarollen och kan därigenom leda till ökat välbefinnande 
och psykisk hälsa både för barn och förälder. En särskilt utsatt grupp 
för ojämlika villkor är ensamstående föräldrar med låg utbildning. 

Social 
hållbarhet

Relaterade globala mål

JÄMSTÄLLDHET

                                      Medborgarceremoni vid nationaldagsfirande i Skokloster. 

För att uppnå jämlikhet ska vi: 
Öka jämställdheten genom att arbeta med normer och attityder. 

Öka kunskapen om allas lika rätt genom diskussion och förståelse. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA
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Trygga mötesplatser för alla
År 2030 erbjuder Håbo kommun möjligheter till mötesplatser för 
människor i olika åldrar och olika faser av livet. Det engagemang som 
finns i föreningar och hos invånare tas tillvara. Invånarna upplever att 
det finns gott om mötesplatser som tillgodoser den efterfrågan och de 
behov som finns. Trygghet och gröna värden är viktiga beståndsdelar för 
mötesplatserna.

Trygga fysiska mötesplatser skapas genom att de är anpassade med 
exempelvis rätt belysning, är säkra, städade, tillgängliga, 
behovsanpassade och konstnärligt utsmyckade. En plats med många 
personer i rörelse bidrar till ökad trygghet för de som vistas på 
platsen. Upplevelsen är oftast avgörande. Därför behöver upplevelsen 
av befintliga mötesplatser i Håbo kommun förbättras, liksom 
kunskapen om att de finns. Långsiktigt brottsförebyggande arbete ska 
vara kunskapsbaserat och strukturerat. I arbetet ingår utbildning 
samt regelbundna lägesbilder på lokal och regional nivå i samarbete 
med polis, näringsliv och civilsamhälle. Platser som särskilt upplevs 
som otrygga ska uppmärksammas. En viktig faktor för att begränsa 
våld vid våra offentliga mötesplatser är att arbeta för minskad 
överkonsumtion av alkohol och bruk av droger i offentlig miljö. 

I Håbo finns många gröna miljöer som är av stor vikt för avkoppling, 
friluftsliv, fysisk aktivitet och utomhuspedagogik. Vistelse i naturen 
främjar lugn och avspänning  liksom bidrar till ökad fysisk aktivitet 
och bättre inlärningsförmåga. Vi behöver fortsätta tillgodose 

Social 
hållbarhet

människors rätt till och behov av nära och trygga gröna mötesplatser 
och naturområden även när Håbo kommun växer. Det är särskilt 
viktigt i och kring våra tätorter. Det behöver finnas god tillgång till 
bostadsnära och skolnära natur och möjlighet till spontanlek och 
idrott i närområdet av god kvalitet. Den faktiska och upplevda 
närheten till Mälaren och naturen liksom till våra kulturmiljöer 
behöver förbättras.

Föreningslivet skapar meningsfulla mötesplatser, bygger upp sociala 
nätverk, bryter isolering och verkar för inkludering. Föreningslivet är 
starkt i Håbo kommun. Det rika föreningslivet ska tas tillvara på och 
ställer samtidigt krav på ändamålsenliga lokaler och mötesplatser. 
Nya mötesplatser behöver skapas och de behöver vara anpassade och 
upplevas som trygga. De behöver även möta den efterfrågan som finns 
hos föreningslivet, invånare och besökare. Kommunen ska erbjuda 
positiva, flexibla, kreativa och inkluderande miljöer som möjliggör 
möten. Exempel på offentliga mötesplatser som är betydelsefulla är 
simhall, bibliotek, kommunhus och ungdomsgårdar. Skolan och dess 
skolgård  är en viktig mötesplats där trygghet är avgörande för en 
lyckad skolgång. Även en trygg skolväg har betydelse för känslan av 
trygghet. 

Tillgängliga lokaler och mötesplatser är avgörande för att alla ska 
kunna ta del av Håbo kommun på lika villkor. Detta behöver 
regelbundet utvecklas och följas upp.

Social 
hållbarhet
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                         Träningspass i Enebyparken.

För att uppnå trygga mötesplatser för alla ska vi: 
Öka insatser för att den upplevda tryggheten ska öka genom ett nära samarbete mellan 
kommun, andra myndigheter, föreningsliv, civilsamhälle och näringsliv.  

Öka möjligheten till möten genom att erbjuda trygga, inkluderande, gröna och tillgängliga 
miljöer och lokaler där friluftsliv och idrottsaktiviteter kan ske spontant, nära bostaden,  
i skolan eller inom det lokala föreningslivet.
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God hälsa och arbetsmiljö
År 2030 fortsätter Håbos hälsofrämjande arbete ge människor möjlighet 
att öka kontrollen över sin hälsas utveckling. Hälsoklyftorna minskar 
och alla, barn som äldre har en meningsfull fritid och vardag. Håbo 
kommun erbjuder säkra arbetsmiljöer som gynnar välbefinnande och 
hälsa. Sunt arbetsliv är ledord för arbetsmiljöarbetet som är långsiktigt 
och systematiskt där åtgärder vidtas direkt vid behov. Det finns en 
stolthet över att studera och arbeta i eller för Håbo kommun.

God hälsa handlar inte bara om frånvaro av sjukdom eller besvär. Det 
är ett tillstånd som ger människor en känsla av sammanhang liksom 
ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Med goda levnadsvanor 
minskas riskfaktorerna för försämrad hälsa och genom ökade insatser 
för de hälsofrämjande skyddsfaktorerna förbättras hälsoläget i 
befolkningen. Den som exempelvis äter mycket frukt och grönsaker 
minskar risken för bland annat fetma, hjärt- och kärlsjukdom och 
vissa typer av cancer. Tydliga hälsovinster får vi också om vi rör på 
oss regelbundet och avstår från droger. 

Rökning, snusning, bruk av alkohol samt andra droger och fysisk 
inaktivitet är några av de viktigaste riskbeteenden som har betydelse 
för hälsan. Flera av dessa riskfaktorer är beteenden och vanor som 
utvecklas under uppväxtåren. Därför är det förebyggande och 
främjande arbetet för barn och unga särskilt viktigt. En genomförd 
utbildning är en av de främsta skyddsfaktorer som finns för god hälsa 
i befolkningen. Utbildning ger möjlighet att komma vidare i livet, 
stärka sina egna förmågor, få jobb och klara sin egen försörjning. 

Social 
hållbarhet

Förskola, grundskola, gymnasium, eftergymnasial utbildning, 
folkhögskola, svenska för invandrare (SFI) och den kommunala 
vuxenutbildningen, är uttalade resurser både för social hållbarhet och 
individuell delaktighet i samhället.  

Genom att erbjuda goda möjligheter att arbeta med 
attitydförändringar som främjar hälsa bidrar vi till det hållbara Håbo. 
Kommunen som utbildningsanordnare och arbetsgivare ska vara en 
förebild för privat verksamhet för att främja god arbetsmiljö för alla i 
Håbo kommun. Aktiviteter och bidrag för ökad friskvård är exempel på 
åtgärder för att bidra till en god hälsa och arbetsmiljö. Samarbete 
mellan kommun och idrottsföreningar är också avgörande för att nå 
målen. Gemensamt bidrar vi till en förbättrad folkhälsa genom att 
identifiera och åtgärda skillnader i invånarnas hälsa. För att stödja en 
gynnsam och jämlik hälsoutveckling i befolkningen behöver det 
hälsofrämjande arbetet formas utifrån god människosyn samt så att 
åtgärderna är generella men också kan anpassas för de grupper som 
har störst behov. Skolan och dess idrottsundervisning, naturskola, 
elevhälsoarbete är viktiga faktorer för att fler barn och unga ska 
uppmuntras till rörelse och bättre hälsa. För de som inte arbetar 
exempelvis äldre, föräldralediga eller arbetslösa, är mötesplatser i 
samhället viktiga för att skapa gemenskap och bidra till välmående.

För att följa hälsoutvecklingen i befolkningen analyseras statistik från 
olika hälsoundersökningar och trygghetsmätningar. För bästa nytta 
görs insatser med stöd av hälsoekonomiska beräkningar.

Social 
hållbarhet
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En god hälsa är viktigt genom hela livet.

För att uppnå god hälsa och arbetsmiljö ska vi: 
Minska andelen riskbeteenden som leder till ohälsa genom att arbeta förebyggande 
och erbjuda generella främjande insatser anpassat efter olika målgruppers behov.

Öka utbudet av frukt och grönt genom att alltid erbjuda frukt, grönsaker, rotfrukter, 
baljväxter i eller till de måltider som serveras.

Öka andelen studerande som klarar studierna med godkända betyg genom att 
erbjuda individuell studieanpassad undervisning i anpassade lokaler och möjliggöra 
kompetensutveckling. 
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Ekonomisk 
hållbarhet

Den ekonomiska hållbarhetsdimensionen handlar om att hushålla och 
vårda våra resurser, för att tillgodose dagens behov utan att utmana 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Våra 
inköp behöver vara medvetna och konsumtionen minska så att vi 
börjar leva på avkastning och inte på kapitalet. 

Det handlar om att skapa ett ansvarsfullt och rättvist samhälle där 
det är lätt att göra rätt. Arbetet i kommunen ska utgå från en budget i 
balans, ordning och reda, uppföljning och långsiktig förvaltning. För 
att uppnå ekonomisk hållbarhet behöver tilliten till varandra vara hög, 
konsekvensanalyser och reflektion utföras för att kunna ta långsiktiga 
ekonomiska beslut, där hänsyn inte bara tas till de kortsiktiga 
fördelarna. 

Ek i Skörby.

Ekonomisk 
hållbarhet
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Hållbara inköp
År 2030 skapar vi långsiktiga och medvetna affärer i Håbo där våra 
resurser används hållbart. Det gör vi genom att förbereda oss väl innan 
vi gör våra inköp. Vi använder våra medel på ett ansvarsfullt sätt och 
våra hållbarhetskrav är välplanerade och möjliga att följa upp. 
Korruption motverkas och goda arbetsvillkor säkerställs. Det cirkulära 
och lokala gynnas.

Vårt sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker är inte 
långsiktigt hållbart. En övergång till en cirkulär ekonomi är 
nödvändig. Cirkulär ekonomi är ett annat ord för kretslopp. För att 
tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall återanvänds 
och återvinns så mycket som möjligt så länge som möjligt. I Sverige 
liksom i stora delar av världen har vi en överkonsumtion och vårt 
ekologiska fotavtryck på jorden är hög. Genom att minska vår 
konsumtion och använda det vi har så länge som möjligt samt 
använda oss av cirkulära tjänster kan vi förändra detta. Inköp av 
lokalproducerade varor och tjänster minskar behovet av transporter 
och gynnar det lokala näringslivet. 

Ekonomisk 
hållbarhet

Det finns flera utmaningar vi behöver satsa på för att minska vår 
konsumtion och återvinna mer material. Ett par exempel är vår 
konsumtion och produktion av plast och mat. Ansträngningar är 
nödvändiga för att stoppa plastens påverkan på vår miljö, säkerställa 
en giftfri matproduktion och se till att den mat som produceras äts 
upp. Många produkter tillverkas i länder där det finns risk att 
mänskliga rättigheter och trygga arbets- och levnadsvillkor åsidosätts. 
Att säkerställa att de produkter vi köper produceras på ett etiskt 
försvarbart sätt kan vara en möjlig lösning.

Kommunen behöver visa vägen genom att ta hänsyn till 
hållbarhetsaspekter när tjänster och varor köps in. Vi behöver 
säkerställa goda arbetsvillkor, icke-korruption, antidiskriminering, 
tillgänglighet, barns rättigheter och att sysselsättningsmöjligheter 
främjas för en hållbar upphandling. För att minimera påverkan på 
miljön behöver vi säkerställa giftfrihet, fossilbränslefrihet, 
resurseffektiva kretslopp och en långsiktig mark- och 
vattenanvändning. Håbo kommun ska vara en plats där hållbara 
lösningar, hållbart företagande och alternativa sätt att äga främjas. 
Sociala entreprenörer ska uppmuntras och ha en plats i Håbo kommun 
för att tillgodose kommuninvånarnas behov av omsorg och 
sysselsättning. Lokala leverantörer stärker samhällets 
motståndskraft mot konjukturvariationer och kriser samt minskar 
transportbehoven.

Ekonomisk 
hållbarhet

Relaterade globala mål
HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Bytesbod på återvinningscentralen i Västerskog. 

För att uppnå hållbara inköp ska vi: 
Öka långsiktigheten i våra inköp genom att förvalta de investeringar som görs, välja 
hållbara alternativ och använda livscykelanalyser i våra beslut kring investeringar.  

Minska mängden avfall som går till energiåtervinning genom cirkulär ekonomi där 
återanvändningen och materialåtervinningen ökar samt uppkomsten av avfall förebyggs. 

Öka hållbarhetskraven på de inköp vi gör genom att ställa tydliga miljökrav och sociala 
krav där så är möjligt och följa upp dem kontinuerligt. 
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Struktur och system
Året är 2030 och i Håbo är det lätt att göra rätt. Vårt arbete utgår från 
långsiktighet och regelbundenhet. Det är ordning och reda i alla led. 
Håbo kommuns hållbarhetsarbete kännetecknas av ständiga 
förbättringar. Struktur tillsammans med gemensamma mål och tydligt 
ledarskap gör förbättringarna möjliga.  

Genom att skapa struktur säkerställs en långsiktighet och att beslut 
fattas utifrån samma förutsättningar. Begränsningar kring tid eller 
andra resurser skapar behov av system som gör de mest hållbara 
valen till det lättaste och mest fördelaktiga. Hållbara förutsättningar 
är avgörande för att nå hållbar utveckling i alla led.  

Det finns många företag i Håbo kommun, framför allt mindre och 
medelstora, som behöver förutsättningar för att kunna bedriva ett 
hållbart företagande genom exempelvis digitala lösningar. Hållbara 
verksamheter med lokal förankring och innovativa idéer ska främjas. 
Snabb uppkoppling behövs för att kunna bo och verka i hela Håbo 
kommun, driva tillväxt och nyskapande produktion. Vi ska ta tillvara 
på Håbos strategiska läge som gör innovativa och hållbara 
företagsetableringar möjliga i samarbete med näringsliv och 
universitet. Genom att företagen i Håbo har goda förutsättningar att 

Ekonomisk 
hållbarhet

må bra och utvecklas skapas hållbar tillväxt och motståndskraft mot 
kriser. Mångfald inom det lokala näringslivet med variation inom alla 
områden, till exempel bolagsform, storlek och bransch skapar ett 
näringsliv som står starkare mot kriser och konjunktursvängningar. 

Kommunen har möjlighet att skapa struktur och styra 
näringslivsutvecklingen genom statistik och god kännedom om de 
lokala företagen. Håbos landsbygd, natur och kulturarv har stor 
potential för en livskraftig besöksnäring som på många sätt bidrar till 
samhällsutvecklingen, inte minst genom arbetstillfällen och 
attraktivitet. 

Ett exempel där kommunen samarbetar med andra aktörer är inom 
den moderna hälso- och sjukvården. Digitala lösningar möjliggör nya 
sätt att arbeta på, exempelvis med hjälp av digital 
monitoreringsutrustning, men också videomöten och digitala formulär 
kan användas inom vården. Detta ställer krav på bra 
internetuppkoppling för både den enskilde individen och aktören. 

Ekonomisk 
hållbarhet

Relaterade globala mål
HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Digitala lösningar möjliggör framtida flexibilitet och hållbarhet.

För att uppnå struktur och system ska vi: 
Öka tillgången till digitala möjligheter genom att arbeta för att alla ska ha tillgång 
till snabbt bredband samt stabila mobila tjänster av god kvalitet. 

Öka antal arbetstillfällen i Håbo kommun genom att ge förutsättningar för hållbara 
lokala företag, nyetableringar och verksamheter. 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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God etik och moral
År 2030 är Håbo en kommun där ansvarsfullhet, tillit och rättvisa är 
grunden för god samhällsstyrning, fri från onödiga konflikter. 
Kommunens värdegrund ska även synas i vårt sätt att agera. Det finns 
utrymme för konsekvensanalyser och reflektion för att kunna ta 
långsiktiga beslut och hålla en budget i balans. Medvetenhet och 
regelbunden avstämning är en självklarhet för att ständigt underhålla 
och upprätthålla god etik och moral. 

Verksamheter ska ta ansvar och bedrivas långsiktigt, 
ändamålsmässigt och effektivt. Våra resurser behöver användas, 
vårdas och underhållas hållbart. För att kunna möta oväntade 
händelser och kriser av olika slag behövs en långsiktig beredskap och 
uthållighet. Genom att kommunen tillhandahåller bra kvalitet i  
kärnverksamheter skapas tillit. Kommunen ger förutsättningar, 
verkar för och följer upp värdegrundsarbetet och samverkar med 
andra myndigheter. Kommunen ska agera rättssäkert och förebygga 
mutor och korruption.

Ekonomisk 
hållbarhet

Håbo kommun har under en längre tid haft en lägre arbetslöshet 
jämfört med riket i stort. Ett arbete är en stark skyddsfaktor för hälsa. 
Föräldrars ekonomiska resurser är en viktig faktor för ungas hälsa 
och välmående.  

Kommunens uppdrag handlar om att maximera välfärd och 
samhällsnytta för våra kommuninvånare. För att kunna göra det är 
ekonomisk stabilitet en grundförutsättning. Är vi ekonomiskt stabila 
kan vi leverera en bra verksamhet, agera långsiktigt och skapa 
trygghet för invånarna. Ekonomisk hållbarhet är beroende av att 
kommunen har ekonomiskt överskott över tid, vilket förutsätter att 
långsiktiga investeringar görs med framtiden i åtanke. Kommunen är 
en viktig markägare för att långsiktigt säkerställa mark och 
naturmark till kommunens invånare. Strategiska försäljningar för att 
säkerställa tillväxt i kommunen ska ske utifrån ett helhetsperspektiv 
där hållbara ekosystem och kommuninvånarnas bästa är i fokus. Ett 
hållbart näringsliv bidrar också i hög utsträckning till den 
kommunala ekonomin genom skatteintäkter från anställda i privat 
sektor som bor i Håbo kommun.

Ekonomisk 
hållbarhet

Relaterade globala mål
ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Frösundaviks förskola.

För att uppnå god etik och moral ska vi: 
Öka andelen långsiktigt hållbara investeringar genom att investera och bygga 
resurseffektivt och genom att vårda det nuvarande och framtida värdet av våra tillgångar. 

Öka tilliten och skapa ett inkluderande samhälle genom att ge möjligheter till arbete 
och egenförsörjning där civilsamhällets kraft och engagemang tas tillvara och man snabbt 
kommer in på arbetsmarknaden. 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-06-17 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 91 Dnr 2019/00044 

Aktualitetsförklaring av miljöstrategi 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att miljöstrategins inriktningsmål är ak-

tuella och speglar kommunens utmaningar och största miljöpåverkan på ett

övergripande och aktuellt sätt.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen uppdraget att upp-

datera Håbo kommuns miljöstrategi utifrån de förutsättningar kommunen

har och med utgångspunkt i aktuella underlag samt globala, nationella och

regionala miljömål.

Sammanfattning 

Håbo kommuns miljöstrategi visar att kommunen tar ett ansvar för ekolo-

gisk hållbar utveckling. Det är Håbos lokala svar på de nationella och reg-

ionala miljömålen. Strategin behöver hållas aktuell och uppdateras med ak-

tuella underlag och miljömål. Vid en aktualitetsprövning kan det konstateras 

att det finns nya mål och underlag som behöver arbetas in och tydliggöras i 

strategin. Håbo kommuns miljöstrategi antogs 2015. 

Efter det att miljöstrategin antogs har FN:s generalförsamling antagit en 

agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030 med 17 hållbarhetsmål. De 

svenska målen för minskad klimatpåverkan och ett effektivt och förnybart 

energisystem har skärpts, vilket innebär att länets energi- och klimatstrategi 

nu uppdateras. Nya underlag visar bland annat på att takten i omställningen 

till fossilfritt behöver öka för att målen ska nås. En färdplan för ett hållbart 

Uppsala län arbetas fram just nu. Håbo kommun är en viktig aktör i denna 

gemensamma ambitionshöjning med prioriterade ämnesområden; klimat 

och energi, ekosystem och biologisk mångfald, vatten och samhällsutveckl-

ing.  

För att kommunens miljöarbete och arbete för en långsiktig hållbar utveckl-

ing inte ska upplevas som en sidosak behöver uppföljningsarbetet ses över 

och förtydligas. Förankringen och ansvarsfördelningen är av största vikt så 

att det finns resurser i verksamheterna.  

Ärendet återremitterades från Kommunfullmäktige 2019-04-01 för fortsatt 

utredning och med önskemål att fokusera på de globala målen 7, 11 och 13.  

Ärendet handlar dock om att ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera miljö-

strategin med aktuella underlag vilka vi kan se att många handlar om just 

klimatfrågan. En av miljöstrategins tre inriktningar slår fast att Håbo kom-

mun ska ta sitt ansvar för klimatet och bli en fossilbränslefri kommun. För-

valtningen tar med sig viljan om en skarpare prioritering av klimatfrågan vid 

en revidering av styrdokumentet.  
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Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 108 

Tjänsteskrivelse 2019-04-29 

Koldioxidbudget 2020-2040 Håbo kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christoffer Bonde (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Marie Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller kom-

munstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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Remissutlåtande 1(8) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-03 Diarienr KS 2021/00135 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 

Remissutlåtande för hållbarhetsstrategi Hållbara Håbo 

I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att uppdatera Håbo kommuns 

miljöstrategi för ekologisk hållbar utveckling. Kommunstyrelsen får 

uppdraget att uppdatera Håbo kommuns miljöstrategi (antagen av 

kommunfullmäktige februari 2015) utifrån de förutsättningar kommunen har 

och med utgångspunkt i aktuella underlag samt globala, nationella och 

regionala miljömål. 

För att utgå från Agenda 2030 och de globala målen krävs en helhetssyn och 

samtliga hållbarhetsdimensionerna; ekologisk, social och ekonomisk, bör 

inkluderas då målen är odelbara. Håbo kommuns miljöstrategi har därför 

arbetats om och övergår till en hållbarhetsstrategi för att förutom inkludera 

den ekologiska hållbarheten även inkludera ekonomisk och social hållbarhet. 

En hållbarhetsstrategi är viktig för att visa hur Håbo ska växa hållbart och 

kunna möta framtida utmaningar. Strategin är ett viktigt övergripande 

styrdokument som berör samtliga aktörer i kommunen; kommuninvånare, 

företagare, organisationer och tjänstepersoner.   

Under våren 2020 har en dialog skett för att kunna arbeta fram ett förslag 

till hållbarhetsstrategi för Håbo kommun. Ett förslag till hållbarhetsstrategi 

har varit ute på remiss under hösten där aktörer i kommunen har bjudits in 

till att ge synpunkter på förslaget. Remissförslaget har bland annat skickats 

till samtliga nämnder.  

I detta remissutlåtande sammanfattas och kommenteras inkomna 

synpunkter.  

Inkomna synpunkter 

Under remisstiden inkom totalt 20 yttranden. Flertalet av yttrandena är 

skrivna av flera personer. 

Följande politiska partier har yttrat sig över remissförslaget: Moderaterna, 

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet.  
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Följande kommunala råd har yttrat sig över remissförslaget: Kommunala 

pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionsrättsrådet (KFR) samt 

Ungdomsrådet.  

Följande företag i Håbo har yttrat sig över remissförslaget: Håbo Företagare, 

HQF, Företagarna i Håbo och en enskild företagare.  

Inom kommunen yttrade sig bygg- och miljönämnden, socialförvaltningen, 

tekniska förvaltningen samt tre medarbetare.  

Synpunkter över remissförslaget har även inkommit från LRF och en 

privatperson. 

Vad har hänt efter remissen? 

Efter remisstiden har kommunledningsgruppen (KLG) fått ta del av en 

sammanställning av inkomna synpunkter. Förslaget har reviderats utifrån 

inkomna synpunkter. 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 

Nedan sammanfattas inkomna synpunkter utifrån de frågeställningar som 

ställdes.  

Inriktningarna - Saknar du något i dessa? Är det Håbospecifikt? Lyfts rätt 

saker fram i vårt sätt att ta oss an Agenda 2030?   

Mindre synpunkter kring inriktningarna inkom. Exempelvis lyfts att det 

saknas skrivningar om åkermarkens betydelse för en långsiktigt hållbar 

livsmedelsförsörjning. I övrigt önskas en genomlysning av hur Håbo står sig 

när det gäller alla globala mål som är relevanta för Håbo önskas. Synpunkt 

framkom även att hållbarhetstårtan inte bör vara som en tårta där den 

ekologiska dimensionen är som en bas då delarna är jämställda och 

dimensionerna ska samverka.   

Målen – Vi har tagit fram övergripande och under dessa mer precisa mål till 

varje inriktning. Många baseras på koladas nyckeltal. Är utformningen på 

målen bra? Lagom många och lagom nivå?   

Ett flertal aktörer lämnade synpunkter på ett flertal av de precisa målen. 

Även synpunkter om att de är många mål kopplade till de övergripande 

framkom. Och där alla är inte möjliga för alla att påverka. Tydligare 

koppling till Kolada och vad de precisa målen kommer från efterterfrågas. 

Jämförelser i Kolada nämns utan att utvecklas vilket behövs. Synpunkt om 

att målen inskränker på människors individuella frihet. Vikten av 

delaktighet i framtagandet av de precisa målen framkom och att egna 

specifika mål behöver fyllas på med. Några förordar en strategi som är mer 

översiktlig.   
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Relaterade styrdokument – Har vi missat några som vi bör relatera till?  

Inga synpunkter.   

Berörda globala mål – Håller ni med om vilka mål som är berörda? Motivera 

gärna.   

Under respektive inriktning har några mål som anses berörda mål 

föreslagits. De åtta som föreslås vara de Håbospecifika anses av de flesta 

vara de som är mest relevanta för Håbo kommun och något som många kan 

ställa sig bakom. Synpunkter om mål 15 som i sin implementerade form 

tycks innebära markköp, reservatsbildning och långsiktig förvaltning.  

Övriga förslag till förändring inför antagande:  

Förtydliga i text när det avser kommunen geografiskt eller enbart den 

kommunala organisationen. Färger och text behöver ses över så att de är 

tillgängliga för alla. En kortversion behövs.    

Det har även inkommit en rad redaktionella synpunkter. 
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Politiska partier i Håbo

Moderaterna Håbomoderaterna anser att den 

individuella friheten och ansvaret ska 

vara något som ligger centralt i 

hållbarhetsstrategin. Vidare önskar de 

att det förtydligas i strategin när Håbo 

kommun avser den offentliga aktören 

eller inte. De lämnar även synpunkter 

på ett flertal av de precisa 

målen. Håbomoderaterna håller i 

stort sätt med om att de mål som 

föreslås vara de som står i fokus för 

hållbarhetsstrategin, med undantaget 

mål 15. 

De precisa målen tas 

bort. 

Strategin förtydligas 

med när det avser 

kommunen geografiskt 

eller som organisation. 

Texter ses över efter 

input och synpunkter. 

Föreslagna globala mål 

som kommen ska 

fokusera på behålls. 

Centerpartiet Centerpartiet i Håbo har synpunkter 

om hållbarhetstårtan och texten om att 

den ekologiska dimensionen utför 

basen. Vidare önskar de att 

ekosystemtjänster definieras och 

exemplifieras. De lämnar även ett 

flertal synpunkter på de precisa 

målen. 

Hållbarhetstårtan och 

texterna ses över och 

förtydligas med att den 

ekologiska dimensionen 

sätter villkoren. 

Ekosystemtjänster 

förtydligas och 

exemplifieras på 

lämpliga ställen. De 

precisa målen tas bort.  

Krist-

demokraterna 
Kristdemokraterna i Håbo är nöjd med 

strategin som helhet. Har synpunkter 

inom de ekologiska 

hållbarhetsdimensionen och dess 

inriktningar. 

Texterna i strategin ses 

över och ändras efter 

input där det är lämpligt 

och möjligt. 

Miljöpartiet Miljöpartiet i Håbo har synpunkter om 

dokuments utformning och önskar att 

det säkerställs att texten är tillgänglig 

avseende läsbarhet tex för 

alla. Önskar en genomlysning av hur 

Håbo står sig när det gäller alla 

globala mål som är relevanta för 

Håbo. Lämnar många synpunkter och 

input till åtgärder och trycker på att det 

är viktigt att vi agerar nu. 

Färgsättning med mera 

ses över. Tydligare 

hänvisning 

till Koladas nyckeltal 

kommer att 

göras. Synpunkterna 

och inputen som 

kommit fram är bra att 

ha med sig till 

genomförandet och 

noteras till det och 

arbetas in i strategin där 

det är möjligt. 
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Social-

demokraterna  

Socialdemokraterna i Håbo har 

synpunkter om att målen kan passa 

bättre i ett eget dokument. Vidare 

lämnar de även förslag och mer 

specifik input till olika avsnitt i 

strategin.   

De precisa målen tas 

bort. Texterna i 

strategin i 

hållbarhetsstrategin har 

kompletterats där det är 

lämpligt och möjligt 

Vänsterpartiet  Vänsterpartiet i Håbo har synpunkter 

om att strategin bör bli ett kortare och 

mer övergripande dokument. Förordar 

en strategi som ger uppdrag till 

nämnderna att bryta ned de 

övergripande målen till mer 

decentraliserade mål.  

De precisa målen tas 

bort och en kortversion 

tas även fram.  

Kommunala råd 

Kommunala 

pensionärsrådet 

(KPR) och 

Kommunala 

funktionsrättsråde

t (KFR)  

Kommunala pensionärsrådet och 

funktionsrättsrådet har synpunkter på 

var alla över 84 tar vägen i denna 

strategi. Många nyckeltal sträcker sig 

till 84 år. Vidare trycker de på vikten 

av en hållbar personalförsörjning samt 

vikten av samarbete över alla gränser. 

De precisa målen tas 

bort.  

Nyckeltalen som 

kommunen använder 

sig av kommer 

från Kolada vilket 

kommer att förtydligas i 

dokumentet.  

 

  

Ungdomsrådet  Ungdomsrådet har synpunkter om att 

det måste finnas respekt för individens 

val och mål. De poängterar att 

kommunen inte ska tvinga till 

hälsosamma beteenden. Rådet lyfter 

vikten av tillgången till vatten samt 

tycker det är viktigt att laga framför att 

bygga nytt.  

Noteras. 

Kommunen kan inte 

tvinga till hälsosamma 

beteendet enbart 

informera om det.  
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Företag i Håbo 

Håbo Företagare Håbo företagare preciserar att de står 

bakom strategin, inriktningarna och 

målen. De lämnar synpunkter och 

önskemål som är bra för kommunen 

att ha med sig i arbetet efter strategin 

är färdig. 

Noteras. 

HQF (Håbo Qvin

nors Företagsnät) 

HQF har ett flertal frågor i sitt 

remissvar. De upplever 

hållbarhetsstrategin som relevant och 

håller med om de globala målen som 

pekats ut. Vidare poängterar de att 

målen för varje inriktning bör vara 

realistiska och genomförbara. 

Noteras. 

De precisa målen tas 

bort.  

Företagarna i 

Håbo 
Företagarna i Håbo saknar ett 

företagsperspektiv i strategin och 

poängterar att det är en av 

grundpelarna för att uppnå hållbar 

tillväxt och att företagare behöver mer 

än ett stabilt wifi. De lämnar 

synpunkter och önskemål som är bra 

för kommunen att ha med sig i arbetet 

efter strategin är färdig. 

Tillägg i text görs under 

inriktningen struktur 

och system. 

LRF Håbo LRF Håbo saknar skrivningar om 

åkermarkens betydelse för en 

långsiktigt hållbar 

livsmedelsförsörjning. Har flertal 

synpunkter på de precisa målen. 

En skrivning om 

åkermarkens betydelse 

läggs till under 

naturmiljöer med 

mångfald. De precisa 

målen tas bort. 

Företag 1 Företaget har synpunkter om att HVO 

behövs i Håbo. 

Noteras. 



Remissutlåtande«dokDoktyp» 7(8) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-05 Diarienr KS 2021/00135 

Kommunala nämnder, förvaltningar, bolag och 

medarbetare 

Bygg och 

miljönämnd/ 

Bygg- och 

miljöförvaltning 

Bygg- och miljönämnden lämnar 

synpunkter på målen, att det är många 

preciserade mål och att alla inte är 

möjliga för varje förvaltning att 

påverka eller prioritera. Inriktningarna 

känns som relevanta och kopplingen 

mellan dem och de globala målen 

bedöms överensstämma. 

De precisa målen tas 

bort.  

Social-

förvaltningen 

Socialförvaltningen synpunkter om att 

målen i strategin bör vara effektmål 

snarare än instrumentella mål och att 

det inte är blandat. Flertal synpunkter 

lämnas på de precisa målen. De 

föreslår även att strategin är mindre 

detaljerad och att delar som handlar 

om kommunens medarbetare tas bort. 

De precisa målen tas 

bort. Ett 

flertal kommentarer och 

input arbetas in i 

strategin. Strategin 

innefattar kommunen 

som organisation samt 

geografiskt och ska 

därför även innefatta 

kommunens 

medarbetare och det 

kommer därför inte att 

ändras. 

Tekniska 

förvaltningen 

Tekniska förvaltningen har lämnat ett 

flertal kommentarer och inspel till 

strategin. 

Texterna har setts över 

och ändrats. De precisa 

målen tas bort. 

Medarbetare 1 Medarbetaren har en synpunkt om ett 

precist mål. 

De precisa målen tas 

bort. 

Medarbetare 2 Medarbetaren har en synpunkt om att 

vara tydligare när sambandet mellan 

de tre hållbarhetsperspektiven; 

ekologisk, social och ekonomisk 

beskrivs och hänvisar till 

Kate Raworths Doughnut modell. 

Hållbarhetstårtan och 

texten till den ses över 

och förtydligas.  

Medarbetare 3 Medarbetaren har synpunkter under 

inriktningen hållbara inköp. 

Inriktningen ses över 

utifrån synpunkterna. 



Remissutlåtande«dokDoktyp» 8(8) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-05 Diarienr KS 2021/00135 

Organisationer, föreningar och privatpersoner i Håbo 

Privatperson 1 Personen undrar varför man inte gör 

mer för barnfamiljer och våra äldre, 

t.ex. fritidsgård för äldre. Vidare

påpekar personen att maten som slängs

inom skola och äldreboenden borde tas

hand om och säljas vidare.

Noteras. 
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STRATEGI 2

Datum Vår beteckning

2014-12-16 2014/70 nr 2014.3834

Miljöstrategi för Håbo 2030

Håbo kommun är en expansiv kommun och har i dagsläget 20 000 invånare. I takt med att 
kommunens befolkningsmängd ökar ställer detta krav på att kommunen växer på ett hållbart sätt. 
Kommunens utmaning är att planering av ny bebyggelse sker utifrån ett ekologiskt hållbart 
perspektiv, genom att den främjar annat färdmedel än bil, är resurseffektiv, värdesätter naturmiljöer 
samt den biologiska mångfalden.  

I Vårt Håbo 2030 står det beskrivet att kommunens tillväxt ska vara ekonomiskt och ekologiskt 
hållbar samt i balans med miljö och klimat. Med kommunens vision och övergripande mål som 
utgångspunkt för miljöstrategin ämnar detta vägledande dokument att ge kommunens bolag och 
förvaltningar vägledning i deras miljöarbete. Detta speglas i sin tur i nämndernas mål och 
verksamhetsplanering. Miljöstrategin är Håbo kommuns sätt att möta de nationella miljökvalitetsmål1 
som fastställts av riksdagen. 

Syftet med miljöstrategin är att gynna och stärka främst den ekologiskt hållbara utvecklingen av 
Håbo kommun men strategin berör även de övriga hållbarhetsaspekterna. Detta är ett steg närmre att 
Håbo kommun blir en hållbar tillväxtkommun.  

I denna miljöstrategi identifieras inriktningen på det miljöstrategiska arbetet och utifrån några av de 
miljöutmaningar Håbo kommun står inför idag har tre inriktningar prioriterats:  

• Att minska utsläppen från transportsektorn genom att stoppa ökningen av fossila utsläpp och
giftiga metaller och då sträva efter att bli en fossilbränslefri kommun till år 2050.

• Att minska den totala energianvändningen genom att stoppa ökningen av ämnen från samhällets
produktion till naturen samt minska utsläppen av övergödande ämnen och miljögifter till luft,
mark och vatten och därigenom bli en giftfri och resurseffektiv kommun.

• Att sträva efter naturmiljöer med mångfald, genom att skydda, bevara och utveckla naturmiljöer
och den biologiska mångfalden och därigenom ge goda förutsättningar för att kunna skapa,
utveckla och stärka ekosystemtjänster.

1 Miljömål (2014) http://miljomal.se/sv/ 

http://miljomal.se/sv/


STRATEGI 3

Datum Vår beteckning

2014-12-16 2014/70 nr 2014.3834

Fossilbränslefri kommun 
År 2030 har Håbo kommun ställt om mot en hållbar framtid och de egna verksamheterna är 

fossilbränslefria. Vi strävar mot att hela Håbo ska vara oberoende av fossila bränslen och bygger 
upp energismarta alternativ. Väl genomtänkt planering av bebyggelse minskar behovet av bilresor 
och underlättar för kollektivtrafiken, fotgängare och cyklister. Den kommunala organisationen är 

fossilbränslefri och visar vägen för övriga samhället som ska vara det år 2050. 

Kommunens orter och byar är utspridda och en stor del av kommunens invånare pendlar dagligen ut 
från kommunen till arbetet. Detta har frambringat ett bilberoende hos invånarna och ett omfattande 
behov av kollektivtrafik. För att nå det politiska mål att kommunen till år 2050 ska bli fossilbränslefri 
ställer detta krav på att minska bilberoendet till att främja andra transportmedel än bil. 
Transportsektorn står idag för de största utsläppen av växthusgaser. Vägtrafiken genererar utsläpp i 
form av växthusgaser, försurande samt övergödande ämnen till luft, mark och vatten. 

Att minska kommunens energianvändning syftar till att sänka driftskostnaderna och minimera 
miljöpåverkan. Den främsta miljöpåverkan kopplat till energianvändning är den påverkan som 
energiframställningen har på klimatet och den stora resursförbrukning som är ett resultat av 
energiproduktionen. 

För att bli en fossilbränslefri kommun ska Håbo kommun: 

• Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter genom att sätta upp
tydliga mål i handlingsplanerna.

• Planera bebyggelsen och infrastrukturen för minskat bilåkande genom att främja användning och
utveckling av alternativa färdmedel, såsom gång- cykel- och kollektivtrafik.

• Ta ansvar för att minska klimatpåverkan genom att anpassa verksamheterna till
klimatförändringarna, öka andel förnybar energi och således bevara kommunens goda folkhälsa
och tillväxtförmåga.

Berörda miljömål: 



STRATEGI 4

Datum Vår beteckning

2014-12-16 2014/70 nr 2014.3834

Giftfri och resurseffektiv kommun 
Året är 2030 och i det giftfria och resurseffektiva Håbo brukas naturresurserna hållbart och 

kretsloppen är slutna. Strävan efter giftfri och minskad resursförbrukning är kontinuerlig. Håbo 
kommun uppmuntrar till miljömedvetet företagande och medveten konsumtion. 

Alla verksamheter bidrar till att skapa avfall, utsläpp av miljögifter samt övergödande ämnen till luft, 
mark och vatten. Idag är användning och spridning av kemikalier i naturen ett av kommunens största 
miljöproblem. Utmaningen är att minimera avfall och utsläpp samt säkerställa att det blir en så liten 
påverkan på miljön och klimatet som möjligt. Detta ställer bland annat krav på den 
myndighetsutövning kommunen råder över genom att säkerställa att en minskning av användandet av 
miljö- och hälsofarliga ämnen sker.  

Kommunen behöver visa vägen genom att beakta miljöaspekten vid inköp av tjänster och varor och 
därigenom främja medveten konsumtion och ekologisk livsmedelsproduktion så störningar på miljön 
minimeras. Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det är därför extra viktigt att vi 
skyddar barn och unga mot sådana kemiska ämnen och produkter som kan vara farliga. Vi 
konsumerar dagligen tjänster och varor vilka har inverkan på miljön, därför krävs en ökad kunskap 
om hur den medvetna konsumtionen kan förbättras. 

För att bli en giftfri och resurseffektiv kommun ska Håbo kommun: 

• Planera för en hållbar samhällsplanering så natur- och vattenresurser skyddas.

• Säkerställa en hållbar avloppsvattenrening, dagvattenrening och vattenförsörjning samt öka
kretsloppstänkandet vid avfallshantering och därigenom säkerställa att kommunens samtliga
vattenförekomster, framför allt Mälaren, är friska och livskraftiga.

• Främja sambandet mellan människors hälsa, genom goda fysiska och sociala miljöer, och hållbar
samhällsutveckling i kommunen.

Berörda miljömål: 



STRATEGI 5

Datum Vår beteckning

2014-12-16 2014/70 nr 2014.3834

Naturmiljöer med mångfald

Håbo kommuns ambition är att till år 2030 skapa en sammanhållen bebyggelse som inte tar nya 
naturområden i anspråk och ha en florerande biologisk mångfald. Naturmiljöerna är väsentliga för 

såväl människor som för djur- och växtliv. I de fall värdefulla natur- och vattenmiljöer tas i anspråk för 
ny bebyggelse ska dessa ersättas och kompenseras i möjligaste mån. Kommunens rika naturmiljöer 

är en plats för rekreation och förvaltas långsiktigt genom skydd och skötsel. 

Håbo är en kommun där det finns många vackra och värdefulla naturmiljöer för exempelvis 
bevarande av biologisk mångfald och för rekreation. En stor utmaning är att säkerställa att 
naturmiljöer bevaras och utvecklas dels så att medborgarna kan leva med närhet till naturen när 
kommunen växer i den takt som förutsätts och planeras inför.  

För att vara en kommun med naturmiljöer med mångfald ska Håbo kommun: 

• Skydda, bevara och utveckla naturmiljöer och den biologiska mångfalden för att ge goda
möjligheter att skapa, utveckla och stärka ekosystemtjänster.

• Bevara och utveckla strandområden och vattenmiljöer i kommunen på ett långsiktigt hållbart sätt,
för att skydda de områden med höga rekreations- och naturvärden samt stor artrikedom.

• Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt tätortsnära natur och
möjliggöra för rörligt friluftsliv och rekreation.

• Beakta skogens betydelse för friluftsliv, biologisk mångfald och som förnybar resurs.

Berörda miljömål: 



STRATEGI 6

Datum Vår beteckning

2014-12-16 2014/70 nr 2014.3834

Det ska vara lätt att göra rätt i Håbo

En viktig uppgift för Håbo är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle på lokal nivå. Det ska 
vara enkelt och lönsamt för individer, företag och organisationer att agera på ett sätt som gör att Håbo 
arbetar mot visionen och det kommunala övergripande målet om att bli en ekologisk hållbar 
tillväxtkommun. Kommunen ska påverka andra genom att föregå med gott exempel och visa att en 
omställning till mer hållbara alternativ är möjlig. 

Kommunen har möjlighet att påverka samhället mot en ekologisk hållbar utveckling på den lokala 
nivån på många sätt. Det krävs kunskap och samarbete för att kommunen ska kunna uppfylla 
miljöstrategin, därför är dialog med medborgare, företag och organisationer en viktig del i 
miljöarbetet, liksom erfarenhetsutbyte och samverkan. Näringslivet har en betydande roll tillsammans 
med andra aktörer för att miljömålen ska uppnås. De företag som idag bedriver ett strukturerat arbete 
som har stor betydelse för miljön ska främjas. Varje kommuninvånare har ett eget ansvar för sin egen 
påverkan på miljön. 

Ansvar

Hela den kommunala verksamheten ska, med hänsyn till verksamheternas art och uppdrag, vidta 
åtgärder i riktning att miljöstrategin förverkligas. Håbos miljöstrategi omfattar kommunen som 
organisation och geografiskt område samt det arbete kommunen direkt eller indirekt kan påverka eller 
har ansvar för.  

Nationella, regionala och lokala styrdokument och lagstiftningar ligger till grund för val av 
miljöstrategins prioriterade verksamheter för att strategin skall realiseras. Kommunens vision 
tillsammans med de övergripande målen berör hållbar utveckling och utgör en grundpelare för 
miljöstrategin. 

Miljöstrategin är ett stöd för politiska prioriteringar och beslut om insatser. I nämndernas 
verksamhetsplanering ska miljöstrategin vägas in. Hur ansvaret och åtgärder bör fördelas 
sammanfattas i tabellen nedan.  

• Miljöstrategin ska konkretiseras genom att varje nämnd i sina mål och verksamhetsplaner väger in
miljöstrategin med syfte att uppfylla miljöstrategins prioriterade områden.

• Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att ge förvaltningar och kommunala bolag
övergripande stöd i deras arbete. Att samordna arbetet med miljöstrategin innebär att arbeta fram
en kommunövergripande handlingsplan som sedan är vägledande för nämnderna i framtagandet
av en egen handlingsplan för respektive förvaltning. Samordningen innebär även årlig uppföljning
av miljöstrategin och handlingsplanerna samt utveckla och driva på miljöarbetet inom den
kommunala organisationen. Kommunstyrelsens förvaltning underlättar koordinering av det
förvaltningsövergripande miljöarbetet samt blir en naturlig länk till miljöombuden.

• Miljöombuden finns inom kommunens samtliga verksamheter och har som uppgift att inspirera
och driva på miljöarbetet i verksamheten. Kommunstyrelsens förvaltning sammankallar till
kontinuerliga möten under årets gång.



STRATEGI 7

Datum Vår beteckning

2014-12-16 2014/70 nr 2014.3834

Tabell 1. Ansvars- och åtgärdsområden 

Ansvar Åtgärder 
Kommunfullmäktige Säkerställer att de beslut som fattas efterlever kommunens vision och 

övergripande mål. 

Nämnder Väger in miljöstrategin i nämndsmålen och verksamhetsplaneringen. 
Arbetar fram en handlingsplan utifrån den kommunövergripande 
handlingsplanen.  
Uppföljning redovisas årligen till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Ansvarar för att ge förvaltningar och kommunala bolag övergripande 
stöd i deras miljöarbete. 
Arbetar fram en kommunövergripande handlingsplan.  
Följer upp miljöstrategin, utvecklar, driver på och håller samman 
miljöarbetet inom den kommunala organisationen.  
Underlättar koordineringen av det förvaltningsövergripande miljöarbetet. 

Miljöombud Inspirerar och driver på miljöarbetet i verksamheten och finns 
representerade inom varje verksamhet.  

Uppföljning

Kommunens miljöarbete ska redovisas i ett särskilt kapitel i årsredovisningen med avstämning mot 
miljöstrategin. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin ska ske årligen av kommunfullmäktige 
och nämnderna i samband med verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.  

Nämnderna ska i verksamhetsberättelsen följa upp deras arbete och resultat av de åtgärder som 
baseras på verksamhetsplanen. Detta för att se hur väl respektive förvaltning arbetar med de 
prioriterade inriktningar som omnämns i miljöstrategin. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för 
att sammanställa en heltäckande redovisning av kommunens samtliga nämnders arbete.  

Utbildning

För att säkra kompetenser inom kommunens organisation ska kommunen tillhandahålla 
miljöutbildningar för personal och förtroendevalda. Miljöstrategin ska vara ett underlag för innehållet 
i utbildningarna.  
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2 Hållbarhetsstrategi för Håbo - kortversion

Inledning
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.

ur vår vision, Vårt Håbo 2030

.

Barn på brygga vid Ekilla.



Hållbarhetsstrategi för Håbo - kortversion 3

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där vi tar vårt 
långsiktiga ansvar för natur och klimat. Håbo kommuns befolk-
ningsmängd ökar kontinuerligt och detta ställer krav på att växa 
hållbart. Kommunens vision om hållbara Håbo och denna hållbar-
hetsstrategi är Håbo kommuns sätt att möta de globala målen och 
Agenda 2030. 

Hållbarhetsstrategin pekar ut Håbo kommuns gemensamma vilja, 
långsiktiga visioner och målsättningar för att visa vad vi tillsammans 
behöver och ska fokusera på. Det ska i sin tur speglas i de olika 
aktörernas verksamhetsspecifika mål, handlingsplaner och aktiviteter. 
Hållbarhetsstrategin gäller för kommunens organisation men även för 
Håbo geografiskt och syftar till att vägleda aktörer inom Håbo kommun 
till ett hållbart Håbo.

För att nå hållbar utveckling behöver vi jobba med samtliga globala mål 
inom Agenda 2030. Hållbarhetsdimensionerna överlappar varandra och 
det är viktigt att förstå helheten. Utifrån Håbo kommuns förutsättningar 
och utmaningar har mål 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13 och 15 pekats ut som de mest 
relevanta för Håbo kommun och de vi särskilt ska fokusera på.

Barn på brygga vid Ekilla.



4 Hållbarhetsstrategi för Håbo - kortversion

Strategiinriktningar  
för ett hållbart Håbo

Slingrande hortensia på gammal elstation, Viby. 



Hållbarhetsstrategi för Håbo - kortversion 5

Slingrande hortensia på gammal elstation, Viby. 

Genomförande med samverkan - mål
Förbättra den kontinuerliga uppföljningen

Öka den aktiva strategiska styrningen

Relaterade globala mål

Strategin innehåller 11 inriktningar och 28 strategiska mål för ett 
hållbart Håbo. Strategins inriktningar inom de tre dimensionerna 
ekologisk, social och ekonomisk beskrivs i följande avsnitt. ”Genom-
förande med samverkan” skär igenom samtliga dimensioner och är 
övergripande för alla inriktningar. 

Samverkan och transparens ska genomsyra Håbo kommuns hållbar-
hetsarbete och utgöra grunden för samhällets ekologiska, sociala och 
ekonomiska utveckling. Fokus ska vara på genomförandet. 

Hållbarhetsstrategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan 
med en gemensam Agenda 2030-strategi och gemensamma övergri-
pande mål. Samverkan ska ske inom kommunen samt mellan Håbo 
kommuns olika aktörer så som företag, föreningar och invånare. Struk-
turer för samverkan behöver finnas. 



6 Hållbarhetsstrategi för Håbo - kortversion

Ekologisk hållbarhet - inriktningar och mål

Minska andelen fossilberoende fordon

Öka andelen förnybar energi

Minska utsläppen av växthusgaser

Minska energi- och effektanvändningen

Fossilbränslefri

Säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning

Minska gifters och övergödnings påverkan på yt- och grundvatten

Öka tillgången till vattenmiljöer för alla

Rent vatten för alla

Öka andelen skyddad natur

Säkerställ en hållbar förvaltning av mark

Planera hållbart och långsiktigt

Naturmiljöer med mångfald

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Relaterade globala mål
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Social hållbarhet - inriktningar och mål

Öka invånarnas inflytande och delaktighet

Öka det livslånga lärandet

Delaktighet

Öka insatser för att den upplevda tryggheten ska öka 

Öka möjligheten till möten 

Trygga mötesplatser för alla

Öka jämställdheten

Öka kunskapen om allas lika rätt

Jämlikhet

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Minska andelen riskbeteenden som leder till ohälsa

Öka utbudet av frukt och grönt 

Öka andelen studerande som klarar studierna med godkända 
betyg

God hälsa och arbetsmiljö

Relaterade globala mål
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Ekonomisk hållbarhet - inriktningar och mål

Öka långsiktigheten i våra inköp

Minska mängden avfall som går till energiåtervinning 

Öka hållbarhetskraven på de inköp vi gör

Hållbara inköp

Öka tillgången till digitala möjligheter 

Öka antal arbetstillfällen i Håbo kommun

Struktur och system

Öka andelen långsiktigt hållbara investeringar

Öka tilliten och skapa ett inkluderande samhälle 

God etik och moral

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Relaterade globala mål
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Foto Framsida: Susanne Järild, övriga foton är tagna av Håbo  
kommun.

Strategi  En strategi är den mest översiktliga och abstrakta formen  
av ett aktiverande styrdokument. Den anger vägval, mål 
sättningar, riktning och prioritering inom ett övergri 
pande område.

12 februari 2021

EKONOMISK 
hållbarhet

Rent vatten för 
alla 

Naturmiljöer med 
mångfald

Fossilbränslefri 

Genomförande
med samverkan

Jämlikhet Delaktighet

Struktur och 
system

God etik och 
moral

Hållbara 
inköp

EKOLOGISK 
hållbarhet

SOCIAL 
hållbarhet

God hälsa 
och 

arbetsmiljö

Trygga 
mötesplatser 

för alla

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

INGEN
FATTIGDOM

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET INGEN
HUNGER

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Hållbarhetstårtan  ovan är framtagen utifrån kommunens vision, Vårt Håbo 2030. Visionen har 
fungerat som underlag till strategin gällande vad vi i Håbo behöver fokusera på samt de nyckel-
ord som prioriterats. Håbo kommuns hållbarhetstårta illustrerar hållbarhetsstrategins inrikt-
ningar för respektive hållbarhetsdimension, hur de samspelar och är beroende av  varandra och 
hur de förhåller sig till de globala målen.
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Vad kan du göra för att bidra till ett hållbart Håbo?
Alla behövs för att de Globala målen och vår vision om ett hållbart 
Håbo ska bli verkligehet. Fundera på vad du, din verksamhet eller 
ditt företag kan göra för att bidra!

Genomförande med samverkan
Fossilbränslefri
Rent vatten för alla
Naturmiljöer med mångfald
Delaktighet
Jämlikhet
Trygga mötesplatser för alla
God hälsa och arbetsmiljö
Hållbara inköp
Struktur och system
God etik och moral
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Egna anteckningr



D
iarienum

m
er 2021/00135

Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.håbo.se



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 215 Dnr 2021/00135 

Antagande hållbarhetsstrategi 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare Miljöstrategi för Håbo kommun

(KF 2015-02-23 § 6).

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur

det i politiska beslut ska göras en koppling mot Agenda 2030 och Håbo

kommuns hållbarhetsstrategi.

Sammanfattning 

En hållbarhetsstrategi är viktig för att visa hur Håbo ska växa hållbart och 

kunna möta framtida utmaningar utifrån kommunens vision, Vårt Håbo 

2030. Hållbarhetsstrategin är en revidering av kommunens miljöstrategi från 

2015. Nya underlag, som Agenda 2030, inkluderas och samtliga hållbar-

hetsdimensioner; ekologisk, social och ekonomisk finns med på ett tydligare 

sätt och strategin utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Föreslagen hållbarhetsstrategi innehåller 11 inriktningar med visionstext, 

förklarande text och övergripande mål totalt 28 stycken. Den inkluderar mil-

jöstrategins tidigare inriktningsmål. Strategin är ett viktigt kommunövergri-

pande styrdokument som berör samtliga aktörer i kommunen; kommunin-

vånare, företagare, organisationer och tjänstepersoner. Samtliga aktörer har 

erbjudits att vara delaktiga i framtagandet. Dels under en dialog under våren 

2020 och sedan en remiss av strategin hösten 2020. Synpunkter efter dessa 

har arbetats in i förslaget.     

Beslutsunderlag 

– Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun, Hållbara Håbo

– Kortversion Hållbara Håbo

– Remissutlåtande

– Beslut, aktualitetsförklaring av miljöstrategi

Miljöstrategi för Håbo kommun (KF 2015-02-23 § 6) 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med förslag till 

beslut och finner att så är fallet.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-11 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 271 Dnr 2021/00271 

Antagande Grönstrukturprogram 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Grönstrukturprogram för Håbo kommun med

fokus på Bålsta

Sammanfattning 

Kommunens Vision Vårt Håbo 2030 pekar tydligt på att vi ska vara hållbara 

Håbo där vi lever och arbetar i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och 

naturen nära inpå oss. Kommunens grönstruktur är en viktig förutsättning 

för att uppnå detta, för att?bibehålla ekosystemtjänster och?kunna han-

tera?framtida?utmaningar. Värden kopplat till grönstrukturen är omfattande 

och kan många gånger komma i målkonflikt med andra samhällsintressen. 

För att underlätta ställningstaganden pekar grönstrukturprogrammet ut 9 fo-

kusområden med långsiktiga mål med målåret 2030 som är av särskild vikt 

för en hållbar samhällsutveckling. Dessa ska vara vägledande i arbetet med 

en långsiktigt hållbar planering och utveckling av Håbo kommuns gröna 

miljöer. Att planera för en bra grönstruktur är att planera för ett hållbart 

samhälle och ett gott liv för dess invånare.   

Framtagandet av ett grönstrukturprogram är en utpekad åtgärd i enlighet 

med genomförandet av Håbo kommuns miljöstrategi för inriktning-

en Naturmiljöer med mångfald. Föreslaget till grönstrukturprogram redovi-

sar grönstrukturens värden och funktioner utifrån flera olika perspektiv som 

hållbar planering och byggande, rekreation, friluftsliv, utomhuspedagogik, 

folkhälsa, naturvärden, kulturmiljövärden och klimatanpassning. Samlings-

begreppet ekosystemtjänster är kopplat till alla dessa aspekter. Grönstruk-

turprogrammet omfattar på så sätt ett brett verksamhetsområde och är en 

viktig grund i all slags byggnation, markomvandling, förtätning, markför-

valtning och hållbar samhällsutveckling.   

Att integrera grönstrukturens värden och dess ekosystemtjänster i det kom-

munala arbetet bidrar direkt till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030 och vår vision om hållbara Håbo.  

Beslutsunderlag 

- Huvudhandling Grönstrukturprogram

- Bilaga Grönstrukturprogram

- Kortversion Grönstrukturprogram för Håbo med fokus på Bålsta

- Remissutlåtande Grönstrukturprogram

Ärende 23



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet.  

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-20 KS 2021/00271 nr 102611 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
Anett Wass, Kommunekolog 
0171-52851 
anett.wass@habo.se 

Grönstrukturprogram antagande 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Grönstrukturprogram för Håbo kommun med

fokus på Bålsta

Sammanfattning 

Kommunens Vision Vårt Håbo 2030 pekar tydligt på att vi ska vara hållbara 

Håbo där vi lever och arbetar i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och 

naturen nära inpå oss. Kommunens grönstruktur är en viktig förutsättning 

för att uppnå detta, för att bibehålla ekosystemtjänster och kunna 

hantera framtida utmaningar. Värden kopplat till grönstrukturen är 

omfattande och kan många gånger komma i målkonflikt med andra 

samhällsintressen. För att underlätta ställningstaganden pekar 

grönstrukturprogrammet ut 9 fokusområden med långsiktiga mål 

med målåret 2030 som är av särskild vikt för en hållbar samhällsutveckling. 

Dessa ska vara vägledande i arbetet med en långsiktigt hållbar planering och 

utveckling av Håbo kommuns gröna miljöer. Att planera för en bra 

grönstruktur är att planera för ett hållbart samhälle och ett gott liv för dess 

invånare.   

Framtagandet av ett grönstrukturprogram är en utpekad åtgärd i enlighet 

med genomförandet av Håbo kommuns miljöstrategi för 

inriktningen Naturmiljöer med mångfald. Föreslaget till 

grönstrukturprogram redovisar grönstrukturens värden och funktioner 

utifrån flera olika perspektiv som hållbar planering och byggande, 

rekreation, friluftsliv, utomhuspedagogik, folkhälsa, naturvärden, 

kulturmiljövärden och klimatanpassning. Samlingsbegreppet 

ekosystemtjänster är kopplat till alla dessa aspekter. 

Grönstrukturprogrammet omfattar på så sätt ett brett verksamhetsområde 

och är en viktig grund i all slags byggnation, markomvandling, förtätning, 

markförvaltning och hållbar samhällsutveckling.   

Att integrera grönstrukturens värden och dess ekosystemtjänster i det 

kommunala arbetet bidrar direkt till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030 och vår vision om hållbara Håbo. 

Ärendet 

Kommunens Vision Vårt Håbo 2030 pekar tydligt på att vi ska vara hållbara 

Håbo där vi lever och arbetar i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och 

naturen nära inpå oss.  Håbo har goda förutsättningar att vara en växande 

och hållbar kommun. Håbo kommuns karaktärsdrag med 

en mälarnära natur, kulturhistoriskt rika miljöer och gröna bostadsområden 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 

Datum Vår beteckning 

2021-07-06 KS 2021/00271 nr 102611 

är också några av våra främsta tillgångar för en hållbar samhällsutveckling. 

Håbo kommun och dess grönstruktur står också inför stora utmaningar som 

vi måste kunna hantera på ett långsiktigt bra sätt för att kunna växa hållbart. 

Värden kopplat till grönstrukturen är omfattande och kan många gånger 

komma i målkonflikt med andra samhällsintressen. För att underlätta 

ställningstaganden pekar grönstrukturprogrammet ut 9 fokusområden med 

långsiktiga mål med målåret 2030 som är av särskild vikt för en hållbar 

samhällsutveckling. Dessa ska vara vägledande i arbetet med en långsiktigt 

hållbar planering och utveckling av Håbo kommuns gröna miljöer. En 

betydande del av fokusområdena är kopplade till de hållbarhetslöften som 

Håbo kommun har tecknat för ekosystem och biologisk mångfald, som på så 

sätt blir en del av genomförandet av grönstrukturprogrammet.  

Att integrera grönstrukturens värden och dess ekosystemtjänster i det 

kommunala arbetet bidrar direkt till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030, Sveriges miljökvalitetsmål och vår vision om hållbara Håbo. 

Kommunens grönstruktur är en viktig förutsättning för att bibehålla 

ekosystemtjänster och kunna hantera framtida utmaningar. 

Grönstrukturprogrammet för Håbo kommun med fokus på Bålsta ska utgöra 

ett stöd i kommunens fysiska planering, byggande och förvaltning.  För att 

skapa en god bebyggd miljö krävs en god planering för de gröna värdena 

som ytterst handlar om att slå vakt om grönskan i våra orter, i kommunen 

och i regionen, för vår livskvalitet, för den biologiska mångfalden och för 

att skydda mark och vatten. 

Föreslaget till grönstrukturprogram redovisar grönstrukturens värden och 

funktioner utifrån flera olika perspektiv som hållbar planering och 

byggande, rekreation, friluftsliv, utomhuspedagogik, folkhälsa, naturvärden, 

kulturmiljövärden och klimatanpassning. Samlingsbegreppet 

ekosystemtjänster är kopplat till alla dessa aspekter. 

Grönstrukturprogrammet omfattar på så sätt ett brett verksamhetsområde 

och är en viktig grund i all slags byggnation, markomvandling, förtätning, 

markförvaltning och hållbar samhällsutveckling.   

Framtagandet av grönstrukturprogrammet är en utpekad åtgärd i enlighet 

med genomförandet av Håbo kommuns miljöstrategi för 

inriktningen Naturmiljöer med mångfald. Grönstrukturprogram för 

Håbo kommun med fokus på Bålsta har tagits fram av en arbetsgrupp 

bestående av tjänstepersoner från plan- och exploateringsavdelningen och 

gatu- och parkavdelningen. Projektet har haft en styrgrupp bestående av 

chefer från plan- och exploateringsavdelningen, bygg- och 

miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och kultur- och 

fritidsförvaltningen. Grönstrukturprogrammet var på remiss under perioden 

december 2020 - februari 2021, där allmänheten, berörda föreningar och 

myndigheter, grannkommuner, samtliga politiska partier samt kommunens 

förvaltningar har haft möjlighet att lämna synpunkter. Inkomna synpunkter 

finns sammanställda i ärendets remissutlåtande. 
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Datum Vår beteckning 

2021-07-06 KS 2021/00271 nr 102611 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

För att bibehålla och utveckla grönstrukturens värden i ett växande Håbo 

behövs en aktiv planering och långsiktigt hållbar förvaltning av våra 

grönområden. Om detta däremot inte görs så är det lätt att naturens värde för 

oss människor underskattas vilket kan leda till negativa 

samhällsekonomiska och folkhälsomässiga effekter samt fördyrande 

åtgärder för att ersätta det som har gått förlorat. 

Grönstrukturprogrammets genomförande förutsätter att berörda 

förvaltningar får en grundläggande driftbudget och/eller personella resurser 

för att kontinuerligt och långsiktigt kunna förvalta och utveckla kommunens 

grönområden och dess värden, exempelvis i form av tillsyn och underhåll av 

rekreationsområden och friluftsanordningar, utveckling och skötsel av 

parker och gröna mötesplatser, bekämpning av invasiva arter och 

förvaltning av våra kulturarvsmiljöer. Grönstrukturprogrammet innebär 

även att större investeringar kan komma att behövas för att stärka svaga 

gröna samband, förbättra tillgängligheten till våra strandmiljöer, tillskapa 

nya mångfunktionella parker och långsiktigt säkra tätortsnära frilufts- och 

naturområden. 

Åtgärder som planeras i enlighet med grönstrukturprogrammets mål ska i 

första hand hanteras inom driftbudgetram, men om större investeringar 

behöver göras för att nå uppsatta mål behöver separat beslut och budget för 

det tas. När en investering genomförs i form av exempelvis nya parker, 

friluftsområden/anordningar, mötesplatser eller liknande är det avgörande 

att detta även förses med en driftbudget för en långsiktigt hållbar förvaltning 

av genomförd investering. 

Barnperspektivet 

Förslaget innebär positiva konsekvenser för barn. Den bostadsnära och 

skolnära naturen är en viktig del i barnens infrastruktur tillsammans med 

bostadsgårdar, lekparker, skolvägar och skolgårdar. Håbo är en barnrik 

kommun där 23 procent av invånarna är mellan 0-15 år. Att utgå från 

barnens perspektiv i planeringen gynnar därför en stor del av våra invånare. 

Dessutom är en av kommunens största verksamheter barn- och 

ungdomsverksamheten, där skolnära natur är en viktig faktor för att uppnå 

läroplanens mål. Undervisning utomhus ger ökad koncentrations- och 

inlärningsförmåga, minskar stress hos elever, minskar smittspridningen av 

sjukdomar och förbättrar psykisk hälsa. 

Näringslivsperspektivet 

Förslaget kan bidra positivt till utveckling av kommunens besöksnäring 

inom natur- och kulturturism och vara vägledande i företags 

hållbarhetsarbete. Grönstrukturprogrammet har en tydlig koppling till 

kommunens översiktsplan och hållbarhetsstrategi vilket medför att det kan 

utgöra ett viktigt riktmärke och underlag för olika företag som är eller vill 

etablera sig i kommunen när det gäller värden kopplat till grönstrukturen. 
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Datum Vår beteckning 

2021-07-06 KS 2021/00271 nr 102611 

Uppföljning 

Uppföljning ska göras varje år i samband med kommunens årliga miljö- och 

hållbarhetsuppföljning och ska rapporteras i samband med årsbokslutet. 

Beslutsunderlag 

- Huvudhandling Grönstrukturprogram

- Bilaga Grönstrukturprogram

- Kortversion Grönstrukturprogram för Håbo med fokus på Bålsta

- Remissutlåtande Grönstrukturprogram

__________ 

Beslut skickas till 

Planavdelningen

Samtliga nämnder och kommunala bolag 



HUVUDHANDLING 

Grönstruktur-
program
2021
för Håbo kommun  
med fous på Bålsta

Antaget av ”[Ange vilken politisk instans som antagit styrdokumentet]” 

Antaget ”[Ange datum och § för antagande]” 

Giltighetstid ”[Ange giltighetstid, ex tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande]” 

Dokumentansvarig ”[Ange ansvarig tjänstemannafunktion]” 



3 Huvudhandling grönstrukturprogram Håbo kommun

Diarienummer  2021/00271

Gäller för  Samtliga förvaltningar samt kommunallt bolag 
inom Håbo kommun

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning  Inom nästa mandatperiod

Relaterade styrdokument Vision, Hållbarhetsstrategi, Översiktsplan, Kulturmiljöprogram, 
Bostadsförsöjningsprogram, Vattenprogram, Naturvårdsplan. 

Foto Anett Wass om inte annat anges. Foto framsida: Skörby allé.

Program Ett program är ett aktiverande styrdokument som är något mer   
konkret än en strategi. Den anger övergripande prioriteringar   
som ska göras inom ett område och som berör många verksamheter. 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Projektorganisation
Grönstrukturprogram för Håbo kommun med fokus på Bålsta har tagits fram av en arbetsgrupp 
bestående av tjänstepersoner från plan- och exploateringsavdelningen och gatu- och parkavdelningen.  
Projektet har haft en styrgrupp bestående av chefer från plan- och exploateringsavdelningen, bygg- och 
miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. 
Programmet har tagits fram på uppdrag av plan- och exploateringschef.
Projektledare: Kommunekolog Anett Wass.
Projektgrupp: Stadsarkitekt Klas Klasson, samhällplanerare Johanna Forsberg-Malmsten, gatu- 
och parkchef Ulla Lindroth Andersson.
GIS-resurser: Gis-ingenjörer Carl Westin, Kjell Olsson och Hanna Pingry. 

Sammanfattning
Håbo har goda förutsättningar att vara en växande och 
hållbar kommun. Håbo kommuns karaktärsdrag med en 
mälarnära natur, kulturhistoriskt rika miljöer och 
gröna bostadsområden är också några av våra främsta 
tillgångar för en hållbar samhällsutveckling. Håbo kom-
mun och dess grönstruktur står också inför stora utma-
ningar som vi måste kunna hantera på ett långsiktigt 
bra sätt för att kunna växa hållbart. 
Grönstrukturprogrammet för Håbo kommun med fokus 
på Bålsta är en konkretisering av kommunens förslag till 
ny översiktsplan och hållbarhetsstrategi vad gäller 
gröna värden och ska utgöra ett stöd i kommunens 
fysiska planering, byggande och förvaltning. För att 
skapa en god bebyggd miljö krävs en god planering för de 
gröna värdena som ytterst handlar om att slå vakt om 
grönskan i våra orter, i kommunen och i regionen, för vår 
livskvalitet, för den biologiska mångfalden och för att 
skydda mark och vatten.
Grönstrukturprogrammet redovisar grönstrukturens 
värden och funktioner utifrån flera olika perspektiv; 
hållbar planering och byggande, rekreation, friluftsliv, 
utomhuspedagogik,folkhälsa, naturvärden, kulturmiljö-
värden och klimatanpassning. Samlingsbegreppet eko-
systemtjänster är kopplat till alla dessa aspekter. Grön-
strukturprogrammet omfattar på så sätt ett brett 
verksamhetsområde och är en viktig grund i all slags 
byggnation, markomvandling, förtätning, förvaltning 
och hållbar samhällsutveckling.

Värden kopplat till grönstrukturen är omfattande och 
kan många gånger komma i målkonflikt med andra sam-
hällsintressen. För att underlätta ställningstaganden 
pekar grönstrukturprogrammet ut 9 fokusområden med 
långsiktiga mål med målåret 2030 som är av särskild 
vikt för en hållbar samhällsutveckling. Fokusområdena 
utgår från övergripande gröna mål och ställningsta-
gande på internationell, nationell, regional, och kommu-
nal nivå. Dessa ska vara vägledande i arbetet med en 
långsiktigt hållbar planering och utveckling av Håbo 
kommuns gröna miljöer. 
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Program för kommunens gröna miljöer
Att planera för en bra grönstruktur är att planera för ett 
hållbart samhälle och ett gott liv för dess invånare. 
Grönstrukturprogrammet för Håbo kommun med fokus 
på Bålsta är en konkretisering av kommunens förslag till 
ny översiktsplan och hållbarhetsstrategi vad gäller 
gröna värden och ska utgöra ett stöd i kommunens plane-
ring och byggande. Håbo kommuns vision Vårt Håbo 
2030 utgör den övergripande målbilden.

Håbo är en kommun med stark tillväxt och snabb 
utveckling där den största förändringen sker i Bålsta. Vi 
står samtidigt inför stora utmaningar som anpassning 
till ett förändrat klimat, att minska utarmning av biolo-
gisk mångfald samt minska ohälsan i samhället. Detta 
ställer krav på en god planering  där naturens ekosys-
temtjänster nyttjas på ett lånsiktigt hållbart sätt. En väl 
genomtänkt och anpassad grönstruktur är av stor vikt 
för biologisk mångfald, samhällsekonomi och folkhälsa 
och skapar ett attraktivt samhälle för boende och besö-
kare.

Naturen runt knuten
Fler och fler i Sverige bor i städer och tätorter. I Håbo bor 
närmare 90 procent av invånarna i kommunens tätorter 
enligt statistik från SCB. Ändå är det naturen och sko-
gen många längtar till, kanske som kontrast till det 
moderna vardagslivet.

Att ha möjlighet till friluftsliv och rekreation runt 
knuten är av stor vikt för boende i Håbo enligt en 
enkätundersökning från våren  2020. Att bevara 
naturen, ha en god planering, vara ansvarstagande och 
skapa förutsättningar för god folkhälsa är för många 
invånare i kommunen de främsta faktorerna för en 
hållbar utveckling. Man uppskattar den bostadsnära 
skogen, den naturliga stranden med klippor och stigar 
och blomrika planteringar och ängar, men önskar fler 
mötesplatser, mer variationsrika parker och mer 
tillgängliga stränder och kulturmiljöer. 

 

Gransäterrondellen, Bålsta. 

Del 1

Inledning och 
bakgrund

”Håbo kommun i hjärtat av 
Mälardalen är en plats för hela livet. 
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. 

Ur vår vision - Vårt Håbo 2030

Programmets del 1 är av mer översiktlig karaktär som ska ge 
läsaren en bakgrund och inblick i vad grönstruktur är, hur 
det relaterar till olika överenskommelser och mål i samhället 
samt vilka utmaningar vi har i Håbo när det gäller de gröna 
värdena. 
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 bakgrund

En god bebyggd miljö
Samhällsutvecklingen har sedan 1950-talet fokuserat på 
att utveckla bebyggelse och trafikinfrastruktur men det 
har blivit allt mer uppenbart att grönstrukturen är en 
minst lika viktig del för att samhällen skall fungera på 
ett bra och hållbart sätt1. Samhällen består av byggelse-
struktur, trafikinfrastruktur och grön/blåstruktur. För 
att skapa en god bebyggd miljö krävs genomtänkt plane-
ring och gestaltning där dessa tre delar finns med. 

Grönstrukturens betydelse lyfts fram i det av riksdagen 
antagna miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö där det 
bland annat fastslås att:   
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska 
tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vat-
ten och andra resurser främjas.”        

För att skapa en god bebyggd miljö krävs en god plane-
ring för de gröna värdena som ytterst handlar om att slå 
vakt om grönskan i våra orter, i kommunen och i regio-
nen, för vår livskvalitet, för den biologiska mångfalden 
och för att skydda mark och vatten1. I detaljplaneringen 
bör fokus på att bevara grönstruktur vara större än att 
genomföra återskapande åtgärder.  Kommunen behöver 
en bra planering av grönstrukturen för att ha en långsik-
tig förvaltning av kommunens natur- och kulturtill-

gångar liksom för att skapa ett attraktivt samhälle för 
boende och besökare2.            

I växande kommuner som Håbo är avvägningen mellan 
behovet av nya bostäder, verksamhetsområden, väginfra-
struktur och bevarande och utveckling av grönstruktu-
ren en ständig utmaning. Förtätning av befintliga områ-
den är den metod som idag ofta tillämpas för att både 
effektivisera markanvändingen och skapa bättre nytt-
jande av befintligt infrastruktur och bättre förutsät-
tingar för kollektivtrafik.  Förtätningsmodellen innebär 
också utmaningar då det riskerar att gröna miljöer tas i 
anspråk. Detta står i kontrast till att behovet av gröna 
miljöer snarare ökar när ett samhälle förtätas, både med 
avseende på klimatanpassning och behov av rekreativa 
miljöer3. I detta sammanhang är det viktigt att komma 
ihåg att grönstrukturen är en betydelsefull del av den 
bebyggda miljön. Den bidrar till rekreativa miljöer, hälsa 
och renare luft samtidigt som den har betydelse som 
spridningskorridorer för djur och växter. Den har också 
betydelse för anpassning till ett förändrat klimat. Tätor-
ternas grönytor ökar samhällets motståndskraft mot 
översvämningar genom att ta emot och infiltrera regn-
vatten och grönskan i sig bidrar till att reglera tempera-
turer vid exempelvis värmeböljor. God tillgång till offent-
liga grönområden ökar även jämlikheten4 eftersom dessa 
ger möjlighet för fler att hitta ytor för lek, rörelse och 
aktivitet.  

Vad är grönstruktur?
Grönstrukturen tar sin utgångspunkt i det tätortsnära 
och består av flera olika typer av ytor som anlagda par-
ker och gräsytor, skogar och trädgårdar, liksom vägkan-
ter, beteshagar, åkerholmar och andra icke-hårdgjorda 
ytor. Tillsammans bildar de ett sammanhängande nät-
verk som har ekologiska, kulturella och sociala funktio-
ner. Grönstrukturen har en positiv inverkan på sam-
hällsekonomin och bör därför ses om en strategisk 
investering vid planering och utvecklingen av våra orter.  
Många delar av grönstrukturen har stor betydelse för 

Grönstruktur enligt Boverket 
Enligt Boverket är grönstruktur  
”Sammanhängande system av grönska, 
mark och vatten i anslutning till 
bebyggda miljöer”. 

Samhällen består av byggelsestruktur, trafikinfrastruktur och grön/
blåstruktur. För att skapa en god bebyggd miljö krävs genomtänkt 
planering och gestaltning där dessa tre delar finns med.  
Illustratörer: Kjell Ström, Jakob Robertsson och Tobias Flygar.

1 Grönplanering, en handledning. Kristianstad kommun och Tankesmedjan Movium SLU 2020

2 Sveriges bivänligaste kommun 2020. Svenska Naturskyddsföreningen.
3 Cerwén, G., & Mossberg, F. (Red.) (2018). Tysta områden i Sverige: En kartläggning av initiativ, 
kunskap och erfarenheter. (Skrifter från Ljudmiljöcentrum; Vol. 18). Lund: Ljudmiljöcentrum vid 
Lunds universitet. 
4 Grönytor och grönområden i tätorter 2015. SCB 2019.
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människors vardagliga förflyttningar, motion, avkopp-
ling, fritidsaktiviteter och möten med andra människor. 
De gröna värdena i ett samhälle har även en viktig funk-
tion för att möta utmaningar kopplat till ett förändrat 
klimat och förlusten av biologisk mångfald1.  

För att grönstrukturen i våra samhällen ska fungera 
både ur social och ekologisk synvinkel behöver de hänga 
samman med den gröna strukturen på regional nivå (så 
kallad grön infrastruktur). Om vi bygger våra samhällen 
så att grönområden utgör isolerade öar i ett landskap av 
bebyggelse och trafikinfrastruktur förlorar vi dess sam-
hällsekonomiska nyttor. På så sätt skapar vi mindre 
hållbara och attraktiva samhällen. 

Vad är ett grönstrukturprogram? 
Ett grönstrukturprogram är ett strategiskt dokument 
som anger övergripande prioriteringar som ska göras i 
kommunens planering och skötsel när det gäller gröna 
värden. Grönstrukturprogrammet visar  även hur grön-
skan i Håbo kommun är lokaliserad, hur den hänger 
samman, dess olika värden samt var den kan utvecklas, 
respektive är hotad.

Grönstrukturprogrammet berör gröna värden kopplat 
till rekreation, friluftsliv, naturvärden, kulturmiljöer 
och klimatanpassning. Samlingsbegreppet ekosystem-
tjänster är kopplat till alla dessa aspekter. Grönstruk-
turprogrammet omfattar på så sätt ett brett verksam-
hetsfält och är en viktig grund i all slags byggnation, 
markomvandling, förtätning, markförvaltning och håll-
bar samhällsutveckling. 

Avgränsningar 
Grönstrukturprogrammet är kommunövergripande. De 
gröna värdena i orterna Bålsta, Skokloster och Krägga 
beskrivs på en mer detaljerad nivå, utifrån begreppet 
grönstruktur. Av de tre orterna så är det ett större fokus 
på Bålsta. Den största bebyggelseutvecklingen sker där 
och därmed är behovet av och trycket på samhällets 
gröna värden mer påtaglig. På kommunövergripande 
nivå beskrivs de gröna värden utifrån grön infrastruk-
tur, d.v.s nätverk av natur, som har en tydlig koppling till 
kommunens naturvårdsplan och regional grön infra-
struktur (Stockholms gröna kilar och grön infrastruktur 
i Uppsala län).  

Grönstrukturprogrammet har sin utgångspunkt i kom-
munens vision Vårt Håbo 2030 och är en konkretisering 
av kommunens förslag till översiktsplan och hållbarhets-
strategi vad gäller gröna värden. 

Grönstrukturprogrammet gör ingen skillnad på privat 
eller offentligt ägd mark utan ser på grönstrukturens 
olika funktioner som en helhet. I nästa steg, vid 
planering, utveckling och förvaltning, krävs det därmed 
en samverkan mellan det privata och det offentliga för 
att grönstrukturens värden ska kunna bestå och 
utvecklas på ett hållbart sätt.  

1. Grönstrategi för Örebro kommun 2017

Grön skiljeremsa mellan väg och  gång- och cykelväg, Kalmarleden
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10 skäl till mera grönt
Här är några exempel på ekosystemtjänster som våra 
gröna miljöer bidrar med, helt gratis och som är  
grunden för vår välfärd.

Bättre folkhälsa
Vistelse i grönområden minskar stress 
och psykisk ohälsa, har en positiv inver-
kan på immunförsvaret och bidrar till 
att öka livslängden.

Kulturhistoria och identitet
Grönska och natur skapar attraktiva
miljöer, bidrar till den lokala
identiteten och är en del
av kulturarvet.

Rekreativa miljöer
Naturområden ger oss rekreativa mil-
jöer för lugna promenader, motion, 
utflykter och båtliv. Grönska och natur 
erbjuder mötesplatser för människor av 
olika bakgrund och åldrar.

Reglering av lokalklimat
Grönska och natur bidrar lokalt till jäm-
nare temperatur, ökad luftfuktighet, 
skugga och vindskydd.

Bättre utveckling och lärande
Undervisning utomhus ger ökad kon-
centrations- och inlärningsförmåga, 
minskar stress hos elever och förbätt-
rar psykisk ohälsa. 

Mångfald och resiliens
Varierande och sammanlänkade 
grönområden ger förutsättningar för 
en större mångfald av växter och 
djur, vilket skapar motståndskraftiga 
ekosystem. 

Attraktiva samhällen
Tillgängliga grönområden skapar att-
raktivare och mer jämlikt samhälle.

Rening och reglering av vatten
Våtmarker och grönområden fördröjer, 
filtrerar och renar vatten från förore-
ningar samt förebygger översväm-
ningar, erosion och torka.

Pollinering och matförsörjning
Insekter pollinerar blommande växter
som utvecklar frukt, bär och frö. Natu-
ren ger oss odlingbar jord, fisk och jakt-
bart vilt. 

Källa till energi och råvaror
Ved, grödor och biologiska restpro-
dukter kan ge oss värme och energi, 
träd ger oss råvaror som virke och 
pappersmassa.

Illustrationer: The New Division/Boverket
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Gröna mål - Vad har tidigare beslutats?

Kommunala ställningstaganden 
Kommunens vision Vårt Håbo 2030 är vägledande i kom-
munens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas 
till år 2030. Den pekar tydligt på att vi ska vara hållbara 
Håbo där vi lever och arbetar i en attraktiv miljö med 
Mälarens vatten och naturen nära inpå oss. 

I förslaget till ny översiktsplan Håbo - en kommun för 
framtiden pekar man på att Håbo ska utvecklas samti-
digt som kommunens karaktär och värden bibehålls och 
stärks. Merparten av Håbo kommuns bebyggelseutveck-
ling ska ske inom befintliga bebyggelsegrupper och redan 
ianspråktagna områden. Områden med höga natur- och 
kulturmiljövärden ska bevaras samtidigt som invånare 
och besökare får tillgång till områdena. Genom goda 
boendemiljöer, bra möjligheter till transport och nära till 
rekreation ges förutsättningar för ett gott liv. 

I kommunens Hållbarhetsstrategi finns inriktningar och 
målsättningar för ekologisk,- social- och ekonomisk håll-
bar utveckling. Flertalet av inriktningarna i hållbar-
hetsstrategin har en direkt koppling till grönstrukturen, 
bland annat Naturmiljöer med mångfald, Rent vatten för 
alla och Trygga mötesplatser för alla.

Inledning och 
bakgrund

Mål, riktlinjer och ramar
Internationella, Nationella,  

Regionala, Kommunala mål och riktlinjer

Översiktsplan 
Hållbarhetsstrategi

Bostads-
försöjnings-

program

Kulturmiljö-
program

Vatten-
program

Grönstruktur- 
program

Grönstrukturprogrammet utgör tillsam-
mans med flera andra styrdokument en 
konkretisering av förslagen till översikt-
plan och hållbarhetsstrategi.

Håbo kommun har tecknat hållbarhetslöften1 med läns-
styrelsen i Uppsala län för ekosystem och biologisk 
mångfald för följande åtgärdsområden under perioden 
2020-2023:
• Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsätt-

ningar och formellt skydd
• Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet
• Motverka invasiva främmande arter
• Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering
• Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grön-

områden
• Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av

hållbara varor och tjänster
• Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i

skola och förskola
Regionala ställningstaganden 
I Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län (remiss-
version RUS 2020 för antagande 2021) tar man sin 
utgångspunkt i att Uppsala län ska växa hållbart, vara 
nyskapande och vara en plats där alla kan leva ett gott 
liv. Agenda 2030 och de 17 globala målen är en tydlig bas
i strategin och regionens utvecklingsarbete. Region Upp-
sala förvaltar även naturområden och verkar för frilufts-
livet och utomhuspedagogik i regionen genom Upplands-
stiftelsen. Upplandsstiftelsen har regionen och länets
kommuner som sina medlemmar.

Länsstyrelsen i Uppsala län har en samordnande roll på 
regional nivå när det gäller miljömålen och friluftsmå-
len. De ansvarar även för skydd och förvaltning av stat-
ligt skyddade områden, vissa riksintressen samt prövar 
verksamheter som kan inverka på natur- och kulturmil-
jövärden. Länsstyrelsen antog en regionala handlings-
plan för grön infrastruktur 2019, vilken är ett viktigt 
vägledande dokument i det översiktliga arbetet med 
gröna värden och samband i länet.  

Håbo kommun ligger på gränsen till Stockholms län var-
för det är av vikt att även ta hänsyn till deras styrande 
dokument. I den regionala utvecklingsplanen för Stock-
holmsregionen (RUFS) pekas tio gröna kilar ut samt en 
blåstruktur som är av vikt för regionens attraktivitet och 
hållbarhet/motståndskraft och för människors livsmiljö. 
Två av de gröna kilarna, Görvelnkilen och Järvakilen 
ansluter till Håbo kommun. Detta synliggörs och utveck-
las även ytterligare i Länsstyrelsen i Stockholm läns 
plan för grön infrastruktur.

Inledning och  
bakgrund 

1 Läs merom tecknade hållbarhetslöften på www.habo.se/hållbarhetslöften
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Nationella styrande dokument
De nationella miljökvalitetsmålen tillsammans med 
generationsmålet är av stor vikt för miljöarbetet samt för 
att uppnå internationella mål. Flera av målen har en 
tydlig koppling till grönstrukturen.  Kommunen har här 
tillsammans med andra offentliga aktörer ett viktigt 
ansvar att visa vägen och gå före. 

De friluftspolitiska målen har som utgångspunkt att 
friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional 
utveckling. Det övergripande målet är att stödja männis-
kors möjlighet att vistas ute i naturen och utöva frilufts-
liv. För grönstrukturprogrammet har mer eller mindre 
alla friluftsmålen en relevans. 

Folkhälsopolitiska målen för Sverige omfattar elva 
målområden. Det övergripande målet är att skapa sam-
hälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolk-
ningen. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras 
för de grupper som är mest utsatta för ohälsa och att den 
blir mer jämlik. 

De nationella kulturmiljömålen ska vara vägledande 
för kulturmiljöarbetet på statlig, regional och kommunal 
nivå. De säger bland annat att en helhetssyn på förvalt-
ningen av landskapet ska finnas som innebär att kultur-
miljön tas till vara i samhällsutvecklingen. 

Inledning och 
bakgrund

Vad säger plan- och bygglagen (PBL) om grönstruktur och gröna värden?
Plan- och bygglagen ger ramar för hantering av gröna värden i planering och byggande och 
enlig denna ska mark- och vattenområden användas för ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Planläggning skall ske med beak-
tande av natur- och kulturvärden och främja ändamålsenlig struktur och en estetiskt tillta-
lande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anlägg-
ningar.  Det andra kapitlet föreskriver också att man vid planläggning ska säkra att det 
inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns parker och 
andra grönområden samt platser som är lämpliga för lek, motion och annan utevistelse. 
Plan och bygglagen reglerar även genomförandet av detaljplaner, vilket återfinns i kapitel 6. 

Internationella styrande dokument 
Agenda 2030 omfattar 17 globala mål och 169 delmål 
som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och eko-
nomiskt hållbar utveckling. Målen är integrerade och 
odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling. De gröna värdena inbegriper många delar av 
de globala målen och är en viktig grund för en hållbar 
samhällsutveckling. 

Konventionen för biologisk mångfald 
Konventionen för biologisk mångfald syftar till ett 
gemensamt arbete för bevarande och hållbart nyttjande 
av den biologiska mångfalden samt en rättvis och skälig 
fördelning av de resurser som följer av användandet av 
genetiska resurser. Konventionens mål har inarbetats
i Sveriges miljömål. 

Europeiska landskapskonventionen 
Den europeiska landskapskonventionen anger
att landskapet är en gemensam tillgång och ett
gemensamt ansvar. Konventionen syftar till att
skydda landskapets olika värden och tillgångar
samt att förbättra både förvaltning och planering
av landskap, både stad och landsbygd.

Inledning och  
bakgrund 

Vad säger miljöbalken (MB) om grönstruktur och gröna värden?
Det finns en koppling mellan Miljöbalken och Plan- och bygglagen i fråga om grundläggande 
och särskilda hushållningsbestämmelser som finns i tredje respektive fjärde kapitlet, samt 
regler kring miljökvalitetsnormer som återfinns i femte kapitlet. Men även det sjätte kapitlet 
berör grönstrukturplanering eftersom det reglerar i vilka situationer och hur en miljö-
bedömning av planer och program ska göras. Vid miljöbedömningar kan grönstrukturpro-
grammet tjäna som ett väsentligt underlag för bedömningen. Miljöbalken reglerar också 
skydd av olika områden, bland annat gällande naturreservat, biotopskyddsområden och
strandskyddsområde, vilka alla är relevanta verktyg för grönstrukturplaneringen
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Håbos gröna förutsättningar
Vi har goda förutsättningar att vara en växande och 
hållbar kommun. Håbo kommuns karaktärsdrag med en 
mälarnära natur, kulturhistoriskt rika miljöer och 
gröna bostadsområden är också några av våra främsta 
tillgångar för en hållbar samhällsutveckling. Åsmiljö-
erna, det äldre herrgårdslandskapet och det kulturhisto-
riska odlingslandskapet hyser höga natur- och kultur-
miljövärden. Här har de flesta invånare inte särskilt 
långt till närmaste grönområde eller strand och skolor 
och förskolor har goda möjlighter att bedriva verksamhet 
ute i den skolnära naturen. De bostadsnära grönområ-
dena bidrar till värdefull klimatreglering och de många 
villaträdgårdarna är ett viktigt inslag för pollinerande 
insekter. En besöksnäring med fokus på natur- och kul-
turturism ha här stor potential att utvecklas och växa.

Inledning och  
bakgrund

Inledning och  
bakgrund 

Håbos gröna utmaningar
Håbo kommun och dess grönstruktur står också inför 
stora utmaningar som vi måste kunna hantera på ett bra 
sätt för att kunna växa hållbart. Här är några av de 
främsta utmaningarna.

Förtätning och exploatering
Håbo kommun växer och särskilt i Bålsta pågår en för-
tätning av befintlig bebyggelse och en expansion av före-
tagsmark. Detta skapar möjlighet till effektivare trans-
portinfrastruktur, VA-system  och bättre offentlig 
service. En tydlig målkonflikt som uppstår vid exploate-
ring och förtätning är ianspråktagande av grönområden. 
För att bygga ett hållbart samhälle behöver vi bygga 
både tätt och grönt utan att försämra förutsättningarna 
för barn och unga, människors hälsa, klimatanpassning 
och biologisk mångfald. 

Klimatförändringar
En av de stora utmaningarna i ett växande samhälle är 
att anpassa det till de klimatförändringar som väntas. 
Risk för översvämningar och värmeböljor förväntas öka 
framöver, vilket ställer högre krav på en väl genomtänkt 
fysisk planering. Grönstrukturen bidrar till att göra 
våra samhällen mer rustade för ett förändrat klimat. Om 
vi bevarar och tillskapar grönområden på rätt sätt kan 
den ge oss det vi kallar för urbana ekosystemtjänster.

Stora barriärer och svaga samband
I samband med förtätning finns det en risk att grönom-
råden försvinner vilket kan påverka de gröna samban-
den negativt. I kommunen finns redan idag stora befint-
liga barriärer i form av såväl E18, Mälarbanan och ett 
bitvis enformigt jordbruks- och skogsbrukslandskap vil-
ket påtagligt försvagar de gröna sambandens konnektivi-
tet och naturvärden. Delar av befintlig bebyggelse i Bål-
sta och Krägga bidrar även med att försvaga de gröna 
sambanden genom fragmentering av landskapet. Här 
krävs en god planering för att minimera barriärernas 
negativa effekt och stärka de svaga sambanden. 

Försämrad folkhälsa
Även i en liten kommun som Håbo så har vi utmaningar 
gällande folkhälsan. Att förbättra möjligheterna till 
fysisk aktivitet, rekreation och naturvistelse är ett sätt 
att jobba förebyggande med försämrad hälsa kopplad till 
en ohållbar livsstil och de stora samhällsekonomiska 

Inledning och  
bakgrund 

Hälsans stig, Bålstaåsen.
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kostnaderna som den för med sig. Forskning visar på 
tydliga samband mellan tillgång till attraktiva natur- 
och grönområden och psykisk och fysisk hälsa. Vi behö-
ver fortsätta tillgodose människors rätt till och behov av 
naturområden även när kommunen växer. Det är sär-
skilt viktigt i och kring våra tätorter. 

Minskad biologisk mångfald
En grundförutsättning för att naturen ska kunna levera 
ekosystemtjänster som vi är beroende av är en hög biolo-
gisk mångfald. Idag är förlusten av biologisk mångfald 
omfattande världen över och att vända denna negativa 
utveckling är en av våra stora utmaningar. I Håbo kom-
mun har många värdefulla miljöer försvunnit under de 
senaste 150 åren på grund av ett allt mer storskaligt 
jord- och skogbruk, utdikning och bebyggelseutveckling. 
Igenväxning och upphörd hävd av ängar, hagmarker och 
åkerholmar bidrar även till att flertalet arter i odlings-
landskapet lever en allt mer tynande tillvaro. Påverkan 
på den biologiska mångfalden från invasiva främmande 
arter har under senare år även blivit ett växande pro-
blem. För att motverka denna utveckling måste vi lång-
siktigt skydda och vårda de artrika miljöer vi har kvar 
men även återskapa miljöer med höga naturvärden. 

Allmänt tillgängliga strandmiljöer
Håbo är en mälarkommun och stränderna är en viktig 
attraktionskraft. I Bålsta är allmänhetens tillgång till 
stränderna sämre än i övriga delar av kommunen, 
främst på grund av att delar av strandlinjen blockeras av 
privata fastigheter, privatisering av allmän mark, båt-
uppläggningsplatser och industrimark. Detta bidrar till 
att många inte upplever att de bor nära Mälaren trots 
dess geografiska närhet. Exploateringstrycket i de 
strandnära lägena kan bitvis också vara stort. En utma-
ning är att tillgodose önskemålet om strandnära boende 
och allmänt tillgängliga stränder utan att äventyra 
strändernas attraktionskraft och upplevelsevärde, vär-
defulla ekosystemtjänster samt biologisk mångfald.

Långsiktig hållbar förvaltning
För att bibehålla och utveckla friluftsvärden, kulturmil-
jövärden, ekoystemtjänster och biologisk mångfald i ett 
växande Håbo krävs en långsiktigt hållbar förvaltning 
av våra naturområden. För detta krävs det en bra och 
hållbar förvaltande organisation och en uthållig eko-
nomi. En långsiktigt hållbar driftekonomi är en utma-

Inledning och 
bakgrund

Inledning och  
bakgrund 

ning i den kommunala organisationen där konkurrensen 
om tillgängliga medel är stor. 

Kartläggning och analyser
I samband med framtagning av underlag till grönstruk-
turprogramet har följande kartläggningar och analyser 
genomförts: 
• Kartläggning av rekreativa värden i Krägga och Sko-

kloster (Calluna AB 2018)
• Kartläggning av skolnära natur (Håbo kommun

2018)
• Enkätundersökning hur kommunens invånare

använder grönområden (2020)
• Analys av ekosystemtjänster (Calluna AB 2020)
• Uppdatering av Håbo kommuns naturvårdsplan

(Håbo kommun/Upplandsstiftelsen 2020)

Utöver detta har egna GIS-analyser genomförts gällande 
bostadsnära natur i Bålsta samt rekreativa strukturer 
och områden i Bålsta.

Hur ska programmet användas och läsas
Grönstrukturprogrammet ska utgöra ett redskap i kom-
munens planeringsarbete och ge stöd i samband med för-
valtning och utveckling av parker och grönområden i och 
kring kommunens större orter. Grönstrukturprogram-
met är även vägledande i hur de övergripande gröna 
sambanden ska bevaras och stärkas. 

Grönstrukturprogrammet är översiktligt där grönstruk-
turens olika värden inte beskrivs i detalj. För mer detal-
jerad beskrivning av naturvärden hänvisas till kommu-
nens naturvårdsplan. En betydande del av kommunens 
kulturmiljövärden beskrivs i kommunens kulturmiljö-
program och kulturmiljöplan. De rekreativa värdena har 
kartlagts i Krägga och Skokloster, och utgör ett underlag 
till detta program. Det återstår att ta fram en detaljerad 
friluftsplan, en mångbruksplan för Håbo kommuns sko-
gar samt en parkplan för kommunen.  

Läsanvisningar till programmets olika delar 
Programmet är indelat i två delar plus bilaga som på 
olika sätt berskriver grönstrukuren. Del 1 är av mer 
översiktlig karaktär som ska ge läsaren en bakgrund och 
inblick i vad grönstruktur är, hur det relaterar till olika 
överenskommelser och mål i samhället samt vilka utma-
ningar vi har i Håbo när det gäller de gröna värdena.  
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Del 2 omfattar de fokusområden och mål som finns för 
Håbo kommuns gröna värden. Denna del riktar sig 
främst till Håbo kommuns olika förvaltningar och verk-
samheter, men kan även vara ett riktmärke gällande 
gröna värden för olika företag som är eller vill etablera 
sig i kommunen. Programmets bilaga består av ett kun-
skapsunderlag som mer i detalj beskriver olika värden 
kopplats till grönstrukturen samt beskriver delvis olika 
verktyg som finns för att arbeta med grönstruktur i pla-
nering och skötsel. I bilagan finns även kartutsnitt från 
det GIS-underlag som finns framtaget till programmet.
Bilagan är främst tänkt att användas som ett kunskaps-
underlag för kommunens förvaltningar och verksamhe-
ter och kan bidra med viktiga argument för vikten av 
gröna miljöer när olika samhällsintressen ska vägas mot 
varandra.

Kartunderlag
Som stöd i planering och förvaltning finns ett kartunder-
lag som innehåller en sammanvägd bedömning av grön-
områdenas värde med avseende på rekreation, biologisk 

Samverkan krävs för att klara uppgiften. 

mångfald, gröna samband, klimatanpassning och kul-
turmiljö. Kartunderlaget finns tillgängligt i kommunens 
GIS-baserade kartprogram för att vara så lättillgängligt 
som möjligt för kommunens förvaltningar. Utsnitt från 
kartunderlget finns i programmets del 3.

Genomförande
Varje förvaltning har ett ansvar att bryta ner grönstruk-
turprogrammets mål som berör den egna verksamheten 
och implementera dem i den årliga verksamhetsplane-
ringen. Hållbarhetslöftena för ekosystem och biologisk 
mångfald är en del av genomförandet.
Grönstrukturprogrammet berör alla förvaltningar och 
en samverkan och samordning krävs för att uppnå upp-
satta mål. Ansvaret för genomförande ligger på respek-
tive förvaltningschef. 

Uppföljning
Uppföljning ska göras varje år  i samband med kommu-
nens årliga miljö- och hållbarhetsuppföljning och ska 
rapporteras i samband med årsbokslutet.
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Fokusområden 
och mål

Del 1 - Inledning och  
bakgrund 

Fokusområden  
och mål

Gröna fokusområden för hållbar utveckling
Värden kopplat till grönstrukturen är omfattande och 
kan många gånger komma i målkonflikt med andra sam-
hällsintressen. För att underlätta ställningstaganden 
pekar grönstrukturprogrammet ut 9 fokusområden med 
43 långsiktiga mål med målåret 2030 som är av särskild 
vikt för en hållbar samhällsutveckling. Fokusområd-
nena utgår från övergripande gröna mål och ställnings-
taganden på internationell, nationell, regional, och kom-
munal nivå. Dessa ska vara vägledande i arbetet med en 
långsiktigt hållbar planering, utveckling och förvalting 
av Håbo kommuns gröna miljöer. 

Grönstrukturen kan bekrivas utifrån tre funktioner som 
har en nära koppling till varandra: 
Ekologiska funktioner, med koppling till naturvärden 
och ekosystemtjänster. 
Sociala funktioner, med koppling till rekreation, folk-
hälsa, utomhuspedagogik.
Kulturella funktioner, med koppling till kulturmiljö-
värden, estetik, historisk identitet.

Som bilden här intill illustrerar så går dessa funktioner in 
i varandra. De ekologiska funktionerna utgör grunden för 
grönstrukturens alla funktioner och ekosystemtjänster.

Utpekade fokusområden

Ekologiska  
funktioner 

Sociala  
funktioner

Kulturella 
 funktioner

Vi behöver fokusera arbetet.

Skapa attraktiva, 
tillgängliga och trygga 
parker

Säkerställ tätortsnära 
naturområden för ett rikt 
friluftsliv.

Utveckla skydd och  
förvaltning för ett rikt  
växt- och djurliv.

Tillvarata gröna och  
blå resurser för 
klimatanpassning.

Säkerställ bostadsnära och 
skolnära naturområden.

Utveckla väldefinierade  
gröna samband. 

Synliggör identitets- 
skapande kulturmiljöer.

Säkerställ allmänt
tillgängliga strandmiljöer. 

Integrera ekosystem- 
tjänster i planering,  
byggande och förvaltning. 

Del 2

Programmets del 2 omfattar de fokusområden och mål som 
finns för Håbo kommuns gröna värden. Del 2 riktar sig främst 
till Håbo kommuns olika förvaltningar och verksamheter, men 
kan även vara ett riktmärke gällande gröna värden för olika 
företag som är eller vill etablera sig i kommunen.



26 27Huvudhandling grönstrukturprogram Håbo kommun  Huvudhandling grönstrukturprogram Håbo kommun

Del 1 - Fokusområden 
och mål  

Fokusområde 1 - Integrera ekosystemtjänster 
i planering, byggande och förvaltning 

Att i den fysiska planeringen integrera ekosystemtjäns-
ter ger en bättre förståelse för grönstrukturens samlade 
värden och potential. Det ökar även möjligheter att tän-
ka mångfunktionellt och hitta synergier samt lösa mål-
konflikter med olika typer av mark- och vattenanvänd-
ning.  

Flertalet av de globala målen, EUs strategi för biologisk 
mångfald samt våra svenska miljökvalitetsmål har  
bäring på ekosystemtjänster. Enligt ett av etappmålen 
till miljökvalitetsmålen ska en majoritet av Sveriges 
kommuner till år 2025 integrera ekosystemtjänster i 
planering, byggande och förvaltning av den byggda  
miljön i städer och tätorter. Även i de friluftspolitiska 
målen lyfts ekosystemtjänster kopplade till hälsa, rekre-
ation och friluftsliv fram. Anledningen till detta är att 
människan är beroende av naturens ekosystemtjänster. 
Parker, grönområden och tätortsnära natur är i detta 
sammanhang en viktig förutsättning för att miljön i våra 
tätorter/samhällen ska vara långsiktigt hållbar, hälso-
främjande, trygg och attraktiv.  

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är naturens ofta 
osynliga gratisarbete, de produkter och 
tjänster som naturen ger oss människor 
och som bidrar till vår välfärd och livs-
kvalitet. Exempelvis luft- och vattenre-
ning, bullerdämpning, temperaturregle-
ring, pollinering och rekreativa miljöer. 
Grundförutsättningen för fungerande 
ekosystemtjänster är biologisk mångfald.

Miljömålen säger

En av preciseringarna till miljömålen 
anger följande:

Ekosystemen har förmåga att klara av 
störningar samt anpassa sig till föränd-
ringar, som ett ändrat klimat, så att de 
kan fortsätta leverera ekosystemtjänster 
och bidra till att motverka klimatföränd-
ringen och dess effekter.bevarade och för-
utsättningar finns för ett fortsatt beva-
rande och utveckling av värdena.

Fokusområden 
och mål  

Del 1 - Fokusområden 
och mål

Genom rätt tillämpning av plan- och bygglagen finns det 
goda förutsättningar för att ekosystemtjänster bibehålls 
och skapas i samband med planläggning av mark och 
vatten och byggande. Flera av de rumsliga allmänna 
intressen som tas upp i tredje kapitlet är förutsättningar 
för ekosystemtjänster. I detta sammanhang är det vik-
tigt att känna till vilka värden som finns på den aktuella 
platsen och dess funktion i landskapet (grönstruktur) 
samt värdera dem så att värdefulla ekosystemtjänster 
inte går förlorade. Genom att alltid undersöka vad som 
finns på platsen får vi mer kunskap och har därmed även 
möjlighet att tillskapa nya ekosystemtjänster i samband 
med byggande särskilt i områden där det råder brist. 

Beslut som fattas i samband med planering, byggande 
och förvaltning har stor betydelse för hur grönstruktu-
ren och dess ekosystemtjänster bevaras och utvecklas. 

Fokusområden  
och mål

Relaterade globala mål 

Relaterade nationella mål 
Miljömål 
Friluftsmål

För att integrera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning 
ska Håbo kommun:

Senast 2025 ha integrerat värdet av ekosystemtjänster i kommunens fysiska planering och 
genomförande för en hållbar samhällsutveckling.
Eftersträva att ny bebyggelse anpassas till befintlig miljö och utformas på ett sådant sätt att 
den minimerar negativ påverkan på platsens ekosystemtjänster. 
Tillvarata och stärka grönområdens naturlig förmåga till luftrening, bullerdämpning och 
visuellt skydd.
Säkerställa att en lokalanpassad grönytefaktor (GYF) för allmän platsmark och 
kvartersmark ska används för att styra projektering och uppföljning.

Midsommarbukett från Södra Eneby.
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Del 1 - Fokusområden 
och mål  

Fokusområde 2 - Utveckla skydd och 
förvaltning för ett rikt växt- och djurliv 

I Håbo kommun finns flera värdefulla och vackra land-
skapspartier med hög biologisk mångfald. Att förvalta och 
långsiktigt skydda naturområden och den biologiska mång-
falden är en grundförutsättning för hållbar utveckling. En 
mångfald av växter och djur utgör grunden för långsiktigt 
fungerande ekosystem vilka vi människor är helt beroende 
av för vår överlevnad och välfärd.  

I kommunens naturvårdsplan finns de mest värdefulla 
områdena ur naturvårdssynpunkt med, vilka utgör vik-
tiga kärnområden för den biologiska mångfalden i Håbo 
kommun. En betydande andel av de utpekade områdena 
är kopplade till ädellövsmiljöer längs med Mälaren,  
torrängar i det gamla odlingslandskapet samt land- och 
vattenområden längs med åsarna. Dessa naturtyper är 
skapade genom en kombination av mänsklig påverkan 
och naturliga faktorer. För att dess värden ska bevaras 
och utvecklas behövs en allmän kunskap och förståelse 
för varför de är viktiga samt en ambition att sköta dem 
på ett sådant sätt att värdena består. Förståelse och  

Miljömålen säger

Flertalet av preciseringarna till miljö-
målen har bäring på denna inriktning. 
Några anger följande:

Främmande arter och genotyper hotar 
inte den biologiska mångfalden.

Natur- och kulturmiljövärden i skogen är 
bevarade och förutsättningarna för fort-
satt bevarande och utveckling av värdena 
finns.

Odlingslandskapet är öppet och varia-
tionsrikt med betydande inslag av häv-
dade naturbetesmarker och slåtterängar, 
småbiotoper och vattenmiljöer, bland 
annat som en del i en grön infrastruktur 
och erbjuder livsmiljöer och spridnings-
vägar för vilda växt- och djurarter.

Fokusområden 
och mål  

Del 1 - Fokusområden 
och mål

insikt kring natur och naturvärden, och hur de kopplar 
till hållbar utveckling, utgör en viktig grund för hela 
naturvårdsarbetet. 

Ett växande problem och hot mot den biologiska mångfal-
den är etableringen av invasiva främmande arter. Främ-
mande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig 
till Sverige med hjälp av människan. Redan idag har 
över 2000 arter etablerat sig i Sverige och cirka 400 av 
dessa är klassade som invasiva då de utgör ett problem 
för vår natur och människan. Även i Håbo ser vi ett väx-
ande problem med spridning av trädgårdsväxter i  
naturen, där otillåtna trädgårdskomposter i de bostads-
nära skogarna är en påtaglig spridningkälla. 

Kommunen har en viktig roll och ett ansvar i arbetet för 
att bevara ett rikt växt- och djurliv genom att planera så 
att värdefull natur inte tas i anspråk samt att långsik-
tigt skydda och förvalta naturområden. Att säkerställa 
att värdefulla naturområden bevaras skapar även förut-
sättning för friluftsliv och rekreation vilket främjar folk-
hälsan och kommunens attraktionskraft. 

För att utveckla skydd och förvaltning för ett rikt växt och djurliv ska Håbo kommun:
Bilda och utöka kommunala naturreservat och biotopskyddsområden motsvarande  
minst 140 ha1 för att öka andelen formellt skyddad natur. 
Prioritera markaffärer (inköp, byte) som  långsiktigt kan stärka biologisk mångfald, 
ekosystemtjänster och allmänhetens tillgång. Tätortsnära natur är prioriterat.
Utveckla den kommunala förvaltningen av mark så att den bidrar till att bevara och utveckla 
ett artrikt odlingslandskap och sandmiljöer. Områden utpekade i kommunens 
naturvårdsplan är prioriterade.
Säkerställa att Håbo kommuns skogar förvaltas genom hållbara metoder med fokus på 
mångbruk som ger utrymme för naturvård, kulturmiljövård och rekreation.
Säkerställa att naturreservat som förvaltas av kommunen sköts kontinuerlig enligt en 
gällande och uppdaterad skötselplan samt ha en regelbunden tillsyn för att bibehålla och 
stärka utpekade värden.
Se till att invasiva främmande arter på EU:s lista samt nationell lista bekämpas inom det 
kommunala markinnehavet.  
Säkerställa att naturområden utgör en tillgång i samhällsbyggnadsprocessen. Om det inte 
går att undvika att naturområden ianspråktas ska ekologisk kompensation genomföras.

Fokusområden  
och mål

Relaterade globala mål 

Relaterade nationella mål 
  Miljömål 
  Friluftsmål

Humla på blåeld, Skörby. 1 Arealen motsvarar en 6 procentig ökning av formellt skyddad natur inom Håbo kommun för att uppnå det nationella miljömålet om 20 procent 
skyddad natur (etappmål för biologisk mångfald). År 2019 är andelen skyddad natur i Håbo kommun 14,6 procent enligt Kolada nyckeltal.
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Del 1 - Fokusområden 
och mål  

Fokusområde 3 - Utveckla väldefinierade 
gröna samband 

I Håbo kommun är naturen aldrig långt borta och här 
finns många värdefulla naturområden. Utpekade natur-
områden i kommunens naturvårdsplan utgör viktiga 
värdekärnor för biologisk mångfald och utgör i många 
fall också värdekärnor för rekreation. För att möjliggöra 
för växter och djur att sprida sig i landskapet och säkra 
rekreationsstråk för oss människor behöver grönområ-
den och värdekärnor hänga samman, så kallade gröna 
samband eller grön infrastruktur.  Att ha väl samman-
länkade gröna samband i våra orter är av lika stor vikt 
för en hållbar samhällsutveckling som en sammanhäng-
ande och effektiv transportinfrastruktur.

För att bibehålla ekologiska funktioner och ekosystem-
tjänster i landskapet är det av stor vikt att det finns 
funktionella gröna samband innehållande värdekärnor 
med hög biologisk mångfald. Det finns studier som visar 
att det krävs ett avstånd på 250 - 300 meter för att 
människor ska uppleva en ostördhet från en störande 
omgivning. Om en störning kommer från två håll krävs 

Grön infrastruktur

Nätverk av natur som bidrar till funge-
rande livsmiljöer för växter och djur och 
till människors välbefinnande.

Miljömålen säger

En av preciseringarna till miljömålet Ett 
rikt växt- och djurliv anger följande:

Det finns en fungerande grön infrastruk-
tur, som upprätthålls genom en kombina-
tion av skydd, återställande och hållbart 
nyttjande inom sektorer, så att fragmen-
tering av populationer och livsmiljöer inte 
sker och den biologiska mångfalden i 
landskapet bevaras.

Fokusområden 
och mål  

Del 1 - Fokusområden 
och mål

500 meter1. Detta utrymme ger även goda chanser för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Vid smalare 
gröna samband än 500 meter eller där det finns barriä-
rer i form av vägar och ett förändringstryck i form av 
bebyggelse, blir de gröna sambanden försvagade och 
behöver hanteras med försiktighet. Det är därför av stor 
vikt att de gröna sambandens värden och funktion finns 
med vid planering, exploatering och skötsel av mark 
inom kommunen. 

Betydande barriärer för de gröna sambanden i Håbo 
kommun är E18 och Mälarbanan som skär genom hela 
kommunen i öst-västlig riktning. De gröna samband som 
främst påverkas av detta är ädellövsmiljöerna i anslut-
ning till Ekolsundsviken samt åsmiljöerna i anslutning 
till Stora och Lilla Ullfjärden, vilket är negativt både för 
biologisk mångfald och för friluftslivet. Dessa områden 
kopplar även an till Stockholms gröna kilar. För att inte 
förstärka den negativa effekten av denna barriär behöver 
förstärkande åtgärder genomföras och ytterligare exploa-
tering anpassas eller minimeras i dess närområde. Re-
kreationshöjande åtgärder som sammankoppling av 
Upplandsleden och Upplands-Bro leden skulle kunna 
bidra positivt till att förstärka sambandet över länsgrän-
sen.

För att utveckla väldefinierade gröna samband ska Håbo kommun:
Genom god planering, lovgivning och markanvändning minimera fragmentering av 
naturområden och bidra till att stärka de gröna sambanden med funktion för både människor 
och biologisk mångfald.
Stärka och utveckla förutsättningarna för biologisk mångfald och friluftsliv i utpekade svaga 
gröna samband.
Säkerställa att kommunens gröna samband har en tydlig koppling med Stockholms gröna 
kilar samt bidra till att stärka den regionala gröna infrastrukturen i Uppsala län.

Fokusområden  
och mål

Relaterade globala mål 

Relaterade nationella mål 
Miljömål 
Friluftsmål

Utsikt över Lilla Ullfjärden och Granåsen. 1  När, vad och hur? Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar.2012:5 Landstinget i Stockholm län
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Del 1 - Fokusområden 
och mål  

Fokusområde 4 - Tillvarata gröna och blå 
resurser för klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att vidta åtgärder för att 
anpassa samhället till såväl dagens som framtida effek-
ter av ett förändrat klimat, och därigenom minska sam-
hällets sårbarhet. Genom att dra nytta av kommunens 
gröna och blå strukturer och de ekosystemtjänster de 
bidrar med, kan konsekvenserna för samhällsekonomin, 
miljön och människors hälsa och egendom begränsas.  

Hög värme liksom risken för översvämningar är ett stort 
problem i den bebyggda miljön. Områden som är exploa-
terade med en stor andel hårdgjorda ytor i form av asfalt 
och byggnader kan uppleva förhöjda temperaturer i jäm-
förelse med närliggande områden. Detta fenomen kallas 
urbana värmeöar. Hårdgjorda ytor kan inte heller abso-
bera vatten och därför måste en stor del av nederbörden 
tas om hand i tekniska dagvattensystem. 

Genom en god fysisk planering och gestaltning av den 
fysiska miljön kan temperaturen regleras lokalt. Detta 
är särskilt viktigt i områden som ligger i anslutning till 

Nationell strategi

Genom den nationella strategin för klima-
tanpassning har regeringen satt upp mål 
om att utveckla ett långsiktigt hållbart 
och robust samhälle som aktivt möter kli-
matförändringar genom att minska sår-
barheter och ta tillvara möjligheter. 

Fokusområden 
och mål  

Del 1 - Fokusområden 
och mål

platser där känsliga grupper vistas, till exempel för-
skolor, skolor och äldreboenden. Grönområden med träd 
ger möjlighet till skugga samtidigt som vegetationens 
avdunstning bidrar till en avkylande effekt lokalt. Grön-
områden som innehåller grönska i flera nivåer, det vill 
säga med gräs, stora buskar och träd, ger en större vege-
tationsvolym och därmed även en större temperatur-
sänkning. 

Grönområden, parker och andra gröna ytor med genom-
släpplig mark fyller en viktig funktion eftersom de både 
kan fördröja vatten för att minska belastningen på dag-
vattensystemet men även infiltrera och rena dagvattnet. 
Genom att i anslutning till exploaterade områden bevara 
grönområden och återskapa mer vatten i landskapet som 
exempelvis våtmarker och dagvattendammar kan risken 
för översvämningar minska. 

Genom att integrera klimatanpassningsfrågan i plane-
ringen och utvecklingen av den bebyggda miljön tillvara-
tas och skapas områden som både bidrar till att reglera 
det lokala klimatet, minskar risken för översvämning 
och samtidigt bevara och tillskapa rekreativa värden för 
kommunens boende och besökare. 

Fokusområden  
och mål

För att tillvarata gröna och blå resurser för klimatanpassning ska Håbo kommun:
Identifiera och så långt som möjligt eliminera befintliga värmeöar i kommunens tätorter, 
särskilt i anslutning till förskolor, skolor och äldreboenden. Framtida värmeöar ska undvikas 
genom god planering och förvaltning.
Säkerställa att grönytor i befintlig bebyggelse i så lång utsträckning som möjligt utgör en 
resurs i samhällsbyggnadsprocessen utifrån ett klimatanpassningsperspektiv.
Vid planering och utveckling av bebyggelse lämna plats för översvämningsbara ytor. 
Säkerställa att ny bebyggelse inte tillskapar nya instängda områden eller lågpunkter för att 
minimera och skydda från risk för översvämning.
Säkerställa att dagvatten från befintlig och ny bebyggelse tas omhand på ett sådant sätt att 
metaller, närsalter och kemikalier inte når Mälaren.
Kommunens förvaltning av skog och jordbruksmark ska vara anpassad till kommande 
klimatförändringar.

Relaterade globala mål 

Relaterade nationella mål 
Miljömål 

Grönytor i anslutning till bebyggelse som har en viss klimatreglerade funktion, Västerängen.
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Fokusområden 
och mål  

Fokusområde 5 - Säkerställ tätortsnära 
naturområden för ett rikt friluftsliv

Tillgången till attraktiv tätortsnära natur är en viktig 
del av en hållbar utveckling och utgör en viktig resurs i 
folkhälsoarbetet1. En stor del av det vardagliga friluftsli-
vet utövas i den tätortsnära naturen som finns inom 
rimligt avstånd från bostaden. Genom att långsiktigt 
säkerställa tillgången på tätortsnära natur skapas  
möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation och återhämt-
ning för alla invånare. 

Närhet till skyddad natur är av särskild betydelse för 
människors hälsa, friluftsliv och rekreation. Att naturen 
är skyddad gör att människor har tillgång till den lång-
siktigt, vilket är särskilt viktigt i tätortsnära områden 
där exploateringstrycket är hårt.2 Den tätortsnära  
naturen ska utgöra arena för det nära, vardagliga  
friluftslivet, områden för dagsutflykter och områden för 
helgutflykter. En hållbar rekreativ grönstruktur karak-
täriseras av tillgänglighet för människor, sammanhäng-
ande grönstruktur som möjliggör rörelse mellan olika 
områden och variation av rekreativa kvaliteter som kan 

Sveriges friluftsmål

De tio friluftpolitiska målen beslutades 
av regeringen 2012 och syftar till att 
utveckla och bedriva åtgärder för att för-
utsättningarna för friluftsutövandet ska 
förbättras. Ett av friluftsmålen är Att-
raktiv tätortsnära natur.

Miljömålen säger

En av preciseringarna till miljömålen 
anger följande:

Tätortsnära natur som är värdefull för 
friluftslivet, kulturmiljön och den biolo-
giska mångfalden värnas och bibehålls 
samt är tillgänglig för människan.

Odlingslandskapets och skogens värden 
för friluftslivet är värnade och bibehållna 
samt tillgängliga för människor.

Fokusområden  
och mål

ge rika upplevelser och många aktiviteter.  Tillgänglig-
het handlar många gånger om människors kunskap om 
att ett område existerar, avståndet från bostaden och 
deras föreställningar om hur tillgängliga områdena är.
Att känna sig välkommen till, lockad och stimulerad av 
naturen är avgörande för att områden ska användas. 

I Håbo kommun i sin helhet finns det en relativt god 
tillgång till naturområden för rekreation och friluftsliv. 
Större naturområden har andra värden än de
som finns i tätorten, ofta är det tystnad och ostördhet,
närhet till vatten eller möjlighet att utföra
någon särskild aktivitet som lockar människor att
resa lite längre. Naturreservat, friluftsområden samt 
Upplandsleden och uppmärkta stigar erbjuder besökare 
rekreativa miljöer som uppmuntrar till rörelse och av-
koppling. Inom kommunens tätorter ser dock tillgången 
till större sammanhängande naturområden och dess 
kvalitet för friluftslivet lite olika ut. Kommunen har här 
en ytterst viktigt roll för att säkerställa att hänsyn tas 
till tätortsnära naturområdens kvalitet och boendes 
behov vid planering och skötsel3.  

1Friluftsmålen, Naturvårdsverket 
2 Vision för Sverige 2025, Boverket 
3 Sveriges miljömål, indikatorer till God bebyggd miljö.

Relaterade globala mål 

Relaterade nationella mål 
  Miljömål 
  Friluftsmål 
  Folkhälsomål

För att säkerställa tätortsnära naturområden för ett rikt friluftsliv ska Håbo kommun:
Skapa förutsättningar för tre större sammanhängande tätortsnära friluftsområden i 
anslutning till Bålsta genom inköp av mark och/eller långsiktiga avtal för att skapa 
förutsättningarna för ett rikt friluftsliv i vardagen och ökad folkhälsa för alla.   
Utveckla kvalitén i den tätortsnära naturen i Bålsta, Krägga och Skokloster med avseende på 
skötsel som gynnar rekreationsvärden och fler friluftsanordningar samt utveckla 
Upplandsleden och stigstråk som uppmuntrar till utevistelse och aktivitet. Lugna områden 
ska särskilt värnas.
Utveckla samverkan med andra myndigheter, markägare och aktörer för att öka 
förutsättningarna för ett rikt friluftsliv för invånare och besökare i Håbo kommun. 

Större tätortsnära friluftsområde
Större tätortsnära friluftsområde är 
naturområden på gång- och cykelavstånd 
från tätorten, helst på ett avstånd av 
högst 1-2 km.  Dessa områden har 
utvecklade friluftsanordningar och bör 
vara förhållandevis stora och omfatta 
minst 100-300 ha.

Vandrarleden intill Lilla Ullfjärden. 
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Del 1 - Fokusområden 
och mål  

Fokusområde 6 - Säkerställ bostadsnära och 
skolnära naturområden

I Håbo kommun planeras det för att främst förtäta befint-
liga bebyggda områden för att inte ta stora nya naturom-
råden i anspråk och skapa ett mer hållbart samhälle för 
framtiden. I denna utveckling är det av stor vikt att för-
stå att den bostadsnära och skolnära naturen är en vik-
tigt tillgång och förutsättning för kommunens invånare 
när det gäller folkhälsa, utomhuspedagogik, attraktivi-
tet, avkoppling, rekreation och lokalklimat.    

Idag bor ca 90 procent av Håbo kommuns befolkning i 
någon av kommunens tätorter, där den allra största an-
delen bor i Bålsta. Det är också en barnrik kommun där 
23 procent av invånarna är mellan 0-15 år. Kommunen 
är ansvarig för att beakta allmänna intressen vid plan-
läggning och lokalisering av bebyggelse, och ansvarar 
oftast för den allmänna platsmarken som ska vara all-
mänt tillgänglig för alla1. Att utgå från barnens perspek-
tiv i planeringen gynnar alla. Den bostadsnära och skol-
nära naturen är en viktigt del i barnens infrastruktur 
tillsammans med bostadsgårdar, lekparker, skolvägar 
och skolgårdar2. Närhet är en viktig faktor, särskilt för 
barn och äldre. 

Bostadsnära natur

Enligt Boverket omfattar den bostads-
nära naturen olika typer av grönområ-
den som ligger inom 300 m från bosta-
den. Den är en del av grönsstrukturen 
och ska ha en tydlig koppling till större 
grönområden genom gröna stråk.

Skolnära natur

Utifrån nationella mål samt de mål som 
finns i läroplanen bör den skolnära 
naturen i stora drag erbjuda möjlighet 
till motoriska utmaningar och 
upptäckarglädje för förskolebarn, och ge 
förutsättningar för naturstudier och 
friluftsliv för skolbarn.

Fokusområden 
och mål  

Del 1 - Fokusområden 
och mål

1 Bostadsnära natur, Boverket 2007 
2 Sammanställning av skolor och förskolors användning av skolnära natur 2018, Håbo kommun 
3 Helen Ekvall 2012. Friskare, gladare och smartare barn med utomhuspedagogik. 
4 Folkhälsomyndigheten 2017. Miljöhälsorapport 2017
5  Naturvårdsverket, Sveriges friluftsmål

Forskning pekar entydigt på att barn mår bra av att 
vara ute. Undervisning utomhus ger ökad koncentra-
tions- och inlärningsförmåga, minskar stress hos elever, 
minskar smittspridningen av sjukdomar och förbättrar 
psykisk ohälsa.3 Ett flertal studier har även föreslagit att 
barn i gröna stadsdelar har en lägre risk för övervikt 
senare i livet, är stresståligare och har en bättre kognitiv 
förmåga.4Även adhd-symtom hos barn verkar lindras av 
mer grönska i omgivningen. Skolgårdar är en utemiljö 
där barn vistas en betydande del av skoldagen och där 
gröna inslag är av stort värde för barnens hälsa och ut-
veckling.

Att säkerställa tillgången på bostadsnära och skolnära 
natur omfattar tre aspekter som alltid bör finnas med i 
planeringen; tillgång, nåbarhet och kvalitet 1. Ett natur-
område som ligger nära, är tillgängligt och har hög kva-
litet har störst möjligheter att främja friluftsliv i varda-
gen5. Genom att säkerställa bostadsnära och skolnära 
natur utifrån dessa aspekter bidrar vi till en mer jämlik 
hälsa, attraktiva samhällen liksom att det skapar förut-
sättningar för att förskolor och skolor ska uppnå läropla-
nens mål.

För att säkerställa bostadsnära och skolnära naturområden ska Håbo kommun:
Genom långsiktigt planering och förvaltning säkerställa att kommunens invånare har tillgång 
till bostadsnära natur av god kvalitet inom 300 meter eller 5 minuters promenad från bostaden. 
Tillgängligheten till naturen säkras med gena gröna stråk mot omkringliggande naturområden.    
Säkerställa att det ska finnas varierad skolnära natur som erbjuder möjlighet till motoriska 
utmaningar, upptäckarglädje och naturstudier inom 200 meter från förskola och 300 meter 
från skola . Skolorna ska kunna nå större sammanhängande naturområden inom 1 kilometer 
från skolan. 
Säkerställa att barnperspektivet alltid är en del i planeringen och naturområden av vikt för 
skolor och förskolors verksamhet ska så långt det är möjligt undanhållas från exploatering.
Sträva efter att friytan på en skolgård  för grundskolan ska vara minst 30 kvm/barn och 40 kvm/
barn för förskolan för att barnen ska ha möjlighet att utveckla lek och socialt samspel. Lekmiljöer 
där barn vistas längre stunder bör placeras i skuggiga till halvskuggiga lägen, helst i trädskugga. 
Skapa tillgänglighetsanpassade punkter och stråk i den bostadsnära natur för äldre och 
personer med funktionsvariation. 

Fokusområden  
och mål

Relaterade globala mål 

Relaterade nationella mål 
Miljömål 
Friluftsmål 
Folkhälsomål

Större tätortsnära naturområde
Tätortsnära naturområdena bör vara 
minst 15 ha stora och ska ligga inom 2 
km från bebyggelse. Tätortsnära 
naturområden har inte iordningställda 
anläggningar för friluftsliv i form av 
leder, service, parkeringar med mera 
men kan vara välanvända för rekreation.

Bamseskogen intill Broby backar. 
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Del 1 - Fokusområden 
och mål  

Fokusområde 7 - Skapa attraktiva, 
tillgängliga och trygga parker

Attraktiva, tillgängliga och trygga parker är viktiga 
mötesplatser och ger plats för många olika aktiviteter – 
såväl rörelse som vila. Möjligheten att vistas i parker 
ökar människors trivsel och kan vara en viktig faktor 
vid val av bostad. De spelar också en viktig roll för att 
uppnå en hållbar tillväxt och en jämlik hälsa för 
kommunens invånare. 

Parker är ofta förknippade med rekreation och umgänge. 
För att skapa attraktiva parker måste grönskans 
positiva värden för social samvaro och estetik liksom 
ekologiska värden förenas med trygghetsskapande 
åtgärder1. Trygghet skapas genom närhet, god belysning, 
möjlighet att sitta ner och vila samt genomsiktlighet. 
Dessa aspekter måste även beaktas i planering av 
vägarna till parken. En väl planerad belysning, både på 
vägen dit, möjlighet att vila på vägen och en 
genomsiktlighet som ger kontroll över platsen är viktiga 
faktorer för att parken och vägen dit ska upplevas som 
trygg. Vad som är attraktivt kan variera från person till 
person och årstiders växlingar kan också påverka hur 

Miljömålen säger

En av preciseringarna till miljömålet 
God bebyggd miljö anger följande:

Det finns natur- och grönområden och 
grönstråk i närhet till bebyggelsen med 
god kvalitet och tillgänglighet.

Fokusområden 
och mål  

Del 1 - Fokusområden 
och mål

attraktiv en park är. Våra parker bör vara varierade för 
att tilltala en bred målgrupp. Parker bör inbjuda till 
spontana möten och social samvaro men även tysta och 
lugna områden bör värnas för att ge besökaren stillhet 
och ro.  Det är av vikt att parker är tillgängliga för att de 
ska användas ofta och på så sätt bidra till en god hälsa. 
Oavsett ålder och rörlighet behöver de vara lätta att nå 
via gröna stråk och utan kraftiga barriärer.

Bålsta som samhälle har ingen lång parktradition och de 
flesta parkområden som finns består till betydande del 
av gräsytor med inslag av buskar, träd, planteringar och 
lekplatser. I eller i anslutning till bostadsområden finns 
ofta små närparker i form av ett mindre skogsparti eller 
en gräsyta med en liten närlekplats på. Den äldsta 
parken i Bålsta är Järnvägsparken och flera nya parker 
har etablerats i samband med ny bebyggelse, bland annat 
i Frösundavik. En stor park planeras också att ta plats i 
Gröna dalen och kommer där att utgöra en viktig grön 
länk i samhällets grönstruktur. Även gamla Bålsta 
föreslås utvecklas med flera fickparker.

Värdet av parker och grönområden kommer att bli allt 
större ju mer Bålsta tätort byggs ut och förtätas. Det är 
därför viktigt att de park- och grönområden som finns 
bevaras och utvecklas. I samband med exploateringar bör 
tillgången till parker och grönområden noggrant beaktas. 

För att skapa attraktiva, tillgängliga och trygga parker ska Håbo kommun:
Ta fram en plan för kommunens parker och klippytor med fokus på stärkta sociala och 
ekologiska funktioner och långsiktigt hållbar förvaltning.
Utveckla en hållbar och attraktiv stadsdelspark i Gröna dalen som bidrar till att stärka gröna 
samband, klimatanpassning, biologisk mångfald och rekreation.
Eftersträva att parkytor med låg lummighet får fler träd och annan vegetation som bidrar till 
en bättre temperaturreglering och en mer mångfunktionell parkmiljö.
Utveckla fler tillgängliga och trygga gröna mötesplatser i parkmiljö för olika åldrar och behov. 
Genom god planering skapa förutsättningar för småskalig matproduktion. 

Fokusområden  
och mål

Plantering i kommunhusparken. 1  Grönstrukturprogram för Helsingborg, 2014

Relaterade globala mål 

Relaterade nationella mål 
  Miljömål 
  Friluftsmål 
  Folkhälsomål
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Del 1 - Fokusområden 
och mål  

Fokusområde 8 - Säkerställ allmänt 
tillgängliga strandmiljöer 

Mälaren med öar och tillhörande strandområden är en 
oerhört viktig tillgång för friluftsliv, folkhälsa och  
besöksnäring och bidrar till kommunens attraktivitet 
och identitet.  Strandzonen bidrar även med flera viktiga 
stödjande och reglerande ekosystemtjänster som över-
svämningsskydd, vattenrening och utgör en skyddad 
uppväxtmiljö för fisk. Dessa ekosystemtjänster är viktiga 
för klimatanpassning, för att vi ska kunna ta dricksvat-
ten av god kvalitet från Mälaren samt för den lokala 
fiskproduktionen. Att tillgängliggöra våra stränder  
kräver därför en hållbar och långsiktig planering och 
markanvändning för att inte förstöra naturliga funktio-
ner som är av vikt för vår välfärd.

Trots att Mälaren omger kommunen och tillgången såle-
des är god finns brister i tillgängligheten till mälarsträn-
derna. Här finns en stor utvecklingspotential. Bebyg-
gelse längs stränderna innebär ofta inskränkningar i det 
allmänna friluftslivet, minskade upplevelsevärden och 
negativa konsekvenser för biologisk mångfald.  Det är 
därför prioriterat att tillgängligheten till Mälaren  

Miljömålen säger

Några av preciseringarna till miljömålet 
Levande sjöar och vattendrag säger 
följande: 
Strandmiljöer, sjöar och vattendrags 
värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och 
annat friluftsliv är värnade och 
bibehållna och påverkan från buller är 
minimerad.
Sjöar och vattendrags natur- och 
kulturmiljövärden är bevarade och 
förutsättningar finns för fortsatt 
bevarande och utveckling av värdena.
Sjöar och vattendrags viktiga 
ekosystemtjänster är vidmakthållna.

Fokusområden 
och mål  

Del 1 - Fokusområden 
och mål

utvecklas på ett hållbart sätt där värdet för friluftsliv, 
folkhälsa och besöksnäring ökar utan att skada höga 
naturvärden. Detta ska ske genom att i första hand ut-
veckla redan ianspråktagna ytor och områden som på ett 
betydande sätt kan bidra till ökade rekreations- och  
besöksvärden.  Detta kan exempelvis ske genom att  
skapa sammanhängande gång/cykelstråk, gästhamnar 
och strandnära besökspunkter. Ett mälarnära boende 
kan utvecklas där så är lämpligt, vilket innebär att byg-
ga med gång- och cykelavstånd till allmänt tillgängliga 
strandområden.

Ett annat viktigt verktyg för att långsiktigt säkra  
allmänhetens tillgång till stränderna är en regelbunden 
strandskyddstillsyn och att strandskyddet bevaras i så 
lång utsträckning som möjligt vid detaljplanering.

Fokusområden  
och mål

Relaterade globala mål 

Relaterade nationella mål 
Miljömål 
Friluftsmål 
Folkhälsomål

För att säkerställa en allmänt tillgänglig strandmiljö ska Håbo kommun:
Öka allmänhetens tillgång till stranden i Bålsta på ett hållbart sätt genom att utveckla ett 
sammanhängande rekreationsstråk från Lillsjön till Hagviken.  
Öka allmänhetens tillgång till stranden i Krägga på ett hållbart sätt genom att utveckla ett 
sammanhängande rekreationsstråk tillsammans med lokala föreningar och företag.
Utveckla allmänhetens tillgång till stranden mellan Häggeby, Lugnet och Skokloster slott på 
ett hållbart sätt genom att förstärka Upplandsleden och friluftsanordningar längs med denna.
Utveckla strandnära och hållbara besöksmål för att stärka besöksnäringen och kommunens 
identitet som mälarnära kommun.  
Säkerställa att strandskyddets syften alltid värnas vid dispensprövning, lovgivning och 
detaljplanering. I strandområden med viktiga funktioner för klimatreglering, vattenrening 
och biologisk mångfald ska dessa värden prioriteras över tillgänglighet. 

Frösundaviks strandpark. 
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Del 1 - Fokusområden 
och mål  

Fokusområde 9 - Synliggör 
identitetsskapande kulturmiljöer

Det i hög grad kulturpåverkade landskapet i Håbo har 
vuxit fram under flera tusen år och är en viktig del av 
kommunens identitet och rika historia. Överallt i Håbo 
finns spår efter hur människor har arbetat, bott och levt 
genom tiderna - från gravfält, runstenar och sockenkyr-
kor över herrgårdar och statarlängor till dagens tätorts-
samhälle. 

Landskapet i Håbo har under lång tid bestått av ett skär-
gårdslandskap med otaliga öar och fjärdar, vilket har 
bidragit till hur dåtidens och dagens bebyggelse har pla-
cerats. Här har förutsättningarna för bosättning varit 
gynnsamma vilket visar sig i den rika förekomsten av 
fornlämningar från bronsålder och järnålder. Lämning-
ar från järnåldern finns i kommunens samtliga socknar1.  

Sedan vi människor blev mer bofasta under järnåldern 
har ett odlingslandskap vuxit fram till vilket det även är 
knutet ett biologiskt kulturarv ofta med höga naturvär-
den. Ett exempel är de ädellövsrika herrgårdsmiljöerna 

Miljömålen säger

Två av preciseringarna till miljömålen 
anger följande:

Det kulturella, historiska och arkitekto-
niska arvet i form av värdefulla byggna-
der och bebyggelsemiljöer samt platser 
och landskap bevaras, används och 
utvecklas.

Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlings-
landskapet är bevarade och förutsätt-
ningar finns för fortsatt bevarande och 
utveckling av värdena.

Fokusområden 
och mål  

Del 1 - Fokusområden 
och mål

som utvecklades under medeltiden kring slott och herr-
gårdar och som är utmärkande för Håbo.  Det kan också 
vara alléer, hagmarker, åkerholmar, odlingsrösen och 
hävdade gravfält. 

Att förvalta och synliggöra Håbo kommuns rika skatt av 
kulturmiljöer är ett viktigt led i att stärka kommunens 
identitet och besöksnäring. Detta innebär bland annat 
restaurering och vård av landskapet kring fornlämning-
ar, värnande av kulturhistoriska byggnader  och dess 
omgivningar samt synliggöra genom vägvisning och 
informationsinsatser. Det är även viktigt att ny bebyg-
gelse smälter bra in i omgivningen för att inte störa när-
områdets kulturhistoriska värden.

För att synliggöra identitetskapande kulturmiljöer ska Håbo kommun:
Stärka skydd och reglering kring kommunens mest värdefulla kulturhistoriska landskap  
och kulturmiljöer. 
Tillvarata det kulturhistoriska landskapet och dess kulturmiljöer så att de stärker 
kommunens identitet och besöksnäring samt bidrar till lärande. 
Synliggöra fornlämningsmiljöer i kommunen som representerar olika typer av 
kulturhistoriska lämningar.
Genom samverkan med andra myndigheter, företag och föreningar verka för att Skokloster 
slott och dess omgivande kulturhistoriska odlingslandskap vårdas och utvecklas till ett 
långsiktigt hållbart besöksmål.
Säkerställa att Håbo kommuns kulturmiljöprogram Mälarbygd att förvalta utgör ett 
kunskapsunderlag och vägledning i kommunens planering, lovgivning och förvaltning.
Värna och utveckla det biologiska kulturarvet. Skötsel av relevanta utpekade objekt i 
kommunens naturvårdsplan ska eftersträvas.

Fokusområden  
och mål

Relaterade globala mål

Relaterade nationella mål 
  Miljömål 
  Friluftsmål
  Kulturmiljömål

Biologisk kulturarv

Biologiskt kulturarv är ekosystem, 
naturtyper och arter som uppstått, 
utvecklats, eller gynnats genom männis-
kans nyttjande av landskapet och vars 
långsiktiga fortlevnad och utveckling 
förutsätter eller påverkas positivt av bru-
kande och skötsel. Det omfattar såväl 
natur- som kulturvärden. 

Skokloster slott. 1 Håbo - Mälarbygd att förvalta, Håbo kommun 2012
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Program Ett program är ett aktiverande styrdokument som är något mer 
konkret än en strategi. Den anger övergripande prioriteringar  

Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Projektorganisation
Grönstrukturprogram för Håbo kommun med fokus på Bålsta har tagits fram av en arbetsgrupp 
bestående av tjänstepersoner från plan- och exploateringsavdelningen och gatu- och parkavdelningen.  
Projektet har haft en styrgrupp bestående av chefer från plan- och exploateringsavdelningen, bygg- och 
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Programmet har tagits fram på uppdrag av plan- och exploateringschef.
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Kunskapsunderlag

Vy över Prästängen och Viby äng.

Bilagan består av ett kunskapsunderlag som mer i detalj 
beskriver olika värden kopplats till grönstrukturen samt 
beskriver delvis olika verktyg som finns för att arbeta med 
grönstruktur i planering och skötsel. Bilagan innehåller även 
kartutsnitt från det GIS-underlag som finns framtaget till 
programmet.Bilagan är främst tänkt att användas som ett 
kunskapsunderlag för kommunens förvaltningar och verk-
samheter och kan bidra med viktiga argument för vikten av 
gröna miljöer när olika samhällsintressen ska vägas mot var-
andra.



5 Bilaga grönstrukturprogram Håbo kommun

Kunskapsunderlag

Ekosystemtjänster för attraktiva, hälsosamma 
och klimatanpassade samhällen  
Att naturen har värde för oss människor är en självklar-
het. De fokusområden som har beskrivits i detta pro-
grams andra del är ett tydligt uttryck för detta. Natu-
rens ekosystem är vår levande gröna infrastruktur och 
är minst lika viktig för våra samhällen som vår skapade 
bebyggelse och trafikinfrastruktur. Det ofta osynliga 
gratisarbete naturen förser oss med, så kallade ekosys-
temtjänster eller naturnyttor, är en förutsättning för oss 
att klara flera av de utmaningar som samhället står 
inför och behöver därför vara en integrerad del i sam-
hällsbyggnadsprocessens alla delar. Detta är av särskilt 
stor vikt i våra tätorter där konkurrensen om mark och 
utrymme är stort 1.
Ekosystemtjänster som paraplybegrepp är en bra hjälp i 
att tydliggöra sambanden mellan ekonomiska, ekolo-
giska och sociala förhållanden i arbetet för en hållbar 
utveckling. Att integrera grönstrukturens värden och 
dess ekosystemtjänster i det kommunala arbetet bidrar 
direkt till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030. Begreppet ekosystemtjänster används för 
att visa den nytta människan får från naturens arbete. 
Som när växter renar luft, mark dämpar buller, bin polli-
nerar grödor eller att vår hälsa ökar i naturen. Det är 
också att samhällets gräsmattor renar regn- och snö-
vatten från tungmetaller och skadliga partiklar eller att 
bakterier och maskar gör jorden bördig. Dessa tjänster 
är grunden till vår välfärd och behöver därför vara syn-
lig i samhällsbyggandets beslutsprocess2.

Ekosystemtjänster går tydligt att koppla 
till flera av de globala målen i Agenda 
2030 och är ett viktigt verktyg för att 
arbeta för hållbar utveckling. 
Illustration: The New Division/Boverket

Kunskapsunderlag

1 Naturens tjänster i staden, Boverket 2017 
2 Ekosystemtjänster – när grönt är mer än pynt, Naturvårdsverkets hemsida



6 Bilaga grönstrukturprogram Håbo kommun

Biologisk mångfald- en förutsättning för 
ekosystemtjänster 
Fungerande ekosystem som kan leverera ekosystem-
tjänster till oss människor är en förutsättning inte bara 
för ekologisk hållbarhet utan även för social och ekono-
misk hållbarhet. Biologisk mångfald, det vill säga varia-
tionen av levande arter och livsmiljöer, är det som utgör 
grundförutsättningen för funktionella ekosystem som 
ger oss livsnödvändiga nyttor såsom dricksvatten, luftre-
ning, pollinering av grödor, produktion av livsmedel, kli-
matreglering, friluftsliv och hälsa. Alla arter och livsmil-
jöer skapar tillsammans olika nätverk (eller ekosystem), 
som med ett ökat antal olika arter och livsmiljöer, blir ett 
tätare nätverk som också blir mer hållbart. Utan mång-
falden av arter är risken stor att ekosystemens förmåga 
att leverera ekosystemtjänster kraftigt reduceras. Detta 
utgör ett lika stort hot mot världens ekosystem och män-
niskans existens som klimatförändringarna1. Vi står 
idag inför en omfattande förlust av biologisk mångfald 
och naturliga livsmiljöer. Att arbeta för att bevara och 
stärka biologisk mångfald är därför oerhört viktigt och 
handlar ytterst om oss människor, om vår välfärd och 
långsiktiga överlevnad. Haltande ekosystem och biolo-
gisk mångfald står tillsammans med klimatfrågan högst 
på FN:s lista över de miljöproblem som mänskligheten 
behöver arbeta med mest intensivt för att förändra2.

Försörjande Reglerande Kulturella

Stödjande

Exempelvis: Mat, energi, 
dricksvatten

Exempelvis: Vattenrening, 
pollinering, temperatur- 

reglering

Exempelvis: Hälsa, frilufts-
liv, upplevelser

Behövs för att övriga ekosystemtjänster ska fungera. 
Exempelvis: Biologisk mångfald, naturliga kretslopp, 

jordmånsbildning

Kunskapsunderlag

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till 
vår välfärd och livskvalitet. Till exempel att växter renar luft, buskar dämpar trafikbuller, bin pollinerar grödor 
eller att vår hälsa ökar i naturen. Trots att tjänsterna är grunden i vår välfärd är de däremot fortfarande osynliga 
i många beslut. Illustrationer: The New Division/Boverket
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Ekosystemtjänster i den fysiska planeringen  
Det finns en mängd samhällsutmaningar som den 
fysiska planeringen måste kunna hantera. Att planera 
med hänsyn till grönstruktur och biologisk mångfald 
skapar robusta och mer anpassningsbara samhällen där 
naturen kan förse oss med viktiga ekosystemtjänster. 
Att planera för att stärka naturens förutsättningar är 
ofta smart och kostnadseffektivt eftersom naturens eko-
system kan ge oss många olika tjänster på samma gång3. 
Några exempel:

Klimatanpassning - Grönska och natur förebygger och 
skyddar mot extremväder som torka och skyfall. Ekosyste-
men har även en stor förmåga att fixera koldioxid. 

Vattenförsörjning - Grönområden och våtmarker renar, 
fördröjer och lagrar vatten. 

Fysisk hälsa - grönska och natur bidrar till mer fysisk akti-
vitet som friluftsliv, motion och utelek. Grönområden gynnar 
välbefinnande och mental återhämtning. 

Luftrening och bullerreglering - växtlighet renar luften 
liksom att det dämpar buller och skapar lugnare miljöer. 

Kulturarv och identitet - Grönområden och natur skapar 
attraktiva samhällen och bidrar till lokal identitet samt är en 
del av kulturarvet. 

Social interaktion - grönområden och natur erbjuder 
mötesplatser för alla 

Naturmiljöer med mångfald - varierade naturliga livsmil-
jöer är en förutsättning för att växter och djur ska kunna 
överleva och sprida sig. 

Kunskapsunderlag

1 Färdplan för ett hållbart län – Ekosystem och biologisk mångfald, Länsstyrelsen Uppsala län 2020 
2 Ekosystemtjänster – när grönt är mer än pynt, Naturvårdsverkets hemsida 
3  Grön infrastruktur och fysisk planering, Naturvårdsverket och Boverket 2019
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Värdering och kartläggning 
Naturens värde för människan behövs för att fatta väl-
grundade beslut. Att identifiera, värdera och synliggöra 
ekosystemtjänster är därför en mycket viktigt del i sam-
hällsbyggnadsprocessen. Om detta görs har vi en god 
möjlighet att tillvarata, skapa, utveckla och stödja dessa 
nyttor i den bebyggda miljön. Om detta däremot inte görs 
så är det lätt att naturens värde för oss människor 
underskattas vilket kan leda till negativa samhällseko-
nomiska och folkhälsomässiga effekter och fördyrande 
åtgärder för att ersätta det som har gått förlorat1. Att 
värdera ekosystemtjänster är inget särintresse utan 
angår flera beslutsfattare. Många värden reflekteras 
idag inte i marknadspriser vilket leder till att värdena 
sällan beräknas innan beslut tas. Till exempel kan den 
kyl- och reningseffekt som vegetation har på omgivande 
luft inte köpas eller säljas på en marknad2, inte heller ett 
grönområdes samhällsekonomiska värde för folkhälsan. 
En bra strategi kan därför vara att se vad man har och 
bevaka och stärka detta –utöka det man har snarare än 
att skapa nytt. Det finns inget stadie i en succession där 
vi inte har ekosystemtjänster3.

Anspråk på mark och vatten grundar sig i bedömning av värde. Kaskadmodellen beskriver en värdekedja 
från ekologisk produktion till värde för människor som ligger till grund för beslut om aktiviteter som ny 
bebyggelse, avverkning eller reservatbildning. Dessa aktiviteter förändrar strukturer och processer i eko-
system. Källa: Översatt och bearbetad av Magnus Tuvendal, Calluna AB utifrån Mononen, L. et al. (2016) 
och Haines- Young, R., Potschin, M., 2010.

Ekosystem och biologisk mångfald Människors välfärd

Struktur
Strukturer på 

platsen som bildar 
grunden för eko-

systemens  
funktion.
Rumsligt 

perspektiv

Funktion
De funktioner hos 

ekosystem som 
producerar eko-
systemtjänster.

Temporalt 
perspektiv

Ekosystemtjänster

Nytta
Del av potentiella 
ekosystemtjänster 
som människan 

nyttjar.

Värde
Värdering av nyt-

tan. Värde för 
människor kan 

tilldelas och mätas 
på många sätt.

Aktiviteter

Ekosystemtjänster

Kunskapsunderlag
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Grönytefaktor 
Grönytefaktorn (GYF) är ett planeringsredskap som 
används för att säkerställa en viss mängd vegetation 
eller vatten i en byggd miljö både på kvartersmark och på 
allmän plats. Grönytefaktorn som verktyg kan vara en 
hjälp när vi behöver förtäta bebyggelsen, men samtidigt 
planera för viktiga ekosystemtjänster som exempelvis 
hållbara dagvattenlösningar eller tillräckligt med gröny-
tor för de boendes rekreation och utevistelse. Med gröny-
tefaktorn som en tydlig målsättning i byggprojekt kan 
planering av grönskan påbörjas tidigt i processen. 
Genom att sätta mål för tillhandahållandet av ekosys-
temtjänster med hjälp av en viss grönytefaktor kan bygg-
herren själv bestämma utformningen av gröna ytor för 
att uppnå avsedda målsättningarna. Redskapet är rela-
tivt lätt att använda och ger möjlighet att skapa ett både 
tätt och grönt samhälle4. 
Grönytefaktorn är ett av verktygen för att Håbo kommun 
ska kunna skapa en hållbar samhällsutveckling och 
finns med som mål i fokusområde 1 i detta program, och 
kan därmed tillgodose de allmänna intressena i plan- 
och bygglagen.  Det finns dock inget lagstöd för att reg-
lera grönytefaktorn i detaljplan eller vid bygglov. Kom-
munen kan istället knyta krav på grönytefaktorn till ett 
civilrättsligt avtal med en byggherre. Om kommunen 
äger marken kan krav på grönytefaktorn ställas i ett 
markanvisningsavtal. Om kommunen inte är markägare 
är det svårare att ställa krav på grönytefaktor. I de fal-
len kan kommunen informera om metodens fördelar 
samt om kommunens egna mål och intentioner med för-
hoppning om att inspirera. En frivillig ambition från en 
byggherre redovisas i ett exploateringsavtal4.

Kunskapsunderlag

Genomsläpplig hård yta
Mark och gräs

Träd

Vid tätare bebyggelse kan gröny-
tefaktor vara ett viktigt verktyg 
för att få in viktiga ekosystem-
tjänster.

1 Synen på ekosystemtjänster – begreppet och värdering, Naturvårdsverket 2014 
2 Ekosystemtjänster – när grönt är mer än pynt, Naturvårdsverkets hemsida 
3  Ekosystemtjänster i Håbo, grundläggande kartläggning, Calluna 2020 
4 Grönytefaktor – räkna med ekosystemtjänster, Boverkets hemsida
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Kunskapsunderlag

Ekologisk kompensation
Ekosystemtjänster kan påverkas negativt vid planering 
och byggande. För att motverka att ekosystemtjänsternas 
värden och funktioner minskar kan kompensation 
fungera som en sista åtgärd efter att alla möjligheter för 
att undvika, minimera och återställa skador har utretts 
enligt skadelindringshierarkin1.  
Krav på ekologisk kompensation regleras av miljöbalken. 
I plan och bygglagen finns inte möjlighet att ställa krav 
på kompensation i till exempel en detaljplan men allt fler 
kommuner fattar beslut om att arbeta med frivillig 
kompensation vid all typ av exploatering1. Däremot kan 
krav på ekologisk kompensation enligt miljöbalken 
uppstå om en detaljplan gör intrång i naturreservat, 
Natura 2000-områden, biotopskydd eller har påverkan 
på arter som är upptagna i Artskyddsförordningen. Krav 
på kompensation kan även omfatta friluftsliv. 
Vad är möjligt att kompensera? 

Kompensationsåtgärder innebär att funktioner och 
värden som går förlorade vid en exploatering 
kompenseras. Det kan ske genom att genomföra åtgärder 
inom planområdet eller på en annan plats i kommunen. 
Tanken är att exploateringar som leder till att ett värde 
skadas eller försvinner också ska bekosta åtgärder som 
återskapar eller ersätter detta värde på en annan plats. 
Kostnaden för detta får exploatören eller kommunen stå 
för1. 
I den fysiska planeringen har vi goda förutsättningar att 
skapa och utveckla nya ekosystemtjänster, men vissa 
miljöer tar mycket lång tid att bygga upp och deras 
värden är nästan omöjliga att kompensera för inom 
rimligt tidsperspektiv.  
Exempel på miljöer och funktioner som är svåra/omöjliga 
att kompensera är: 

äldre skogsmark med gamla träd, 
naturmiljöer för arter som behöver stora och 
sammanhängande grönytor, 
naturliga stränder och äldre sumpskogar/våtmarker 
ovanliga naturtyper eller förekomst av hotade arter 
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Exempel på miljöer som är lättare att kompensera är: 
småvatten och öppna mindre våtmarker – till exempel 
vid öppen dagvattenhantering 
viss gräsmark med blommande växter, till exempel 
vegetationstak 
blommande träd, buskar och perenner, som ett 
skogsbryn 
träd och grönytor för reglerande ekosystemtjänster 
yngre skog som kan användas för rekreation 
åtgärder för att främja friluftsliv, som bänkar, 
toaletter, rastplatser. 

Kunskapsunderlag

1 Frivillig ekologisk kompensation i planering och byggande, PBL kunskapsbanken, Boverket  

Vägledning vid ekologisk kompensation 

Enligt Boverket kan följande principer vara en vägledning för frivillig ekologisk kompensation vid exploatering:  

Tillämpa skadelindringshierarkin för alla relevanta ekosystemtjänster 

Tänk på vad som kan kompenseras. Vissa typer av intrång eller skador kan inte uppvägas genom kom-
pensation på annan plats.   

Utförandet av kompensation ska inte påverka bedömningen av ett områdes lämplighet för en viss mark-
användning. 

Tillämpa ekologisk kompensation i ett landskapssammanhang. 

Ekologisk kompensation bör leda till positiv ekosystemtjänstnytta utöver det som skulle ha skett om 
kompensationen hade uteblivit. 

I ett exploateringsskede är det exploatörens ansvar att ta fram och bekosta utredningar samt förslag 
till och genomförande av kompensationsåtgärder som en del av kostnader för detaljplan.  

Utforma och genomför kompensationsåtgärderna så att värden bevaras över tid. Det är viktigt med rätt 
skötsel, uppföljning, och utvärdering. Uppföljning och utvärdering mot villkor ska ske i varje plan.  

Tänk långsiktigt. Kompensationens varaktighet bör motsvara varaktigheten på det intrång den kom-
penserar för. 

Utforma och genomför kompensationsåtgärder på vetenskaplig grund.

Undvika
Minimera

Utjämna

Ersätt

Undvika

Skadelindringshierarkin.1. Undvika 
negativ påverkan – välja annan plats, 
skyddsåtgärder, förstärkningsåtgärder 
2. Minimera negativ påverkan – skydds-
åtgärder, förstärkningsåtgärder 3. Kom-
pensera negativ påverkan – utjämna 
genom att återskapa värdet i närområ-
det, vissa förstärkningsåtgärder 4. Kom-
pensera negativ påverkan – ersätta 
genom åtgärder på annan plats eller av 
annat värde. 
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Vegetation för bullerdämpning och luftrening 
Vegetation bidrar både till att dämpa buller och att rena 
luft. Mängden vegetation (vegetationsvolym) är drivande 
för dessa funktioner. Vegetation utgör även ett visuellt 
skydd vilket kan dämpa den upplevda bullerpåverkan 
samt dämpa bullrets negativa hälsoeffekter1. 
Bullerdämpning 

Grönstrukturen i våra tätorter spelar en viktig roll i att 
minska ljudnivån från exempelvis vägar och industrier. 
Buller gör att människor upplever sig störda men kan 
också vara stresshöjande, ge sömnstörningar samt högt 
blodtryck. Växtbeklädda ytor absorberar ljud vilket 
minskar ljudets spridning. Grönområden kan även mas-
kera det upplevda bullret genom att tillföra naturljud 
som fågelkvitter och lövprassel. Längs med vägar kan 
traditionella vallar och plank ersättas med vegetation 
bestående av flerskiktad plantering av träd och buskar. 
En 15-20 meter djup vegetationsridå kan dämpa buller 
med ca 2-4 dBA från en 70-90 km/h väg. Oberoende av 
vad som växer på den så har marken den absolut mest 
ljudreducerande effekten. För största möjliga effekt bör 
dock vegetationen vara tät, flerskiktig och ojämn2.
I Håbo kommuns tätorter är det av särskilt stor vikt att 
tänka på grönstrukturens bidrag till bullerreduceringen 
i anslutning till motorväg och större vältrafikerade lokal-
gator. Att ta tillvara och förvalta befintlig grönstruktur 
längs med dessa strukturer, tillskapa nya grönytor där 

Väppeby äng.

Kunskapsunderlag
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Kunskapsunderlag

det råder brist, hårdgöra så lite av markytan som möjligt 
samt minimera ljudreflekterande ytor är några åtgärder 
som effektivt kan skapa en trevligare och mer hälsosam 
miljö. 
Luftrening 
Vegetation som träd, buskar och gräs har en väldoku-
menterad förmåga att binda skadliga partiklar till bla-
den vilket bidrar till mindre partiklar i luften. Växter 
bidrar även till att syresätta luften vilket gör den mer 
hälsosam. Det är främst partiklar mindre än 10 mikro-
meter som binds till blad. Trädslag som bok, hästkastanj 
och gran har visat god förmåga att binda partiklar, men 
även buskar längs med gator samt gröna väggar har 
effekt. Lövfällande träd binder bäst, men bara under 
sommarhalvåret, varför det kan vara bra med en bland-
ning av löv och barrträd/buskar. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att grönska kan bidra till att förbättra luft-
kvalitén men inte ersätta minskade utsläpp. Även en god 
luftcirkulation är väldigt viktigt för att förbättra luft-
kvalitén på lokal nivå och träd bör därför inte planteras 
så att det försämrar luftgenomströmningen på platsen3. 

Dämpning Typ Djup Fordonshastighet

2-4 dBA Blandad lövad skog 15-20 m 70-90 km/h

2 dBA Klippt lövad häck 2 m 50 km/h

5 dBA Klippt gräsmatta 50 m 50 km/h

2-4 dBA Lövkläd fasad och tak - 50 km/h

Källa: Boverket

1 Ekosystemtjänster i Håbo, grundläggande kartläggning, Calluna 2020 
2 Ekosystemtjänster i bebyggd miljö. Reglering av buller, PBL Kunskapsbanken, Boverket 
3 Ekosystemtjänster i bebyggd miljö, Luftrening, PBL Kunskapsbanken, Boverket 
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Naturmiljöer med mångfald 
Håbo utgör en del av Mälardalen och har en rik och 
omväxlande natur bestående av slättområden, höglänta, 
vidsträckta skogsområden och karaktäristiska herr-
gårdslandskap med stort inslag av ädellövsträd. Topo-
grafiskt präglas kommunen av den sprickdalsterräng 
som är mycket vanlig i södra Uppland. Området utgörs 
av en urbergsplatå som främst består av gnejser och gra-
niter som är sönderbrutna i block längs sprick- och för-
kastningslinjer. I sprickdalarna finns Mälarens vikar 
och fjärdar samt de låglänta, lertäckta dalgångarna. 
Lerdalarna utgör unga landskapspartier som sent har 
rest sig ovanför havsnivån1. 
Kommunens naturmiljöer och dess mångfald av växter 
och djur är av stor vikt för en långsiktigt hållbar utveck-
ling. I kommunen finns värdefulla och vackra landskaps-
partier med hög biologisk mångfald, speciellt i områdena 
nära Mälaren, i det äldre odlingslandskapet och längs 
kommunens åsmiljöer. Den rikliga tillgången på vacker 
natur medför också att stora delar av kommunen är vik-
tiga rekreationsområden. 
Biologisk mångfald handlar egentligen ytterst om oss 
människor, då det är förutsättningen för vår välfärd och 
överlevnad. Biologisk mångfald är inte bara enskilda 
arter utan hela ekosystem bestående av många olika 
arter och naturtyper2. 

Artrika vägkanter i anslutning till populärt rekreationsstråk i Skörby. 

Kunskapsunderlag
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Kunskapsunderlag

1 Håbo - mälarbygd att förvalta. Kulturmiljöprogram för Håbo kommun 2013 
2 Färdplan för ett hållbart län – Ekosystem och biologisk mångfald, Länsstyrelsen Uppsala län 2020 

Karta 1. Värdefull natur i Bålsta bestående av skyddad natur och områden utpekade i kommunens naturvårdsplan 
(mycket värdefull natur). Pilarna visar olika gröna samband som behöver bevaras och stärkas.
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Kunskapsunderlag

Karta 2. Värdefull natur i Krägga/Stämsvik bestående av områden utpekade i kommunens naturvårdsplan (mycket vär-
defull natur. Pilarna visar gröna samband som behöver bevaras och stärkas.
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Kunskapsunderlag

Karta 3. Värdefull natur i Skokloster bestående av skyddad natur och områden utpekade i kommunens naturvårdsplan 
(mycket värdefull natur). Pilarna visar olika gröna samband som behöver bevaras och stärkas.
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Förlust av biologisk mångfald
Idag är förlusten av biologisk mångfald omfattande i hela 
världen, så även i Sverige. FN:s vetenskapliga panel för 
biologisk mångfald och ekosystem (IPBES) lyfter fram 
fem övergripande hot mot den biologiska mångfalden1:

Ohållbar mark- och vattenanvändning som leder till 
att livsmiljön för djur, växter och svampar försämras 
eller försvinner genom ohållbart jord- och skogsbruk, 
ändrad markanvändning eller fragmentering.  
Överutnyttjande av naturresurser i form av ohållbar 
jakt och fiske som inte ger utrymme för livskraftiga 
populationer. 
Klimatförändringar ändrar livsvillkoren för många 
arter på ett snabbare och mer dramatiskt sätt än 
naturliga störningar.  
Föroreningar, som direkt kan påverka förekomsten av 
djur, växter och svampar eller försämra deras fort-
plantningsförmåga. 
Invasiva främmande arter, det vill säga att arter som 
har introducerats av människan och som orsakar pro-
blem för den inhemska biologiska mångfalden genom 
konkurrens om resurser, predation eller sjukdomar.

Naturmiljöernas utveckling i förhållande till 
uppsatta miljömål 
Enligt Naturvårdsverkets utvärderingen av miljömålen 
2019 så har vi långt kvar för att uppnå de flesta av miljö-
målen. För flera av målen som berör natur och biologisk 
mångfald är utvecklingen till och med negativ. Detta gäl-
ler bland annat ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- 
och djurliv och myllrande våtmarker. Här finns det stort 
behov av bevarande av artrika gräsmarker, motverka 
främmande arter, öka skydd och skötsel av naturområ-
den samt återskapa fler våtmarker. Även målen för 
levande skogar går trögt och här behövs insatser för att 
motverka fragmentering och förlust av livsmiljöer. Kom-
munen har här ett betydande ansvar i att uppnå Sveri-
ges miljömål. Genom att ha en god planering, tillsyn och 
förvaltning av mark kan kommunen bidra till hållbar 
markanvändning och långsiktigt stärka ekosystem och 
biologisk mångfald. 

Kunskapsunderlag



19 Bilaga grönstrukturprogram Håbo kommun

Invasiva främmande arter 
Vi människor har under lång tid fört in arter till vårt 
land som har berikat våra odlingar, jaktmarker och 
skogsbruk. Vissa av dessa arter har fått oväntade och 
negativa följder för den biologiska mångfalden, männis-
kans hälsa och samhället. De kan utgöra ett problem 
genom att de konkurrerar ut inhemska arter eller att de 
sprider sjukdomar, men de kan även göra det svårare för 
oss människor att bada, fiska eller åka båt.  Invasiva 
främmande arter är idag ett av de största hoten mot bio-
logisk mångfald. Ur samhällsekonomisk synvinkel är 
invasiva arter även ett problem då dess spridning i den 
svenska naturen kräver bekämpningsinsatser som 
ibland kan bli väldigt kostsamma. En väl etablerad inva-
siv art är oftast omöjlig att utrota vilket innebär att 
begränsning och lokal utrotning måste upprepas årligen 
med stora, återkommande fysiska insatser och kostnader 
som följd. I Sveriges natur finns det idag över 2000 främ-
mande arter och drygt 400 av dessa räknas som inva-
siva2. I takt med utvecklingen till ett varmare klimat är 
risken stor att fler främmande arter kommer utvecklas 
till att bli invasiva3.

Den invasiva och främmande arten häggmispel kan skapa ett tätt buskskikt vilket är negativt både för biologisk 
mångfald och för friluftslivet. Bilden ovan är från Ekillaåsens naturreservat.

Kunskapsunderlag

1The global assessment of biodiversity and ecosystem services, IPBES 2019 
2 Färdplan för ett hållbart län – Ekosystem och biologisk mångfald, Länsstyrelsen Uppsala län 2020 
3 Invasiva arter, Artdatabanken SLU 2020 
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Vissa invasiva arter är idag reglerade enligt EU-lagstift-
ning som innebär att det är förbjudet att importera, sälja, 
odla, transportera eller släppa ut i naturen. Hit hör 
bland annat jättebalsamin, jätteloka, smal vattenpest 
och signalkräfta. Sverige kommer inom kort även ta 
fram en svensk förteckning över invasiva främmande 
arter, som utgör särskilt stor risk för biologisk mångfald 
i Sverige. Målet är att människans spridning av organis-
mer som naturligt inte hör hemma i svenska ekosystem, 
inte ska tillåtas skada biologisk mångfald, ekosystemens 
funktion, socioekonomiska värden eller människors och 
djurs hälsa1. 
I Håbo finns det en begynnande spridning av främmande 
arter som klassas som invasiva. En stor spridningskälla 
är otillåtna trädgårdskomposter i naturen i anslutning 
till bebyggelse. I de bostadsnära naturområdena går det 
ofta att exempelvis finna trädgårdsarter som snöbär, 
blomsterlupin, vresros, olika arter av spireor och häckox-
bär. Det förekommer även bestånd med parkslide och jät-
teslide samt de EU-listade arterna jätteloka och jättebal-
samin. Häggmispel är en invasiv art som har börjat 
sprida sig allt mer kraftigt de senaste åren i kommunen, 
särskilt längs med åsmiljöer, där den på sina håll skapar 
mycket täta bestånd. En bidragande orsak till dess ökade 
spridning är troligtvis att vilda fåglar har börjat äta och 
sprida bären.  
Kommunen har en viktig roll i arbetet för att förhindra 
en fortsatt spridning av främmande invasiva arter, både 
genom att öka kunskapen hos allmänheten, markentre-
prenörer och exploatörer men även genom att utesluta 
invasiva arter vid etablering av planteringar samt en 
tidig och systematisk bekämpning av redan etablerade 
arter inom det egna markinnehavet. 

Kunskapsunderlag

Ibland kan det vara svårt att skilja 
inhemska arter från främmande när de 
växer tätt ihop. På bilden syns häggmis-
pel (röd ring) och asp (vit ring).
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Kunskapsunderlag

Naturvårdsplanen - ett viktigt kunskaps- och 
beslutsunderlag 
Kommunens naturvårdsplan utgör ett viktigt kunskaps-
underlag för bevarande och utveckling av områden med 
höga naturmiljövärden i Håbo kommun. Planen beskri-
ver i detalj utpekade områden och dess värden, främst 
utifrån naturvärden, samt förslag till skötsel vilket gör 
att den blir ett viktigt kunskaps- och beslutsunderlag vid 
plan- och lovgivningsärenden samt övriga beslut som 
kan påverka de värdefulla naturmiljöer som finns i kom-
munen.  
Kommunens naturvårdsplan bygger på ett inventerings-
arbete genomfört under 2008/2009 samt 2019-2021. Pla-
nens åtgärdsförslag syftar till att gynna förutsättning-
arna för växter och djur, i flera fall hotade arter. Urvalet 
av objekt har skett genom att samtliga beskrivna områ-
den i Haglunds naturvårdsinventering, Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering, Länsstyrelsens naturvårds-
program från 1987 och Ängs- och hagmarksinventering 
har besökts i fält. Under inventeringen 2019-2021 har 
flertalet nya områden besökts som förväntades hysa 
naturvärden. Delar av områden med utpekade höga 
naturvärden har även plockats bort på grund av mänsk-
lig påverkan som har haft negativ inverkan. Kommunen 
har emellertid inte genomsökts i minsta detalj, så troli-
gen finns ytterligare objekt med naturvärden, men som 
inte redovisas i planen. Naturområden förändras även 
över tid, både till det positiva och negativa ur naturvär-
dessynpunkt, varför det är viktigt att i samband med 
planering genomföra kompletterande naturvärdesinven-
teringar för det aktuella området. 

Beskrivning av områden

NaturvårdsplaN för HåBo kommuN 
BevaraNde ocH utveckliNg

antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28

1Arbetet med invasiva främmande arter i Sverige, Naturvårdsverkets hemsida 
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Särskilt värdefulla naturtyper i Håbo 
Naturtyp eller biotop är den biologiska termen för den 
livsmiljö där vissa växt- eller djursamhällen lever. För 
att individer av en art ska kunna leva på ett visst ställe, 
ställs vissa krav på den biotop eller miljö som de lever i. 
Olika arter har olika stränga krav på sin livsmiljö. Blå-
mes finner vi ofta i löv- och blandskogar, parker och träd-
gårdar, den har ganska generella krav på sin livsmiljö 
och därmed ganska vanligt förekommande. Bomb-
murklan däremot har betydligt strängare krav på sin 
livsmiljö då den är beroende av äldre granskog som växer 
på väldränerad mark. Denna livsmiljö är idag betydligt 
mer sällsynt vilket också medför att bombmurklan är en 
ovanlig och sårbar svampart.
I tätorternas grönområden finns framför allt arter som 
kan samexistera med människor – här finner vi exempel-
vis inte arter som behöver milsvida, sammanhängande 
skogar eller våtmarker långt från bilvägar, bebyggelse 
och buller. Förvånansvärt många arter frodas dock i när-
heten av människor.  
Ädellövsrika herrgårdsmiljöer 

Kommunens herrgårdsmiljöer med mycket ädellövsträd 
utvecklades under medeltiden och är utmärkande för 
Håbo. De strandnära, lummiga slott- och herrgårdsom-
rådena har ett rikt inslag av ädellövträd såsom ek, alm, 
ask, lönn och lind. Idag finns inte mycket kvar av medel-
tidens ekdominerade beten och hassellundar, men delar 

Kunskapsunderlag

I området kring Krägga herrgård finns mycket ek och lind .
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av landskapet i Håbo kommun präglas ändå av ett mer 
eller mindre sammanhängande nätverk av gamla, grova 
ädellövträd. Några av dessa områden är Biskops-Arnö, 
Krägga, Segersta, Katrinedal, Vi, Rölunda, Värsta och 
Skokloster1. 
De ädellövsrika miljöerna var tidigare vanligt förekom-
mande runt Mälaren men har stadigt minskat på grund 
av igenväxning, exploatering och ett rationellt brukande 
av naturen. Dagens ädellövsmiljöer är därför ofta små 
men mycket artrika.  
För att arterna ska kunna finnas kvar långsiktigt behö-
ver andelen ädellövsmiljöer öka och de gröna sambanden 
mellan områdena stärkas. Generellt tar det lång tid för 
ädellövträd att utveckla höga naturvärden, som bred 
krona, grov bark, håligheter och döda träddelar. Ek och 
lind är de ädellövträdslag som är mest artrika i kommu-
nen2. Det är därför viktigt att spara gamla träd med 
håligheter, friställa träd med bred krona, spara död ved 
samt se till att det finns en yngre generation träd som 
kan ta vid efter den äldre generationen. 
Mångfaldsrika våtmarker 

Naturliga våtmarker är idag ett ovanligt inslag i Håbo 
kommun eftersom stora delar av dagens slättlandskap 
dikades ut under början av 1900-talet för att vinna mer 
jordbruksmark. Hjälstaviken är ett sjö- och våtmarksom-
råde som finns kvar och dess höga naturvärden är ett 
resultat av naturliga förutsättningar och en lång historia 

Kunskapsunderlag

Hjälstaviken.

1 Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län 2015 
2 Plan för grön infrastruktur i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län 2019 
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med bete och slåtter. Andra våtmarksområden i kommu-
nen är strandängarna i anslutning till Övergran, 
Skinnarviken; Skadeviken och runt Biskops-Arnö samt 
Lilla och Stora gräskärret på Skoklosterhalvön. Precis 
som Hjälstaviken visar exempel på så är våtmarker av 
stor vikt för ett rikt växt- och djurliv, men våtmarker 
fungerar även som naturliga reningsverk och reglerar 
vattenflöden i landskapet. När vatten tillåts stanna upp i 
våtmarker ökar också grundvattenbildningen. 
Småskaligt odlingslandskap 

Det äldre småskaliga odlingslandskapet, alltså de delar 
av kulturlandskapet som har påverkats av oss männ-
iskor genom jordbruk, bete och slåtter, omfattar höga 
natur- och kulturhistoriska värden. Det har vuxit fram 
under flera tusen år och är fortfarande tydligt på många 
platser i Håbo, exempelvis på Skoklosterhalvön, kring 
Övergran-Yttergran och Låddersta. Där domineras land-
skapet av åkrar, åkerholmar, skogsbackar och betes-
backar. Många av odlingslandskapets kvalitéer hänger 
intimt ihop med de kulturhistoriska värdena, som även 
vittnar om hur våra förfäder levde och brukade odlings-
landskapet1.
Kring Mälaren håller stora delar av det småskaliga 
odlingslandskapet på att försvinna. Åkerholmar och 
betesbackar växer igen och åkrar slås samman till större 
enheter, eller försvinner helt. Det får konsekvenser, inte 
minst för mångfalden av växter och djur som minskar i 
en oroväckande snabb takt. 

Kunskapsunderlag

Runt Broby backar i Bålsta finns fortfarande ett småskaligt odlingslandskap.
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Genom att på olika sätt gynna den biologiska mångfal-
den i odlingslandskapet, får vi tusentals gratistjänster 
tillbaka från naturen som mat, pollinering, skadedjurs-
bekämpning samt rekreativa och historiska miljöer.   
Strandnära vattenmiljöer 

Mälarstranden är ett påtagligt inslag i Håbo kommun 
och har både sociala och ekologiska värden. Stranden 
har flera mycket viktiga funktioner för exempelvis vat-
tenrening, översvämningsskydd och hemvist för en 
mängd olika arter av växter och djur. Några av kommu-
nens mest värdefulla strand- och vattenmiljöer är de i 
Stora och Lilla Ullfjärden där vi bland annat finner den 
mycket ovanliga småsvaltingen samt sällsynta arter 
från istiden. 
De strandnära miljöerna ger oss människor en mängd 
olika tjänster, helt gratis, som skulle vara svåra eller 
mycket dyra att ersätta på konstgjord väg. Till exempel 
om strandområdenas mångfald av växter och djur mins-
kar försämras också naturens förmåga att rena vårt 
dricksvatten som vi tar från Mälaren. 
Mäktiga åsmiljöer 

Vad vore Håbo utan sin rullstensås? Uppsalaåsen, en av 
Sveriges mäktiga isälvsavlagringar skapar en höjdrygg 
genom hela kommunen, från norr till söder. Åsen har fått 
olika namn beroende på var man befinner sig. Här har 
den namn som Bålstaåsen, Granåsen och Sandviksåsen. 
Men det är samma ås som löper från Södertörn söder om 

Kunskapsunderlag

Strandnära natur i Stora Ullfjärden.

1Plan för grön infrastruktur i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län 2019 
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Stockholm till Billudden i nordligaste Uppland. 
På en rullstensås finns flera olika naturmiljöer. I öppna 
solbelysta sandområden och gräsmarker trivs insekter 
och örter, som citronbin och backsippor. Åsarnas barr-
skogar är ofta rika på fåglar och svampar, som den ovan-
liga bombmurklan. Solbelysta tallar utgör hem och mat-
plats för insekter och fåglar. På grund av de höga 
naturvärdena omfattas flera delar av åsen av skydd i 
form av naturreservat, exempelvis Granåsen, Ekillaå-
sen, Sandviksåsen och Arnöhuvud. Vi återfinner även 
höga naturvärden utanför dessa områden exempelvis på 
Bålstaåsen, vid Lillsjön och längs med Rölundaåsen. 
Synergier mellan åtgärder för biologisk mång-
fald, friluftsliv och  besöksnäring
Friluftsliv fyller en viktig funktion för biologisk mång-
fald genom sitt bidrag till att öka kunskapen och engage-
manget för biologisk mångfald och hållbara livsstilar.
Exempelvis så uppskattas odlingslandskapets variation 
av många människor, vilket ger god livskvalitet och ska-
par förutsättningar för besöksnäring och annat företa-
gande på landsbygden. När människor vistas i naturen 
växer förståelsen för ekologiska samband och att naturen 
är värd att bevara. När åtgärder och insatser görs för bio-
logisk mångfald stärks ofta värden som även är viktiga 
för friluftslivet och vice versa. För att nå synergieffekter 
och kostnadseffektivitet kan åtgärdsarbete för biologisk 
mångfald ofta bedrivas i samarbete med åtgärdsarbete 
för att stärka friluftslivet1. 

Kunskapsunderlag

Åsens omfattning och mäktighet kan du 
se i det nedlagda grustaget i Bålsta. Här 
har man under lång tid brutit naturgrus 
som används för att tillverka betong och 
dekorationsgrus. Nerlagda grustag har 
ofta ansetts vara fula sår i naturen. Men 
de är viktiga livsmiljöer för flera ovan-
liga arter som backsvalor och vildbin. 
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Naturligt blomrika ängsmarker som denna i Frösundavik behöver hänga samman med andra naturligt blomrika 
marker för att växter och djur som har detta som sin livsmiljö ska kunna överleva långsiktigt.

Gröna samband
Parker, alléer, villaträdgårdar, ängar, skogar, sjöar och 
vattendrag hänger samman i ett nätverk där växter och 
djur kan sprida sig, så kallade gröna samband eller grön 
infrastruktur. Detta nätverk sträcker sig över hela land-
skapet och tätorternas grönområden är en del av det och 
utgör en viktig pusselbit. Fungerande gröna samband 
innebär att det finns kontaktvägar mellan naturområden 
så att växter och djur kan sprida sig i landskapet. Tätor-
ternas grönområden är ett viktigt element i stadsbyggan-
det och behöver även där hänga samman för att vara 
funktionella för natur och människor. Det nätverk av 
natur som dessa samband skapar bidrar till att stärka 
och bevara ekosystem, främja biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster som i sin tur skapar förutsättningar 
för exempelvis friluftsliv, besöksnäring och ett hållbart 
nyttjande av naturresurser1. 
Olika typer av störningar har genom tiderna präglat eko-
systemen och deras sammansättning av arter. Utan stör-
ningar kan konkurrensstarka arter ta över på bekostnad 
av den stora mångfalden konkurrenssvaga arter. Natur-
liga störningar kan vara brand, stormar, översväm-
ningar, isskav och betande av vilda djur. De allra flesta 
naturtyperna i länet är skapade genom en kombination 
av människopåverkan och naturliga faktorer. Det behövs 

Kunskapsunderlag

1 Plan för grön infrastruktur i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län 2019 
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därför kunskap om markanvändningens och landskapets 
historia i kombination för att förstå varför landskapet ser 
ut som det gör idag och vilka nyckelfaktorer som är nöd-
vändiga för att gynna dess biologiska mångfald1.
Regionala gröna samband i Håbo kommun 
Länsstyrelsernas regionala handlingsplaner för grön 
infrastruktur ger en samlad bild av regionernas riktning 
för utveckling av grönstrukturens samband. De främsta 
regionala gröna sambanden i Håbo kommun är kopplade 
till de övergripande naturtyperna skog och gräsmarker 
och återfinns längs med Uppsalaåsen, strandnära tall-
hällmarker och ädellövsrika miljöer längs med kommu-
nens västra kustlinje liksom de kulturhistoriskt rika 
odlingslandskapen på norra delen av skoklosterhalvön. 
Dessa gröna samband beskrivs både i Stockholms och 
Uppsala läns planer för grön infrastruktur, och de faller 
även väl samman med utpekade naturvärden i Håbo kom-
muns naturvårdsplan. Två av Stockholm läns gröna 
kilar, Görvälnkilen och Järvakilen, knyter även an till 
Håbo kommun.  
Ett betydande grönt samband för Håbo kommun är de 
skogliga sambanden som bland annat omfattar ekhagar, 
alléer med lind och ek, ädellövskogar med alm, lind, ek 
och hassel, hassellundar, asprika miljöer och strandsko-
gar med äldre klibbal och knäckepil. Lind är här ett sär-
skilt betydelsefullt trädslag för biologisk mångfald. Även 
barrskogar med gammal tallskog på öar och strandnära 
miljöer, äldre åstallskog och åsgranskog utgör ett bety-
dande skogligt samband2.

Kunskapsunderlag

Mycket värdefull natur 
Områden i kartan som visas som mycket värdefull natur är områden utpekade i kommunens  
naturvårdsplan (uppdaterat underlag 2021). Dessa områden utgör viktiga kärnområden för  
biologisk mångfald.

Naturreservat/Natura 2000 
Formellt skyddad natur i enlighet med miljöbalken och/eller EUs art- och habitatdirektiv.

Samband skogsmark/gräsmark 
Värdedrakter för skog och odlingslandskap som finns utpekat i plan för grön infrastruktur för Uppsala län. 

Gröna kilar 
Stockholms gröna kilar, där Järvakilen möter upp på andra sidan Skofjärden i Skokloster och Görvälkilen möter 
upp vid Dragelund/Kalmarsand/Kalmarviken 

Grönområden 
Områden definierade som grönområden i kartan utgörs av vegetationsklädd mark (ej åkermark).
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Kunskapsunderlag

1 Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län 2015  
2 Plan för grön infrastruktur i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län 2019

Karta 4. Gröna samband på kommunal och regional nivå. De gröna pilarna visar hur de olika gröna samban-
den hänger ihop. De streckade cirklarna visar svaga samband.
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Kunskapsunderlag

Lokala gröna samband i våra orter
Det är av stor betydelse för den biologiska mångfalden 
hur de gröna områdena hänger samman både inom tätor-
ten men även hur det hänger ihop med det omgivande 
landskapet. Utgångspunkten bör vara att minimera 
framgmentering genom att länka samman områden av 
samma naturtyp för att skapa bättre förutsättning för 
olika arters spridning och överlevnad. En viktig faktor 
är  att skapa så stora sammanhängande områden som 
möjligt då storleken på området är väsentligt, ju större 
areal, desto fler arter. Men även områdets form spelar 
roll. En rund form medför att avståndet från mitten till 
kanterna är längre vilket gör att fler arter kan få skydd 
än i en långsmal form. Avståndet till andra grönområden 
är också av vikt, ju kortare avstånd, desto lättare att 
sprida sig1. 
Svaga gröna samband
Svaga samband är svaga partier i det gröna nätverket i 
kommunen där arter av växter och djur har sämre förut-
sättningar att sprida sig samt där de rekreativa förut-
sättningarna för oss människor är försvagade2. För att 
arter ska kunna fortleva i våra tätorter och naturområ-
den behöver de en viss mängd lämplig livsmiljö, och möj-
lighet att förflytta sig mellan dessa. Generellt sett är 
stora, sammanhängande områden mest gynnsamma. 
Riktigt ogynnsamma miljöer fungerar som barriärer. 
Motorvägar eller tät bebyggelse kan utgöra barriärer för 
ett stort antal arter. Men även gröna miljöer kan utgöra 
en barriär för vissa arter, exempelvis kan en stor, väl-
klippt gräsmatta vara ett oöverstigligt och farligt hinder 
för vissa insekter och gnagare, medan en allé med träd 
längsmed en trafikerad bilväg fungerar som en sprid-
ningskorridor för en del flygande arter. Vatten kan även 
utgöra en barriär för spridningen av vissa arter, vilket är 
viktigt att ha i åtanke i en kommun som Håbo där Mäla-
ren utgör gräns runt stora delar av kommunen. Motorvä-
gen E18 och Mälarbanan är en tydliga barriär genom 
kommunen som skapar svaga samband på regional nivå 
gällande naturområden längs med Uppsalaåsen och 
ädellövsmiljöer längs med Mälaren. Det svaga samban-
det för Uppsalaåsen är ytterligare försvagat genom den 
expanderande bebyggelsen i Draget. Denna påtagliga 
försvagning riskerar att bryta sambandet som också 
hänger samman med Görvälnkilen från Stockholm och 
utpekade gröna samband i Upplands-Bro kommuns 
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Kunskapsunderlag

1 Grönstrukturens funktioner i planeringen, en fallstudie av Malmö. Blekinge tekniska högskola 2012 
2 Svaga samband i Stockholms gröna kilar, Stockholm läns landsting 2012 

landsbygdsprogram. Även vid Ekolskrog är det gröna 
sambandet gällande ädellövsmiljöer mycket ansträngt, 
dels på grund av den strandnära bebyggelsen i Krägga 
och Stämsvik dels motorvägens barriäreffekt. 

Motorvägen E18 och Mälarbanan är en tydliga barriär genom kommunen och vid Ekolskrog bidrar de till att det 
gröna sambandet blir försvagat. Foto: Bergslagsbild. 
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Grönområden för ökad klimatanpassning 
Klimatanpassning innebär att rusta samhället och olika 
verksamheter för de nya utmaningar som en ökad upp-
värmning ger. Klimatförändringarna resulterar bland 
annat i mildare och blötare vintrar, stigande havsnivåer, 
ändrade flöden i vattendrag, längre perioder av torka och 
längre växtsäsong. Genom att klimatanpassa våra sam-
hällen så minskar risken för skador på bebyggelse och 
infrastruktur vid klimatrelaterade händelser1. Många 
gånger handlar klimatanpassning om att tillskapa tek-
niska åtgärder, ofta till en hög kostnad. Genom att tillva-
rata befintliga grönområdens klimatreglerande förmåga 
kan vi både hålla nere kostnader på lång sikt, förebygga 
skador och skapa hälsosammare boendemiljöer .  
Höjda temperaturer 
Fram till nästa sekelskifte väntas årsmedeltemperatu-
ren i Uppsala län att stiga med mellan 3 och 5 grader. 
Antalet varma dagar kommer bli fler och värmeböljor 
kommer sannolikt att bli allt vanligare. Hög värme är ett 
stort problem i den bebyggda miljön. Områden som är 
exploaterade med en stor andel hårdgjorda ytor i form av 
asfalt och byggnader kan uppleva förhöjda temperaturer 
i jämförelse med närliggande områden. Detta fenomen 
kallas urbana värmeöar.   
Värmeböljor är än så länge ganska ovanliga i Sverige 
jämfört med exempelvis södra Europa. Våra samhällen 
är dock anpassade till ett betydligt kallare klimat vilket 
innebär att även måttligt förhöjda temperaturer kan 
upplevas som besvärande. Barn, sjuka och äldre perso-
ner är särskilt känsliga för hög värme och riskerar att 
drabbas av negativa hälsoeffekter under årets varma 
dagar. Ju längre period med varma dagar, desto större 
riskerar de negativa hälsoeffekterna att bli.  
Träd, grönområden, vattendrag och dammar kan både 
fungera som luftförbättrare och temperatursänkare i 
staden. En förutsättning är att de placeras strategiskt 
och integreras med stadens bebyggelse och dess omland. 
Träd är särskilt effektiva som klimatreglerare och är 
viktiga oavsett var de är placerade. Stora parker och 
skogsområden kan sänka lufttemperaturen även för 
omkringliggande bebyggelse. Höga buskar och träd är 
därför viktiga för stadens mikroklimat. Grönskan kan 
också minska kylbehovet genom att ge skugga åt byggna-
der, vilket bidrar till samhällets energieffektivisering2.  

Kunskapsunderlag
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Kunskapsunderlag

1 Varför klimatanpassa? www.klimatanpassning.se 
2 Låt stadens grönska, Boverket 2010 

Karta 5. Kartan visar uppmätt max-noteringar i temperatur för Bålsta under juni mellan åren 2013-2020 och pekar ut 
urbana värmeöar. Områden med ingen eller låg vegetation har generellt högre temperatur. Svalast är skog och vatten.
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Värmeöar 
Tättbebyggda områden är generellt varmare än sitt 
omland. En värmeö skapas när beläggningar, asfalt, mur-
sten och dylikt ersätter vegetationen som ursprungligen 
växer i landskapet. Effekten uppstår på grund av den 
byggda miljöns fysiska struktur och byggnadsmaterial 
som lagrar värme under dagen och avger värme under 
natten. En varm dag kan temperaturen variera stort bero-
ende på hur mycket/litet vegetation det finns i närområdet 
och hur hög den är. Öppna gräsbevuxna fält blir varmare 
än skog. Vegetation i flera skikt, det vill säga med gräs, 
olika stora buskar och träd ger en större volym på vegeta-
tionen, vilket leder till mer avdunstning och därmed en 
större temperaturminskning1. Mer hårdgjorda ytor och 
stora platta tak, medför högre temeraturer, vilket också 
syns i kartan på sida 73 som redovisar maximala strål-
ningstemperaturer vid markytan i grader Celcius mätta 
över en 7-årsperiod (juni 2013-2020). Värdena är faktiska 
uppmätta temperaturer till skillnad från många andra 
värmekarteringar som baseras på modeller i olika varian-
ter. Upplösningen 100 meter är låg –man kan inte utläsa 
effekten av enstaka objekt. Däremot kan man se tydliga 
skillnader mellan större sammanhängande områden av 
en viss typ, med en viss sturktur och fördelning av grön-
ska vs hårdgjort. Skogar ger en annan yttemperatur jäm-
fört med öppen mark, villabebyggelse jämfört med inner-
stad eller vatten jämfört med land2.
Ökad nederbörd 
I ett framtida klimat väntas nederbörden öka med mellan 
20-30 procent per år3.  Skyfallen förväntas blir fler och ris-
kerar att leda till fler översvämningar, som i sin tur riske-
rar att orsaka trafikproblem och ekonomiska skador för 
såväl privatpersoner som företag och kommuner4. I och med 
det varmare klimatet kommer nederbörden också i högre 
utsträckning falla som regn istället för snö under  
vinterhalvåret. En ökning av skyfallen har konsekvenser 
för dagvatten- och avloppssystemen som redan idag  ofta är 
underdimensionerade och får problem vid stora  
regnmängder4. 
De stora regnmängderna som landar på backen sveper 
även med sig metaller, närsalter, kemikalier och gifter från 
bebyggelse, vägar och på industriområden. Hamnar dessa i 
Mälaren kan miljögifterna skada vattenlevande växter och 
djur och bidra till övergödning5, vilket dessutom har en 
negativ inverkan på det råvatten som vi tar från Mälaren. 

Kunskapsunderlag



35 Bilaga grönstrukturprogram Håbo kommun

1 Grönska och vatten reglerar tempteraturen vid värmeböljor. PBL kunskapsbanken, Boverket 
2 Ekosystemtjänster i Håbo, grundläggande kartläggning, Calluna 2020 
3 SMHI, Framtidsklimat i Uppsala län 
4 Klimat- och sårbarhetsanalys Uppsala län 2020, Remissversion. 
5 Tillsammans kan vi klimatsäkra samhället, Föreningen Sveriges stadsbyggare, Svenskt vatten
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Karta 6. Kartan visar vattenretentionsindex (WRI) som pekar på den relativa förmågan i landskapet att dämpa och 
omhänderta vattenflöden. Ju mörkare blå färg desto högre förmåga att  fördröja och rena vatten.
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Tillrinning 
Tillrinningen är av stort intresse vid planeringen av 
markanvändning i samband med exploatering av områ-
den i hela länet, inte bara kring sjöar och vattendrag. 
Tillrinningen är viktig eftersom omgivande mark ska ta 
emot flödet från hela avrinningsområdet. Bebyggelse och 
hårdgjorda ytor har betydelse för hur stor tillrinningen 
blir till ett område1. Hårdgjorda ytor såsom asfalt kan 
inte absorbera vatten, och därför måste en stor del av 
nederbörden tas om hand i tekniska dagvattensys-
tem. Vid kraftiga skyfall riskerar dagvattensystemet att 
fyllas, och vattenmängden kan därför inte avledas 
enbart genom markförlagda ledningar. Vattnet söker sig 
då vidare mot sjöar och vattendrag, eller riskerar att 
samlas i lågpunkter.   
Ras, skred och erosion 
Klimatförändringarna har en inverkan på risken för 
både ras, skred och erosion. Ökade flöden i vattendragen 
kan öka erosionen både på botten och i slänter. En högre 
temperatur, med efterföljande torka, har både en positiv 
och en negativ påverkan på markens stabilitet. Torka 
innebär att lera över tid får en ökad hållfasthet, vilket 
förbättrar stabiliteten. Med högre temperatur ökar även 
risken för att växter ska torka ut och dö, vilket innebär 
att rötternas stabiliserande inverkan i ytliga jordlager 
liksom växternas skyddande verkan mot erosion mins-
kar eller försvinner. Andra faktorer som påverkar risken 
för ras och skred är borttagning av vegetation eller en 
ökad belastning på marken2.
Planera med helhetsperspektiv 
För att kunna tillgodose städers och tätorters behov av 
att hantera balansen vid ökad nederbörd, är det viktigt 
att arbeta med den gröna och blå strukturen i ett hel-
hetsperspektiv. Planeringsunderlag för exempelvis VA-
planering, naturvård och grönstruktur måste vägas 
samman för att se vilka områden som är viktiga att 
bevara eller utveckla i syfte att klimatanpassa staden 
och tätorten3. Detaljplaneringen ska i ett tidigt skede 
inventera förutsättningarna för risken av skyfallsöver-
svämningar. Stor hänsyn ska tas till höjdsättningen i 
landskapet och vattnets rinnvägar i såväl detaljplane-
ring som i bygglov. Vid planering och utveckling av områ-
den som ligger lågt i landskapet och som har jordlager 
med dålig genomsläpplighet ska det lämnas plats för 
översvämningsbara ytor. Dessa ska hållas fria från 

Kunskapsunderlag
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1 Klimat- och sårbarhetsanalys Uppsala län 2020, Remissversion. 
2 Klimat- och sårbarhetsanalys Uppsala län 2020, Remissversion.  
3 Låt staden grönska, Boverket 2010 
4 Areella näringar, skogsbruk www.klimatanpassning.se 

Kunskapsunderlag

bebyggelse och hårdgjorda ytor, och kan därför under 
större delen av tiden användas rekreation, motion eller 
friluftsliv.  Som karta 6 också visar så är vegeations-
klädda områden också av vikt för flödesdämpning och 
vattenrening.  
Klimatanpassad förvaltning av kommunens 
skogar 
En betydande del av kommunens markinnehav som inte 
är bebyggd består av skog i och omkring våra tätorter. 
Det är viktigt att dessa skogar förvaltas långsiktigt så 
att de under lång tid kan bidra med ekosystemtjänster 
som naturupplevelser, pollinering, kolinlagring, vatten-
rening, flödesreglering, virke, luftrening och biologisk 
mångfald. För att förvaltningen ska vara långsiktig 
behöver den anpassas till ett förändrat klimat. Valet av 
skogsbruksmetod påverkar framtida risker och möjlighe-
ter till klimatanpassning4. Hyggesfria skogsbruknings-
metoder ökar till exempel robustheten i skogen, vilket är 
önskvärt när risken för mer extrema vädersituationer 
ökar. När det finns ett kontinuerligt skogstäcke minskar 
risken för ras, sked och erosion. Hyggesfria metoder är 
även skonsamt mot skogens växt- och djurliv vilket i sig 
gör att skogen står emot skadedjursangrepp bättre. 
Avrinningen minskar även liksom att rekreativa värden 
består i större omfattning.  
Det är även av vikt att öka variationen av trädslag i sko-
gen för att sprida riskerna. Att skapa blandskogar och 
öka mångfalden av inhemska trädslag ger en tåligare 
skog eftersom de flesta skadeinsekter och flera skades-
vampar är trädslagsspecifika. En bevarad biologisk 
mångfald i skogslandskapet ger robusthet och mot-
ståndskraft. En ökat inslag av lövträd begränsar också 
spridningen av skogsbränder liksom ett större inslag av 
blöta områden som kärr, våtmarker och sumpskogar4. 
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Gröna miljöer för rekreation och folkhälsa  
Gröna miljöer ger ökad hälsa och välmående hos oss 
människor. Forskning visar att vistelser i naturen har 
positiv betydelse för såväl den fysiska som psykiska häl-
san. Den fysiska aktivitetsnivån ökar, kroppen återhäm-
tar sig, immunförsvaret stärks, stressnivån sjunker. 
Grönområden med mer mångfald (fler olika arter av fåg-
lar/fågelsång, träd och så vidare) och fler naturliga dofter 
har visat sig vara mer stressreducerande. Grönområden 
sänker även temperaturen under värmeböljor, något som 
är extra viktigt för hälsan hos barn, äldre och personer 
med funktionsnedsättning. Grönområden kan även ha en 
positiv påverkan på vårt sociala välbefinnande då de kan 
främja socialt deltagande och interaktion mellan männ-
iskor1. Naturen är viktig psykologiskt för människor i 
kris. Förekomsten av gröna miljöer har därmed både ett 
egenvärde för den enskilda individen och ett mervärde 
för samhället i stort. 
Idag spenderar vi människor en stor del av vår tid inom-
hus och då ofta stillasittande. Detta är ett folkhälsopro-
blem. Hälsan för invånare i Håbo kommun kan påverkas 
positivt genom ökad möjlighet för alla att kunna vistas 
ute i grönområden. Olika grupper i samhället har olika 
förutsättningar och därför är det angeläget att göra 
grönområdena attraktiva ur olika gruppers synvinkel. 
Att göra grönområden mer attraktiva och tillgängliga är 
en viktig uppgift för kommunen för att skapa förutsätt-
ningar för en god och jämlik hälsa.
Tillgång, nåbarhet och kvalitet 
I Håbo bor över 90 procent av befolkningen i någon av 
kommunens tätorter, där den allra största andelen bor i 
Bålsta. Omkring 80 procent av friluftslivsutövandet sker 
inom 10 kilometer från hemmet. Detta innebär att natu-
ren i och omkring våra tätorter fyller en mycket viktig 
funktion i det vardagliga friluftslivet.  Den vardagsnära 
möjligheten till friluftsliv och rekreation är väldigt vik-
tig för hälsan. Tillgång till grönområden ökar livsläng-
den. Att ha god tillgång till naturområden i och omkring 
kommunens orter är också viktigt för inlärning och 
utveckling hos individer och grupper samt att det främ-
jar en miljömässigt hållbar utveckling. För rekreation 
och välbefinnande finns behov av natur inte bara nära 
bostäder utan också nära arbetsplatser, äldreboenden, 
förskolor och skolor. Detta är särskilt viktigt för grupper 
som barn, personer med funktionsvariation, sjuka, äldre 
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1 Grönområden för fler, Folkhälsomyndigheten 2009 
2 Bostadsnära natur, Boverket 2007 

och socioekonomiskt svaga2. Det måste därför vara 
enkelt att ta sig ut. Grönområdena behöver också räcka 
till för de som bor där och ha en kvalitet som passar olika 
målgrupper. 
Att säkra tillgången till grönområden omfattar tre 
aspekter som alltid bör följa med i den fysiska plane-
ringen, oavsett om man bygger nytt eller förvaltar den 
befintliga gröna resursen:

Tillgång – den faktiska resursen som grönområdet 
utgör. Vilka ekologiska och sociala värden finns och 
hur samverkar de? Hur används området? Hur hänger 
grönområdet samman med övrig grönstruktur? Ta 
tillvara det som finns och utveckla där det saknas.  
Nåbarhet – den faktiska och upplevda tillgänglighe-
ten till grönområden. Hur ser tillgängligheten ut och 
hur upplevs tillgängligheten? Finns det barriärer? 
Finns det gena stråk som också ger möjlighet till flera 
olika transportsätt till grönområdet? Är grönområdet 
promenadvänligt och välskött? Går det att nå året 
runt? Planera för tillgängliga, sammanlänkade grön-
områden utan större barriärer. Är vägen dit trygg och 
trafiksäker? 
Kvalitet –  grönområdets storlek, innehåll och vär-
den. Vilka värden finns på platsen? Hur kan de 
utvecklas över tid? Finns en långsiktig förvaltning? 

Viby friluftsområde.
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Vad är då nära?  
Oavsett ålder och rörlighet behöver naturområden vara 
lätta att nå via gröna stråk och utan kraftiga barriärer. 
Enligt Boverket bör ett grönområde finnas inom 300 
meters gångavstånd från bostad, arbetsplats eller skola, 
gärna närmare då användningen minskar kraftfullt 
med ett längre avstånd. Det nära naturområdet kan 
exempelvis omfatta en närpark, grönyta eller skogsom-
råde. Att se området ökar även användandet. 
Att arbeta med faktisk och upplevd tillgänglighet till 
grönområden är också av vikt för att fler ska använda 
området. Barriärer som trafikleder, industriområden 
eller intensivt jord- och skogsbruk kan minska tillgäng-
ligheten och upplevelsen av närhet. Närheten ger också 
trygghet för den som är rörelsehindrad då det inte är ett 
oöverstigligt hinder att ta sig ut i det gröna. Även bris-
tande skötsel, avsaknad av entréer och friluftsanord-
ningar kan minska den upplevda tillgängligheten liksom 
avsaknad av information. Det är också viktigt att grön-
områden i våra tätorter innehåller vissa kvaliteter så att 
den kan tillfredsställa människans behov av rofylldhet, 
naturupplevelse, lek och umgänge. 
För att bibehålla och utveckla grönområdenas kvalitet är 
det väldigt viktigt med en strategisk och långsiktig för-
valtning. Förvaltning handlar inte om att upprätthålla 
ett statiskt tillstånd utan om att finna en balans mellan 
bevarande och utveckling. Det gäller att upprätta mål för 
vad man vill uppnå med olika delar av den bostadsnära 
naturen och ha en strategi för hur man ska nå dit med 
tiden1. Att arbeta med tillgång till grönområden, dess 
nåbarhet och kvalitet bidrar även till att öka kommunens 
attraktivitet då närhet till gröna områden kan höja sta-
tusen för bostadsområden och attrahera företag att eta-
blera sig.   
God ljudmiljö 
Ljudmiljön är en viktig kvalitet för hur vi upplever 
naturområden och hur grönområden påverkar vår hälsa. 
Behovet av att uppleva lugn och tystnad i naturen ökar 
bland människor i takt med att fler bor i städer och tätor-
ter. Ljudmiljön kan påverka oss negativt genom höjt blod-
tryck och stress utan att vi upplever buller som störande. 
I detta sammanhang talas det ibland om vikten av till-
gång till tysta områden, men med detta begrepp avses i 
stort lugna miljöer, det vill säga områden som inte 
utsätts för oönskat eller skadligt ljud orsakat av mänsk-

Kunskapsunderlag
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1 Bostadsnära natur, Boverket 2007 
2 God ljudmiljö, mer än bara frihet från buller, Naturvårdsverket 2007 
3 Miljöhälsorapport 2017, Folkhälsomyndigheten 

lig verksamhet.  För att ett område ska upplevas som att-
raktivt krävs ofta olika typer av ljud, allt från naturljud 
till ljudet från andra människor. Vad som upplevs som 
godtagbar ljudmiljö i ett rekreationsområde påverkas i 
hög grad av områdestyp och förväntningar. I parker och 
närområden förväntar man sig inte total frihet från sam-
hällsbuller. Beger man sig längre bort gör man det ofta 
just för att få en tystare miljö. Därför måste det finnas 
olika grader av tystnad2. 
Förtätning och grönstruktur 
Växande städer och tätorter har under en längre tid 
arbetat med förtätning i stället för utbredning då det 
antas bidra till bättre hållbarhet i städerna genom ett 
mer lättillgängligt transportnät, effektivare energidistri-
bution och ökad social trygghet. Förtätning kan dock 
leda till att mängden grönområden som är tillgänglig för 
allmänheten minskar, vilket ofta påverkar grupper med 
sämre socioekonomiska förhållanden mest3. Med en väl 
genomtänkt planering är det dock möjligt att förtäta 
samhällen på ett sätt som både tar hänsyn till ekosys-
temtjänster, ökar social trygghet och gör det mer till-
gängligt för gående. Genom att låta den gröna struktu-

Bostad

200-300 m

 500-800 m

Bostadsnära och skolnära natur
Vardagsnatur
Avkoppling
Utomhuspedagogik
Naturlek
Promenad
Visellt skydd/bullerreglering

Närpark
Lek
Mötesplats
Grön oas
Picknick

Bostadsgrönska
Grön oas
Avkoppling
Närlek

1000-2000m

Områdespark
Aktivitetspark
Mötesplats
Picknick

Tätortsnära natur
Vandring
Avkoppling/lugn
Skogskänsla
Rekreation

Tätortsnära friluftsområde
MTB, Discgolf, utegym
Vintersport
Elljusspår
Grillplats

Sociotopsnurran visar riktlinjer för max-
avstånd från bostaden till olika sociala 
värden i grönstrukturen och exempel på 
innehåll.
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ren bli en lika självklar del i den fysiska planeringen som 
väginfrastruktur och bebyggelsestruktur kan vi skapa 
hållbara samhällen med en ökat välbefinnande, social 
sammanhållning och ökad fysisk aktivitet bland invå-
nare.  
I Håbo upptar bebyggelse cirka 11 procent av kommu-
nens markyta, vilket är betydligt högre än rikets cirka 3 
procent och ligger i samma nivå som exempelvis Haninge 
kommun och Sigtuna kommun.  Håbo kommun har även 
det högsta antalet invånare/kvadratkilometer i Uppsala 
län med en täthet på 152, 97 invånare (att jämföra med 
Uppsala 106,18 och Knivsta 66,90)1. Även i Håbo kom-
mun utgår planeringen i första hand från förtätning före 
att ytterligare sprida ut bebyggelsen och ta nya naturom-
råden i anspråk. I detta sammanhang är det särskilt vik-
tigt att i de områden där förtätningen planeras att bli 
mest omfattande också planera för en grönstruktur som 
kan fortsätta att leverera ekosystemtjänster och som har 
hög tillgänglighet och kvalitet.   
Kommunens viktiga roll för friluftslivet 
Kommunen har en nyckelroll i att skapa förutsättningar 
för ett väl fungerande friluftsliv. Friluftsliv kan utövas i 
hela landskapet, men det finns särskilda områden, plat-
ser och anläggningar som inte bara skapar förutsätt-
ningar för friluftsliv utan också främjar och utvecklar 
friluftsliv. Det finns många starka intressekonflikter i 
det tätortsnära landskapet både mellan olika former av 
rekreation men även mellan friluftsliv och annan mark-
användning, där annan markanvändning ofta priorite-
ras framför friluftsliv. Det finns här en risk att oskyddad 
tätortsnära natur tas i anspråk för bebyggelse eller för-
ändrad markanvändning och att de allmänt tillgängliga 
grönområdena därmed minskar. Genom att säkerställa 
mark för allmänheten via planering, markinköp och 
skötsel ges en grundförutsättning för alla att kunna 
utöva friluftsliv utifrån sina intressen. Genom skolans 
verksamhet inom bland annat idrott och naturskola 
byggs en viktig kunskapsbas upp hos barn med naturen 
som arena för kunskap, rörelse och friluftsliv. Via fören-
ingsbidrag och samverkan med föreningar och företag 
gör kommunen det möjligt för fler invånare och besökare 
att ta del av aktiviteter i kommunens naturområden.  

Kunskapsunderlag
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1 Statistik från SCB 

Vinter på Granåsen.
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Värdefulla tätortsnära naturområden för rekrea-
tion och friluftsliv
Bålsta

I Bålsta kan tillgången till allmänt tillgängliga grönom-
råden upplevas som generellt god, mycket tack vare att 
tätorten till stora delar är utspridd och med mindre 
grönområden integrerat mellan bostadsområden. Både 
mindre och större skogsområden genomkorsas ofta av 
flertalet vältrampade stigar och anlagda gångvägar och 
ortens gräsytor bidrar till rymd och utrymme för spon-
tana aktiviteter. De centrala delarna i Bålsta är betyd-
ligt mer tätbebyggda än övriga delar vilket medför att de 
bostadsnära grönområdena redan idag ska ge plats för 
många invånare och verksamheter. I och med en förtät-
ning är det här av särskild stor vikt att långsiktigt 
säkerställa och nyskapa grönområden för rekreation.   
Naturen i och kring Bålsta i form av skogar, parker och 
gräsytor är för många en plats för lek, avkoppling, hund-
promenader och träning. Enligt svaren från en enkätun-
dersökning våren 2020 så uppskattar många när parker, 
gräsytor och skogar är mer variationsrika med olika sor-
ters träd, buskar och blommor. Invånare önskar sig fler 
mötesplatser, fler parker med planteringar och ängsytor 
och tillgängliga och trygga gångvägar. När det gäller 
naturområden i form av skog så önskar man sig en god 
tillgång till både bostadsnära och tätortsnära skog med 
naturliga kvalitéer och mycket stigar samt anordningar i 
form av grillplatser, bänkar och gångvägar.

Kunskapsunderlag

Tätortsnära friluftsområde 
Ett tätortsnära friluftsområde är ett större naturområde iordningställt för friluftsliv på gång- och cykelavstånd 
från tätorten, helst på ett avstånd av högst 2 kilometer. Här finns olika anläggningar för friluftslivet såsom 
uppmärkta stigar, leder, skyltning och ofta friluftsgårdar/byggnader. Området är välkänt och välutnyttjat och kan 
omfatta natur med hög biologisk mångfald och kulturmiljövärden. 

Tätortsnära natur 
Ett tätortsnära naturområde är ett lätt åtkomligt naturområde som inte har iordningställda anläggningar för friluftsliv 
i form av leder, service, parkeringar med mera men som är välanvända för rekreation och har många stigar. Det 
tätortsnära naturområdet bör vara minst 15 hektar stort och ligga inom 2 kilometer från tätorten. Den tätortsnära 
naturen kan omfatta områden med hög biologisk mångfald och kulturmiljövärden. 

Tätortsnära natur att utveckla 
Denna kategori omfattar områden som är av stor vikt för friluftslivet redan idag och som har en potential att 
utvecklas till friluftsområden i sin helhet eller i valda delar. Området kan omfatta natur med hög biologisk mångfald  
och kulturmiljövärden vilket ska tas hög hänsyn till vid utvecklign av friluftsanordningar. 
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Karta 7. Större tätortsnära naturområden värdefulla för rekreation och friluftsliv i Bålsta. Utöver dessa är 
bostadsnära och skolnära natur, parker och sammanlänkande gröna stråk av stort rekreativt värde.
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Några av de mest värdefulla större tätortsnära naturom-
rådena för friluftsliv och rekreation i Bålsta är:

Bålstaåsen 
Lillsjön och dess närområde
Rasberget/Vandrarleden 
Viby friluftsområde 
Kalmarnäslandet
Skörbydalen och skogsområdet väster om Skörby fram 
till Lastberget 
Båtsbacken 
Knarrbacken
Graneberg/Fågelsång
Granåsen och Ekillaåsen 

Krägga/Stämsvik

Krägga är en förhållandevis liten men växande ort i 
kommunen med ett attraktivt läge intill Mälaren. Här 
finns relativt gott om rekreativa strukturer som stigar 
och mindre vägar. Skogarna i området erbjuder skogs-
känsla och det kulturhistoriska landskapet bidrar till 
goda upplevelsevärden. Mälaren och strandområdet är 
av stort rekreativt värde men är bitvis svårtillgänglig för 
allmänheten på grund av bebyggelse. Buller från främst 

Mälarnära rekreationsområde mellan Söderskogen och Slottsskogen.

Kunskapsunderlag
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1 Naturrekreation, översiktlig kartläggning av upplevelsevärden och rekreativa strukturer i Skokloster och Krägga 2018 
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Karta 8. Större tätortsnära naturområden värdefulla för rekreation och friluftsliv i Krägga/Stämsvik. 
Utöver dessa är bostadsnära natur och sammanlänkande gröna stråk av stort rekreativt värde.
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E18 är ett problem för rekreationen i området. Bullersi-
tuationen kan få boende i Krägga att stanna inne och 
inte ta tillvara på de möjligheter till frisk luft, naturmil-
jöer och rekreation som utan bullret finns i Krägga. Den 
kan medföra att utomhusvistelsen skapar stress istället 
för avkoppling1.
Området har idag ett exploateringstryck vilket i kombi-
nation med ett aktivt skogsbruk medför att rekreativa 
upplevelsevärden riskerar att försvinna och fragmente-
ras. Skogsbrukets påverkan är särskilt påtagligt i skogs-
områdena söder om Krägga. Krägga/Stämsvik har redan 
idag en relativt stor befolkning vilket skapar behov av 
långsiktig tillgång till natur för rekreation.
Slottsskogen/Söderskogen

I Slottsskogen/Söderskogen finns det förhållandvis 
mycket naturområden men en betydande del av skogen i 
området är ung och relativt hårt brukad, även i det när-
liggande Skokloster naturreservat. Detta medför att de 
rekreativa värdena i skogen bitvis är låga. Naturområdet 
längs med Mälaren har ett högt rekreativt värde bestå-
ende främst av lövskogar, öppna gräsmarker, ängar och 
tallskog. Upplandsleden är här en viktig led som knyter 
samman ett större naturområde. Skogsområdet norr om 
Slottsskogen (Stenhuggartorp) är också ett viktigt rekre-
ationsområde som också knyter ihop villabebyggelsen 
med Skokloster slott. De rekreativa värdena skulle här 
kunna utvecklas i ett större område vilket skulle gynna 
både boende och besökare i området. Det finns ett exploa-
teringstryck i området som kan medföra att skogsområ-
den tas i anspråk. Det största hotet mot rekreativa vär-
den är dock ett allt för rationellt skogsbruk.

Kunskapsunderlag
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1 Hållbara städer, med fokus på transporter, boende och grönområden.RFR3 2010/11 

Kunskapsunderlag

Karta 9. Större tätortsnära naturområden värdefulla för rekreation och friluftsliv i Skokloster. Utöver dessa 
är bostadsnära-och skolnära natur, parker och sammanlänkande gröna stråk av stort rekreativt värde.
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Tillgång och kvalitéer i parker och bostadsnära 
natur
Kommunens parker och bostadsnära natur ska fylla 
många behov. De ska ge möjligheter till vila och åter-
hämtning, vilket ställer krav på tystnad och ro. De behö-
ver erbjuda platser för social samvaro och ge tillfällen till 
spontana möten och evenemang. Grönområdena bör 
också möta barns och vuxnas behov av att leka, lära och 
utmanas. En annan uppgift är att stimulera till motion 
och aktiviteter som promenader, spontanidrott, löpning 
med mera. Parker och naturområden förväntas även ge 
rika natur- och kulturupplevelser och erbjuda skönhet, 
variation och artrikedom. Människor behöver därför 
olika typer av parker och natur. 
Det finns ett behov i att både säkerställa, kvalitetshöja 
och tillskapa fler parker. Bostadsnära naturområden, par-
ker och mindre grönytor insprängda i bebyggelsen har 
stor betydelse särskilt för grupper som inte alltid tar sig så 
långt på kort tid som barn, personer med funktionsvaria-
tion, äldre och sjuka. Personer med tillgång till parker och 
grönområden i sin närhet upplever att de har bättre hälsa 
och lever längre. Rätt planerade parker är också viktiga 
sociala arenor som bidrar till kontakter mellan människor 
i samhället. De ökar till exempel barns interaktivitet med 
vuxna, ger äldre en större delaktighet i sin närmiljö och 

Kunskapsunderlag

Enebyparken med dess populära lekplats.
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Kunskapsunderlag

ger möjlighet till möten mellan människor med olika bak-
grund 1. Det är därför av vikt att möta ett ökat behov och 
efterfrågan av lättillgängliga grönområden, mötesplatser 
och aktivitetsytor i och med en växande befolkning och för 
att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa hos 
kommunens invånare. 
Långsiktigt hållbara parkmiljöer som kan möta dagens 
och morgondagens behov behöver innehålla många funk-
tioner och anpassas till olika grupper av besökare. Ju fler 
funktioner och värden en park har desto effektivare är 
den som producent av värdefulla ekosystemtjänster. En 
gräsyta som vanligtvis används för bollspel eller prome-
nader kan vid skyfall fungera som översvämningsyta.Ett 
varierat växtmaterial som i människans öga är vackert, 
doftande och färgrikt ger goda livsförutsättningar för 
pollinerare. En varierad skötsel av gräsytor kan skapa 
grunden för en stor biologisk mångfald. Träd som ger 
skugga och lä utjämnar klimatvariationer. 
Klippta gräsytor 
Klippta gräsytor är vanligt förekommande i våra tätor-
ter, särskilt i Bålsta. Gräsmattor levererar många vik-
tiga ekosystemtjänster för rekreation, klimatreglering 
och bullerdämpning, och är därmed ett önskvärt inslag i 
tätorternas grönområden. Det finns dock ett behov av att 
gräsytorna även fyller en funktion för biologisk mångfald 
varför det är viktigt att få in en mer varierad skötsel. 
Biologiskt sett kan gräsmattor ses som en typ av konst-
gjorda ängar, och de har faktiskt vissa likheter med 
naturliga ängsmarker. De är växtsamhällen som består 
av gräs, med inslag av örter, som bildar en sammanhål-
lande matta av grässvål. En av de viktigaste skillna-
derna mellan gräsmattor och ängar är dock växternas 
täthet. Naturliga ängar har dessutom en mer flerskiktad 
struktur bestående av gräs och örter i olika höjder. Gräs-
mattans struktur är däremot enkel och består vanligtvis 
av ett enda lager. En annan viktig skillnad mellan ängar 
och gräsmattor är gräsmattans större behov av kontinu-
erlig skötsel1. I Bålsta finns främst ytor med konventio-
nell gräsmatta och ängsliknande områden. De ängslik-
nande områden klipps idag en gång per år främst med 
slaghack, konventionella gräsmattor kräver frekventare 
klippning, 10-13 gånger per säsong (beroende på väder-
förhållandena) och mindre områden med prydnadsgräs-
matta ska klippas cirka 20 gånger per säsong.  
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Kunskapsunderlag

Karta 10. Parkområden i Bålsta.
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Kunskapsunderlag

Gräsmattor har en positiv effekt när det gäller kolinlag-
ring. Denna positiva egenskap äts dock till betydande del 
upp av den frekventa klippningen som bidrar med 
utsläpp från maskiner. Minskad klippfrekvens och elek-
triska maskiner kan därmed minska gräsmattornas kol-
dioxidavtryck1.
Gröna stråk 
Det är viktigt att människor kan röra sig mellan grön-
områden utan att hindras av barriärer i form av till 
exempel vägar eller privata tomter. Även ytor som upp-
levs som otrygga, bullriga eller ödsliga kan begränsa till-
gängligheten. Gröna stråk möjliggör för människor att 
röra sig mellan grönområden inom tätorten för att sedan 
ta sig ut till de större tätortsnära naturområdena i 
ortens ytterkanter. Ju bredare stråk och ju starkare 
koppling mellan grönområdena i ett stråk desto större 
förutsättning för att även växter och djur ska kunna 
använda det som spridningskorridor. Gröna stråk kan 
exempelvis bestå av gång- och cykelvägar eller grusvägar 
som kantas av grönområden samt större stigar. Även en 
lugn villagata med trädgårdar kan ingå. 

1 Alternativ till gräsmatta i Sverige, från teori till praktik. SLU 2017 

Närpark  
En närpark är ett mindre grönområde som främst är till för lek och/eller samvaro. Området är iordningställt och 
kräver regelbunden skötsel och är till huvudsaklig del vegetationsklädd av träd, buskar och/eller gräsytor och kan 
ha mindre anordningar som exempelvis bänkar eller lekplatser. Närparken ligger i direkt anslutning till ett 
bostadsområde. Storlek upp till 2 hektar och ligger max 300 meter från bostaden. Det finns fler befintliga närpar-
ker, främst i Bålsta.

Områdespark 
En områdespark utgör en lite större parkyta med ett lite större upptagningsområde. Området är iordningställt och krä-
ver regelbunden skötsel och är till huvudsaklig del vegetationsklädd av träd, buskar och/eller gräsytor och kan ha lite 
större anordningar som exempelvis områdeslekplatser. Storlek mellan 1- 3 hektar och ligger upp till 500 meter från 
bostaden. Det finns fler befintliga områdesparker, främst i Bålsta.

Stadspark 
En stadspark kan fungera som samlingspunkt för ortens invånare och som ett besöksmål. Området är iordningställt 
och kräver skötsel är till huvudsaklig del vegetationsklädd av träd, buskar och/eller gräsytor. Detta är en mångfunk-
tionell anlagd park med parkytor, gräsmattor, naturmark liksom lek- och aktivitetsytor som lockar besökare från ett 
större geografiskt område. Storlek på 3 hektar eller större och ligger mellan 800-1000 meter från bostaden. Det plane-
ras för en ny stadspark i Gröna dalen i Bålsta.

Ängsyta 
Område som har ängskvalitéer eller som kan utveckla sådana kvalitéer med rätt skötsel. Utpekade ängsytor i Bålsta 
består främst av tidigare brukad åkermark med sandjord vilka har en begynnande varierad flora. Utpekad ängsyta i 
Skokloster har ängskvalitéer och en väl utvecklad flora.
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En väg kan utgöra en barriär både för människor och 
djur. Genom enkla åtgärder som gångpassager för oss 
människor och plantering av träd och buskar intill 
vägen, så kan både människor och fåglar våga ta sig 
över. I Bålsta är tvärpassager mellan Gröna dalen och 
Bålstaåsen viktiga för att underlätta för människor att 
röra sig mellan grönområden i tätorten. För att möjliggöra 
ett säkert och sammanhängande stråk är det viktigt att 
passager över Stockholmsvägen tillsammans med passa-
ger under järnvägen hänger ihop med de gröna tvärstrå-
ken. Ett svagt grönt stråk är mellan Järnvägsparken och 
norra Gröna dalen/Björkvallen, där flertalet vägar behö-
ver passerasför att röra sig mellan grönområden. 

Kunskapsunderlag

Gröna stråk  
Gröna stråk innefattar rörelsestråk främst för människor, såsom gång- och cykelvägar, en lugn villagata med träd-
gårdar, grusvägar, stigar och som förbinder olika grönområden. Det gröna stråkets bredd kan variera, men bör 
vara  minst 50 meter eller mer för att fylla sin funktion som rörelsestråk. Ett bredare stråk kan även fylla en viktig 
funktion som spridningskorridor för växter och djur. 

Strandnära stråk 
Strandnära stråk innefattar rörelsestråk främst för människor, såsom gång- och cykelvägar, en lugn villagata, 
grusvägar, stigar i nära anslutning till stranden. Det strandnära stråkets bredd kan variera, men bör vara så pass 
bred att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden och att det  också kan ge goda förutsättningar för växter 
och djur. 

Upplandsleden/Långa leder 
Långa leder avser linjära friluftsområden i form av långa leder för exempelvis vandring och cykling. Upplandsleden 
mellan Bålsta station och Skokloster slott faller inom denna kategori, liksom Mälardalsleden som passerar genom 
kommunen. 
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Kunskapsunderlag

Karta 11. Befintliga gröna- och strandnära stråk i Bålsta består främst av gång- och cykelvägar, välanvända 
grusvägar och större stigar.
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Kunskapsunderlag

Karta 12. Befintliga gröna- och strandnära stråk i Krägga/Stämsvik består främst av gång- och cykelvä-
gar, välanvända grusvägar och större stigar.
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Kunskapsunderlag

Karta 13. Befintliga gröna- och strandnära stråk i Skokloster består främst av gång- och cykelvägar, välanvända 
grusvägar och större stigar. Stora cykelturen är en lokal cykelled.
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Kunskapsunderlag

Barn upptäcker naturen.
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Kunskapsunderlag

Skolnära natur och utomhuspedagogik 
Håbo kommun är en barnrik kommun där cirka 23 pro-
cent av befolkningen är mellan 0-15 år. Förskola och 
grundskola är kommunens störta verksamhet och omfat-
tar i Håbo ca 4000 barn.  Att skolor och förskolor har bra 
tillgång till naturområden främjar barns psykiska, soci-
ala, fysiska och motoriska utveckling. Vistas barn 
mycket i grönområden påverkas koncentrationsförmågan 
positivt, de rör på sig mer och är friskare. Enligt en stu-
die från Folkhälsomyndigheten 2019 så sitter eller står 
skolelever i Sverige 70 procent av den vakna tiden. De 
som sitter mycket mår sämre och är mer stressande av 
skolarbetet. Att få in mer rörelse och utevistelse i skolan 
är därmed angeläget både för den enskilda elevens hälsa 
och utveckling samt för att bidra till bättre förutsätt-
ningar för bra skolresultat. 
Förutsättning för att uppnå läroplanens mål
Både för förskolan och skolan finns det mål i läroplanen 
som pekar på betydelsen av tillgång till skolnära natur. 
Förskolan ska enligt planen sträva efter att ge barnen 
förutsättningar att utveckla motorik, intresse och förstå-
else för naturen och naturvetenskap samt utveckla för-
mågan att konstruera och bygga av olika material. I 
grundskolan ska eleverna bland annat ges möjlighet att 
utifrån egna upplevelser kunna ställa frågor om män-
niska och natur och kunna genomföra systematiska 
undersökningar i biologi. I kursplanen för idrott och 
hälsa finns ett starkt stöd för friluftsliv. För att eleverna 
ska kunna uppnå dessa delar i läroplanen krävs det till-
gång till natur1.
Avstånd till skolnära natur
Enligt Boverket ska den bostadsnära naturen gå att nå 
till fots från bostaden, vilket enligt forskningen har en 
gräns på 300 meter. När det gäller den skolnära naturen 
är denna radie av minst lika stor vikt, och för de allra 
minsta barnen i förskolan kan till och med 300 meter 
vara för långt för att området ska användas regelbundet. 
Även områdenas kvalitet är av stor betydelse, för att 
skapa förutsättning för leklust, upptäckarglädje och 
fysisk aktivitet. För skolan är det också viktigt att ha 
tillgång till större sammanhängande naturområden för 
exempelvis undervisning i friluftsliv och orientering. 

1Sammanställning av förskolors och skolors användning av skolnära natur. Håbo kommun 2018
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Kunskapsunderlag

Förskolor och skolors användning av 
naturområden
I Håbo kommun finns det förskole- och skolverksamhet i 
Bålsta och Skokloster. Enligt en kartläggning av skol-
nära natur genomförd 2018 så består många av de 
använda naturområdena av skogsområden (1-2 hektar), 
men även öppna gräsytor, fotbollsplaner och lekplatser. 
Flera förskolor och skolor i centrala Bålsta använder 
dessutom det större skogsområdet på Bålstaåsen samt 
skogen mellan Västerängen och Västerdalen dagligen. 
För att skolorna ska kunna genomföra undervisning i 
idrott/hälsa samt friluftsliv är tillgång till större sam-
manhängande skogsområden av vikt. Till detta använ-
der Bålstas skolor främst Bålstaåsen, Vibyskogen, Gran-
åsen och Ekilla. För skolor och förskolor i Skokloster är 
naturen en betydelsefull del i undervisningen. Här 
används området vid Österkvarn samt naturområdet 
längs med Upplandsleden mellan Måttan och slottet i 
väldigt stor utsträckning. Resultatet visar att naturom-
råden som ligger nära förskolan/skolan (100-400 meter) 
är mycket viktiga för verksamheten och ofta används 
dagligen både i undervisningssyfte, för motorisk utveck-
ling och lek. Områdena i nära anslutning till de större 
skolorna Futurum, Västerängen och Gransäter kan varje 
vecka besökas av 200-300 skolbarn och de större natur-
områdena Ekilla, Granåsen, Bålstaåsen, Vattunöden och 
Slottsskogen kan ha mellan 50-500 besökande skolbarn 
per vecka. 

Skolnära natur 
Skolnära naturen omfattar grönområden (naturliga eller anlagda) utanför skolgården och som kan erbjuda möjlig-
het till motoriska utmaningar och upptäckarglädje för förskolebarn, och ge förutsättningar för naturstudier och fri-
luftsliv för skolbarn. Områdena bör finnas inom 300 meter från förskolan/skolan.

Skolgårdens friyta 
Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin utevis-
telse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid men även i 
viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning är otillgängliga 
för barnen och ingår därmed inte i friytan för lek och utevistelse. Enligt Boverkets allmänna råd (2015:1) bör fri-
ytan vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna varierande terräng- och 
vegetationsförhållanden. Friytan bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god 
ljudkvalitet.
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Kunskapsunderlag

Karta 14. Naturområden som regelbundet används av skolverksamheten i Bålsta.
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Kunskapsunderlag

Karta 15. Naturområden som regelbundet används av skolverksamheten i Skokloster
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Kunskapsunderlag

Tillgång till skolnära natur
De flesta förskolorna i Bålsta och Skokloster har tillgång 
till någon form av närnatur inom 100 meter. Men kvali-
teten och storleken på den allra närmaste närnaturen 
kan variera. Förskolorna i Bålstas centrala delar har en 
mindre varierad närnatur inom 100 meter, där den 
främst består av tillskapade klippta gräsytor eller lek-
parksytor. De flesta centrala förskolor har 400-600 
meter till närmaste naturområde med mer varierad 
natur. 
Alla grundskolorna i Bålsta och Skokloster har idag rela-
tivt god tillgång till varierad skolnära natur utanför 
skolgården. För grundskolan används de närmaste 
naturområdena till både undervisning under skoltid och 
för lek och utevistelse för fritids. De skolor som har 
naturområden som ligger nära skolan, 100-300 meter, 
använder dem dagligen. Flera av skolorna i Bålsta 
använder sig även av de närmaste allmänna gräsytorna 
för undervisning och lek. Närheten är en viktig faktor för 
att dagligen använda området i undervisningssyfte.

Utelektion på nyponkullen intill Futurumskolan.
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Skolgårdars friyta
Skolgårdens storlek och utformning är av stor vikt för 
barnens hälsa och utveckling då det är den plats där 
skolbarnen spenderar en betydande del av skoldagen. 
Enligt SCBs nationella kartläggning av skolelevers fri-
ytor 2014-2017 så har elever i Håbo kommun 2017 i 
genomsnitt tillgång till 43,17 kvm enskild friyta/elev. 
Detta kan jämföras med 44,79 kvm 2016 och 53,13 kvm 
2015, alltså ser vi en trend att elevernas friyta minskar i 
kommunen. I genomsnitt är skolelevers friyta i kommu-
nen än så länge över den rekommenderade lägsta nivån, 
men storleken på friyta kan skilja sig avsevärt mellan 
olika skolor. Enligt Boverkets rekommendationer så bör 
friytan/elev i grundskolan vara minst 30 kvm och 40 
kvm för förskolan. Minskade friytor har en negativ 
påverkan på skolbarnens möjlighet till lek och motorisk 
utveckling. När barnens friyta på skolgården minskar 
ökar också slitaget på skolgårdens grönytor och utrust-
ning vilket bidrar till sämre utemiljö och en högre drift-
kostnad
Naturskolan
Naturskolan är en kommunal verksamhet där utomhuspe-
dagoger arbetar efter mottot; ”att lära in ute” Naturskolan 
är en viktig basverksamhet inom skolan liksom ett stöd för 
andra lärare inom kommunen när det gäller utomhuspeda-
gogik. Verksamheten har sin bas vid Vattunöden. 

Kunskapsunderlag

Naturskolans verksamhet vid Vattunöden.
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1 Grundskolor och friytor, Nationell kartläggning och uppföljning av grundskoleelevers tillgång till friytor 2014-2017

Elevernas och barnens egna upplevelser, upptäckter och 
sinnesintryck i naturen är i fokus och är grunden till ett 
aktivt lärande och där teoretiska kunskaper kan tillämpas 
i nya situationer i naturen, kulturmiljö eller urbana miljöer. 
Platsen har en viktig roll i det pedagogiska arbetet.
Naturskolan träffar alla klasser i kommunen från för-
skoleklass upp till årskurs 6. Naturskolan gör också 
natur-och kulturvandringar med elever i årskurs 4-6 till 
andra naturreservat runt kommunen till exempel Hjäl-
staviken, Granåsen och Lilla Ullfjärden (Vandrarleden).
Målet är att det utomhuspedagogiska arbetssättet ska 
spridas och bli en naturlig del av skolans och förskolans 
verksamhet och ett komplement till inomhusundervis-
ningen.
Utveckling med barnperspektiv i fokus
I takt med att fler bostäder byggs i Bålsta och Skokloster 
kommer det även finnas ett stort behov av att utöka 
befintliga verksamheter och etablera fler nya förskolor 
och skolor under de närmaste 10 åren. En betydande del 
av den planerade bebyggelsen består av förtätningar i 
redan befintliga områden i centrala Bålsta och Skoklos-
ter. De nya förskolorna behöver placeras utifrån upptag-
ningsområde, men även utifrån ett barnperspektiv där 
tillgång till varierade naturområden utanför skolgår-
darna är av stor vikt. Ju färre grönområden som sko-
lorna har inom ett närområde på 300 meter ju sårbarare 
är skolan utifrån ett förtätningsperspektiv 1. Naturområ-
dena i centrala Bålsta används redan idag av ett stort 
antal skolbarn vilket måste tas med i planeringen av nya 
förskolor och skolor.  
Den skolnära naturen är en viktig del i barnens infra-
struktur, och bör ses i ett helhetsperspektiv tillsammans 
med bostadsgårdar, lekparker, grönområden, skolvägar 
och skolgårdar. Närhet och variation är två nyckelord av 
stor betydelse för att skolor/förskolor ska ha möjlighet att 
använda områdena i sin verksamhet. Närheten gör att fler 
skolor och förskolor dagligen kan planera in att gå ut i 
varierad natur, vilket är positivt för barnens hälsa och 
utveckling. Tillgången till en varierad skolnära natur är 
även en viktig förutsättning för att förverkliga läroplaner-
nas intentioner och därmed bidra till ökad måluppfyllelse.

Kunskapsunderlag
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Brygga i Krägga.

Kunskapsunderlag
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Mälaren som identitetsskapare och tillgång 
Håbo är en mälarkommun och omgärdas i hög grad av 
vatten. Av kommunens 24 mil kommungräns så består 
23 mil av vatten. Innanför kommunens gränser ligger 45 
km² av Mälarens vatten med ett tjugotal öar, varav den 
största är Biskops-Arnö. Strandområdena är omväx-
lande i sin karaktär med allt från höga förkastnings-
branter till låglänta vassbeklädda strandängar eller 
inbjudande sandstränder. 
För Håbo kommuns invånare är Mälaren med öar och 
tillhörande strandområden en oerhört viktig tillgång 
både som närnatur och som besöks- och utflyktsmål. 
Stranden är för många förknippad med rekreation, lata 
sommardagar, vackra solnedgångar och fiske, en tillgång 
som är av stort värde för vårt välmående och identitet. 
Mälaren bör därmed ha en framträdande roll som identi-
tetsskapare och tillgång för kommunen vars natur- och 
friluftsvärden bör utvecklas och vårdas hållbart och 
ansvarsfullt. Att kommunens strandområden har ett 
högt värde belyses även av att de i stor utsträckning 
omfattas av strandskydd och två riksintressen för fri-
luftsliv. 
Tillgängliga stränder för fler 
På en kommunövergripande nivå är stora delar av strän-
derna allmänt tillgängliga, särskilt tack vare den etable-
rade Upplandsleden som till betydande del följer strand-
linjen från Bålsta till Skokloster. Även flera av 
kommunens naturreservat bidrar till att säkra allmän-
hetens tillgång till stränderna. Delar av kommunens 
strandlinje är av naturliga skäl inte tillgänglig alls för 
oss människor på grund av branter eller täta vassbälten. 
Även Upplandsleden och skyddade områden är i stor 
omfattning inte tillgängliga för människor som har svå-
rare att gå. Att utveckla mer tillgängliga målpunkter 
och därmed möjliggöra för fler att kunna komma till 
stranden skulle vara av mycket stort värde för många 
invånare. 
I Bålsta är allmänhetens tillgång till stranden inte lika 
påtaglig då en betydande del av stranden är blockerad av 
bostäder, småbåtshamnar med låsta bryggor eller indu-
stri. Detta medför att många invånare inte upplever att 
Bålsta ligger så nära Mälaren som det faktiskt gör. För 
att öka tillgängligheten till stranden och utveckla identi-
teten som mälarnära kommun så behöver fler målpunk-
ter och rörelsestråk längs stränderna utvecklas på ett 

Kunskapsunderlag
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Kunskapsunderlag

Karta 16. Strandnära utvecklingsområden och stråk i Bålsta.
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varsamt sätt. Frösundaviks strandpark är ett bra exem-
pel på hur en målpunkt vid stranden har gjorts tillgäng-
lig för fler i samband med etablering av ett bostadsom-
råde. Vid Kalmarsandsbadet har en ramp etablerats så 
att personer med rullstol ska kunna komma ner i vattnet 
och bada, vilket är ett annat bra exempel på hur stran-
den kan tillgängliggöras för fler. Genom att etappvis 
utveckla ett sammanhängande strandnära stråk mellan 
Lillsjön och Hagviken skulle allmänhetens tillgång till 
stranden i Bålsta förbättras avsevärt.  
I Krägga är betydande delar av stranden bebyggd vilket 
begränsar allmänhetens tillgång till stranden. Den upp-
levda tillgången till stranden begränsas även på vissa 
platser av staket, bryggor och grindar vilket skapar en 
osäkerhet hos den som önskar besöka strandområdet. En 
av de stora kvalitéerna med att bo i Krägga är det 
strandnära läget. Idag finns några fina målpunkter som 
är tillgängliga för alla, som badstranden intill Krägga 
herrgård samt den gamla järnvägsbron. Genom att 
utveckla ett sammanhängande strandnära rörelsestråk 
från Stämsvik till Bruket skulle stranden bli tillgänglig 
för fler vilket skulle öka ortens attraktionskraft och iden-
titet. 
I Skokloster är strandområdet relativt tillgängligt för 
allmänheten mycket tack vare att Upplandsleden följer 
stranden mellan Måttan till Skokloster slott. Längs med 
stranden mellan Söderskogen och Slottsskogen finns 
även strövvänliga öppna gräsområden och strandängar 
samt två badplatser. Kring Skokloster slott är stranden 
tillgänglig genom bryggor och strandnära gångstråk. 
Nyinflyttade eller dagsbesökare kan få svårt att hitta till 
exempelvis badplatser eller Upplandsleden, särskilt i 
anslutning till Söderskogen och Slottsskogen. Tillgäng-
ligheten till stranden skulle kunna bli bättre genom att 
tydlig skyltning och vägvisning sätts upp.

Kunskapsunderlag

Strandnära utvecklingsområde 
Strandnära utvecklingsområden omfattar ett område där allmänhetens tillgänglighet utvecklas och ökar genom 
exempelvis bad- och båtbryggor, parker och rastplatser. Utvecklingen ska inte vara privatiserande och ska ske 
utifrån en rekreationsperspektiv med stor hänsyn till platsens naturvärden.

Ej tillgängliga strandnära områden 
Denna kategori omfattar områden som innehar barriärer som i betydande omfattning hindrar allmänhetens till-
gång till stranden. Barriärerna består främst av industri och privata tomter.
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Kunskapsunderlag

Karta 17. Strandnära stråk att utveckla i Krägga/Stämsvik.
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Kunskapsunderlag

Karta 18. Strandnära stråk i Skokloster.



72 Bilaga grönstrukturprogram Håbo kommun

Strandmiljöernas värden för god vattenkvalité
Mälaren och dess stränder är av stor betydelse för kom-
munen genom sitt värde för friluftslivet men är också av 
avgörande betydelse för kommunens dricksvattenförsörj-
ning. Stränderna fyller en viktig ekologisk funktion där 
dess naturvärden och ekosystemtjänster spelar en bety-
dande roll för bibehållande av god vattenkvalitet. I och 
med att Håbo kommun tar sitt dricksvatten från Mäla-
ren är strandmiljöerna generellt av stor betydelse.
Ekologiskt känsliga vattenområden är främst Lilla Ull-
fjärden med sällsynta ishavsreliker och Stora Ullfjärden 
med den rödlistade växten småsvaltning. Lilla och Stora 
Ullfjärden är båda Natura 2000-områden.
Strandskyddets betydelse för allmänt tillgängliga 
stränder 
En viktigt förutsättning för allmänhetens tillgång till 
våra stränder är strandskyddslagstiftningen. Tack vare 
strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs 
stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strand-
hugg från en båt1. Strandskyddet har två syften: att 
långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandom-
råden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtli-
vet.  
Det är inte tillåtet att upphäva strandskyddet, eller ge 
dispens från strandskyddet, för den del av stranden som 
behövs för att allmänheten ska kunna passera mellan 
strandlinjen och de planerade byggnaderna eller anlägg-
ningarna. Avsikten med den fria passagen är att strand-
skyddets syften ska kunna tillgodoses inom denna del av 
stranden2. 

Kunskapsunderlag
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Kunskapsunderlag

1 Strandskydd, en skrift om det nya strandskyddet, Boverket och Naturvårdsverket 2010  
2 Strandskyddsdelegationen

Stränder med liten mänsklig påverkan är av stor betydelse för friluftslivet och för bibehållandet av 
god vattenkvalitet i Mälaren.
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Kulturmiljöer att vårda och synliggöra
Håbo är ett förhållandevis ungt landskap som under 
flera tusen år efter senaste istiden var ett skärgårds-
landskap. Under senare delen av stenåldern låg havsni-
vån mellan 20-25 meter högre än idag 1. Landskapet 
kring dagens Mälaren har länge varit attraktivt som 
boplats då förutsättningarna varit goda. Människor eta-
blerade sig ganska snabbt i området och har varit bosatta 
i bygden runt Håbo sedan senare delen av stenåldern (ca 
4000-1800 f.kr). Allt eftersom land höjde sig så bosatte 
sig fler och fler människor här. Det finns åtskilliga spår i 
naturen efter tidigare generationers aktiviteter, som 
berättar om kommunens utveckling från förhistorisk tid 
fram till idag. 
Kommunens kulturhistoriska skatt 
I kommunen finns omkring 90 registrerade gravfält, tre 
fornborgar, flera lämningar av boplatser från bronsål-
dern och järnåldern samt ett trettiotal runstenar och 
omfattande hålvägssystem. Antalet kända föremålsfynd 
och fornlämningar från järnåldern är mycket större än 
från de tidigare perioderna. Lämningar från järnåldern 
finns i samtliga socknar i kommunen. Utifrån fornläm-
ningarna och terrängförhållanden kan fem järnålders-
bygder av varierande storlek och innehåll urskiljas – 
Skokloster, Häggeby, norra delen av Övergran, södra 
delen av Övergran tillsammans med Yttergran samt 
Kalmar1. Förutom detta finns flera medeltida herrgårdar 
med ädellövsrika herrgårdslandskap och torp, kyrkor 
från 1100-talet samt Skokloster slott med tillhörande 
slottspark från 1660-talet. Vissa delar av kommunen där 
bebyggelse och landskap genom åren flätats ihop till vär-
defulla kulturmiljöer har även av staten pekats ut som 
riksintresseområden. 
Denna kulturhistoriska skatt är till betydande del inte-
grerad med kommunens grönstruktur och är av stor vikt 
för kommunens identitet och besöksnäring. 
Vikingatidens Håbo 
Vikingatiden var tillika missionstiden, det skede då kris-
tendomen vann insteg och efterhand grundligt omda-
nade samhällsliv och livsformer. Vikingatiden var också i 
likhet med stora delar av både bronsåldern och järnål-
dern en tid av ekonomisk blomstring att döma av det 
stora antalet fornlämningar, deras stora utbredning 
samt gravar och föremål som tyder på rikedom och hög 

Kunskapsunderlag
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Kunskapsunderlag

1Mälarbygd att förvalta. Kulturmiljöprogram Håbo kommun 2013  
2 Biologiskt kulturarv. Riksantikvarieämbetets hemsida 

Flasta klosterruin.
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Karta 19. Fornlämningar samt hus med stort kulturhistoriskt värde i Håbo.
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status. Från samma tid kommer de första skriftliga käl-
lorna som vi har från Norden, det vill säga runinskrif-
terna. Först under 900–1100-talen blev emellertid ris-
tandet av runinskrifter i sten utbrett i Uppland. Inom 
Håbo kommun finns sammanlagt 36 runstenar beva-
rade. Åtskilliga runstenar står inte kvar på sina 
ursprungliga platser, utan har i senare tid flyttats kor-
tare eller längre sträckor inom kommunen. Runstenarna 
var oftast inte gravmonument, även om de ibland åter-
finns vid gravfält, utan snarast minnesstenar. De place-
rades ofta vid broar eller vadställen. Runstenarna är all-
mänt den viktigaste vittnesbörden om forntida broar. En 
omfattande utbyggnad av broanläggningar, vadställen 
och vägbankar tycks också ha skett under slutet av 
vikingatiden att döma av runstenarna. I Håbo fanns vid 
slutet av vikingatiden alltså väl utvecklade kommunika-
tioner, både till lands och till sjöss1. 
Handelsstråkens riktning förändras 
Historiskt har kommunikation genom trakterna kring 
Håbo varit längs med vattenvägar mellan Stockholm/
Birka och Uppsala. Länge färdades man via Draget norr 
ut mot Uppsala. Om man färdades på land var Uppsalaå-
sen en av de vanligaste och bästa färdvägarna. Därför 
finns många fornlämningar och historiska spår på och i 
anslutning till våra åsmiljöer. Från att i historisk tid 
varit en del i ett nordsydligt handelsstråk mellan Stock-
holm och Uppsala har kommunikationerna i dagens 
samhällsutveckling utvecklats med spårtrafik och 
motorväg mellan Stockholm och Västerås i öst-västlig 
riktning. Bålstas moderna historia präglas av att sta-
tionssamhället ”Gamla Bålsta” ersattes av det nya Bål-
sta centrum med flerfamiljshus, affärscentrum, kom-
munhus och pendeltåg.  

Kulturmiljöprogram

Håbo – mälarbygd att förvalta behandlar Håbo kommuns kulturmiljöer – från de stora historiska tids-
perspektiven till de enskilda byggnaderna. Boken berättar om hur kommunens kulturlandskap har 
vuxit fram och hur det ser ut idag. Kulturmiljöprogrammet beskriver detaljerat främst den historiska 
bebyggelsen i kommunen. Programmet ska vägleda plan- och lovgivningsärenden samt övriga beslut 
som kan påverka de kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt som finns i kommunen. Värdet i 
utpekade objekt i kulturmiljöprogrammet ska långsiktigt bevaras. 

1Mälarbygd att förvalta. Kulturmiljöprogram Håbo kommun 2013  
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Varpsundsstenen är en av de mer 
kända runstenarna i Håbo.
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Hålvägar vid Lillsjön 
Området kring Lillsjön har en rik historia och har haft 
stor betydelse under historisk tid. Här fanns en av de 
viktiga inseglingslederna mot Uppsala, som genom land-
höjningen blev ett näs där man under lång tid istället 
övergick till att dra båtarna för att komma fram (därav 
namnet Draget). 
På land gick här dåtidens viktiga landsväg mellan Stock-
holm och Bergslagen. Än idag kan vi se spåren av detta 
då det nordöst om Lillsjön finns ett mycket omfattande 
forntida färdvägssystem i form av vägbankar och hålvä-
gar. Vägsystemet är ett av Sveriges mest omfattande och 
välbevarade äldre vägmiljöer. 
Biologiskt kulturarv 
Landskapet i Håbo har i viss mån påverkats av mänsklig 
aktivitet allt sedan land steg ur havet efter senaste isti-
den. Denna mänskliga påverkan sätter spår som kan 
läsas av långt efter att det mänskliga brukandet har 
upphört. Biologiskt kulturarv är natur som berättar om 
kultur. Det utgörs av ekosystem, naturtyper och arter 

Hålväg vid Lillsjön.
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Hålväg vid Lillsjön. 1 Biologiskt kulturarv. Riksantikvarieämbetets hemsida 

Karta 20. Fornlämningar samt hus med stort kulturhistoriskt värde i Bålsta..
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Karta 21. Fornlämningar samt hus med stort kulturhistoriskt värde i Skokloster..
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Karta 22. Fornlämningar samt hus med stort kulturhistoriskt värde i Krägga/Stämsvik..
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som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom männis-
kans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fort-
levnad förutsätter eller påverkas positivt av brukande 
och skötsel2. Exempel på biologiskt kulturarv är gamla 
beskurna träd i alléer, ängar och betesbackar eller det 
ädellövsrika herrgårdslandskapet. Det biologiska kultur-
arvet bidrar till att synliggöra människans historia på 
platsen och utgör därmed en viktig del av vårt kulturarv. 
Tydliga samband mellan höga naturvärden kopplat till 
det historiska odlingslandskapet finns bland annat väs-
ter om Skokloster slott, kring Häggeby och i dalgången 
mellan Skörby och Frösundavik. Detta sammanfaller 
också med mycket fornlämningar från järnåldern. Kring 
herrgårdar som Segersta, Biskops-Arnö, Vi och Krägga 
finns höga naturvärden kopplat till de ädellövsmiljöer 
som utvecklades av människor under medeltiden.  

Allé vid Vi säteri.
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Översiktskarta Bålsta

Översiktskarta över Bålsta där flera av kartlagren har lagts samman och som ger en mer samlad bild av värden 
som kan kopplas till grönstrukturen.
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Remissutlåtande 1(23) 

Datum Vår beteckning 

2021-07-05 KS 2021/00271 nr 102596 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 

Remissutlåtande Grönstrukturprogram för Håbo med 
fokus på Bålsta 

Framtagandet av grönstrukturprogrammet är en utpekad åtgärd i enlighet 

med genomförandet av Håbo kommuns miljöstrategi för 

inriktningen Naturmiljöer med mångfald. Grönstrukturprogram för 

Håbo kommun med fokus på Bålsta har tagits fram av en arbetsgrupp 

bestående av tjänstepersoner från plan- och exploateringsavdelningen och 

gatu- och parkavdelningen. Projektet har haft en styrgrupp bestående av 

chefer från plan- och exploateringsavdelningen, bygg- och 

miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

Ett förslag till grönstrukturprogram var på remiss under perioden december 

2020 - februari 2021, där allmänheten, berörda föreningar och myndigheter, 

grannkommuner, samtliga politiska partier samt kommunens förvaltningar 

har haft möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget och ett missiv skickades 

specifikt till följande instanser: 

Nämnder och kommunalt bolag 

Barn- och utbildningsnämnden  

Bygg och miljönämnden  

Kultur och fritidsnämnden  

Socialnämnden  

Tekniska nämnden  

Vård och omsorgsnämnden  

Håbohus  

Partiernas gruppledare i Kommunfullmäktige 

Bålstapartiet  

Centern  

Kristdemokraterna  

Liberalerna  

Miljöpartiet  

Moderaterna  

Socialdemokraterna  

Sverigedemokraterna  

Vänsterpartiet  

Myndigheter och andra kommuner 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

Enköpings kommun 



SKRIVELSE 2(23) 

Datum Vår beteckning 

2021-07-05 KS 2021/00271 nr 102596 

Upplands-Bro kommun 

Organisationer 
Svenska kyrkan i Håbo pastorat 

Upplandsstiftelsen 

Föreningar   

Friluftsfrämjandet i Håbo  

Håbo Naturskyddsförening 

Håbo hembygdsförening  

LRF Håbo  

Förslaget har under hela remissperioden varit publicerat på kommunen 

hemsida och flera nyheter på hemsidan samt inlägg på sociala medier har 

genomförts för att uppmärksamma allmänheten på att inkomma med 

synpunkter. 

I detta remissutlåtande sammanfattas och kommenteras inkomna synpunkter 

från remissperioden. 

Inkomna synpunkter  
Under remisstiden inkom totalt 16 yttranden. Följande politiska partier har 

yttrat sig över remissförslaget: Moderaterna, Kristdemokraterna, 

Miljöpartiet och Liberalerna.  

Följande kommunala råd har yttrat sig över remissförslaget: Kommunala 

pensionärsrådet och Kommunala funktionsrättsrådet samt Ungdomsrådet. 

Utöver detta har det inkommit synpunkter från en kommun, en förening, en 

nämnd, fyra privatpersoner och två tjänstepersoner inom kommunen. 

Vad har hänt efter remissen? 
Efter remisstiden har förslaget reviderats utifrån inkomna relevanta 

synpunkter, kartmaterialet färdigarbetats, och inkomna synpunkter 

sammanställts. En kortversion har även tagits fram. Slutgiltigt förslag på 

grönstrukturprogram samt kortversion har godkänts av styrgruppen för 

framtagande av grönstrukturprogrammet den 10 maj 2021, och anses därför 

klart för att gå vidare för politiskt antagande.  
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Sammanställning av inkomna synpunkter samt kommentar och 
justeringsåtgärd 

Nämnder   

 Kommentarer 

Bygg- och 

miljönämnden 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna synpunkter: Nämnden välkomnar framtagandet 

av ett grönstrukturprogram och tror att det kommer att vara 

ett bra stöd i utvecklandet av ett hållbart samhälle. 

Många fokusområden går på ett eller annat sätt in i 

varandra, men förvaltningen ser ändå att det är värdefullt 

att dela upp dem så som det är gjort i GSP 

(grönstrukturprogrammet) för att verkligen belysa varje 

enskilt fokusområdes betydelse. 

Nämnden vill lyfta barnen och vikten av lekotoper, att 

skapa levande varierande miljöer som inbjuder till lek. 

Barn älskar stigar och spångar att följa. I Håbo klipps 

många grönytor helt, barnen har redan fotbollsplaner så fler 

platta gräsmattor inbjuder inte till lek utan är ganska 

fantasilöst 

Nämnden vill lyfta att GSP gärna får lyfta ännu tydligare 

hur vi säkerställer att förtätningen av Bålsta inte ska riskera 

att bostadsnära grönytor tas i anspråk. Fokus på att bevara 

bör vara större än fokus på att återskapa vid 

detaljplaneplanering. 

 

Noteras 

 

Noteras 

 

 

Fokusområde 6 tar upp denna aspekt, 

särskilt när det gäller skolnära natur 

där just skogsdungen/kullen är av stor 

vikt för barns utveckling. 

 

I ett växande samhälle så kommer 

gröna ytor att behöva tas i anspråk för 

bebyggelse. Grönstrukturprogrammet 

syftar till att visa vikten av en 

sammanhängande och funktionell 

grönstruktur ur flera synvinklar för en 

hållbar samhällsutveckling. Utifrån 

denna aspekt tydliggör programmet var 

det är lämpligt respektive olämpligt att 

exploatera. I fokusområde 6 finns 

exempelvis tydliga mål kring avstånd 

till bostadsnära natur. I del 3 finns även 

ett mer detaljerat stycke kring 

”Förtätning och grönstruktur” 

 

Justering: ser över om det går att göra 

ännu tydligare att förtätning inte ska 

riskera att viktiga bostadsnära 

grönområden tas i anspråk. 

 

Fokusområde 1: Viktigt fokusområde som spänner som ett 

paraply över många av de andra fokusområdena. Nämnden 

anser att målet om GYF även bör omfatta krav på vilken 

sorts grönyta vi vill ha för att bidra till flera olika 

ekosystemtjänster. 

 

Programmet har inte den detaljerade 

nivån. Detta bör utvecklas i 

förvaltningarnas efterföljande 

planering. 
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Fokusområde 2: Nämnden ser positivt på att ett rikt växt- 

och djurliv har ett eget fokusområde. Nämnden vill lyfta att 

även tätortsnära mindre grönstråk har stor betydelse för ett 

rikt växt- och djurliv. Undvik sterila gräsmattor och främja 

blomsterängar, oklippta ytor, lummiga ytor med träd och 

buskar. Insekter och smådjur kan trivas nära bebyggelse. 

Särskilt pollinerare bör främjas. I gröna dalen mellan 

kolonilotterna och Åberg bör det gröna stråket förbättras 

med ex mer träd, alléer och mer varierade gräsytor som 

även gynnar pollinerare. 

För att kunna uppnå antagna hållbarhetslöften behöver man 

frångå sterila gräsmattemiljöer och skapa miljöer som 

insekter, växter och djur trivs i. Bevarande av natur bör 

prioriteras framför att återskapa natur vid detaljplanearbete, 

det tar lång tid för träd att växa sig stora. 

Noteras. 

I en framtida parkplan kommer även de 

biologiska värdena vara en viktig del 

och kommer att integreras i drift och 

skötselprogram. Mål om framtagande 

av parkplan finns i fokusområde 7. 

Området mellan kolonilotterna och 

Åberg är en del i den framtida 

utvecklingen av en större park vilket 

omnämns i programmet. 

Förvaltningarna jobbar med detta 

utifrån hållbarhetslöften och uppsatta 

mål och budget.

Fokusområde 3: Nämnden anser att det är ett mycket bra 

fokusområde som lyfter fram att grönområden behöver 

hänga samman. Positivt att det avstånd som människan 

behöver för att känna sig ostörd presenteras, eftersom det 

ger kommunen något tydligt och konkret att utgå från vid 

bedömning av hur brett ett grönstråk behöver vara. 

Liknande mått på vad djur och växter behöver för bredd 

skulle också vara värdefullt. Det är svårare att presentera 

ett sådant mått eftersom olika arter har olika behov, men 

kanske finns det ändå något generellt mått på avstånd för 

djur och växter som är värt att nämna. 

De gröna sambanden i detta fall ska ses 

ur ett regional/kommunalt perspektiv 

Det är svårt att ange generella mått för 

växter och djur, men desto bredare 

desto bättre. De gröna sambanden ska 

även ses ur vilka funktioner som de har 

som värdekärnor för biologisk 

mångfald,  för olika ekosystemtjänster 

samt rekreation.. 

Under ”Gröna samband” i del 3 

utvecklas resonemanget kring gröna 

samband och svaga gröna samband 

som är en vägledning i den fysiska 

planeringen. 

Fokusområde 4: Nämnden anser att tillvarata gröna och 

blå resurser för klimatanpassning är ett mycket viktigt 

fokusområde för att säkra god levnadsmiljö i tätorterna. I 

tätorterna är mycket yta hårdgjord och många av de 

grönytor som finns består endast av klippt gräsmatta med 

enstaka träd.  

Nämnden vill lyfta att det inte räcker att exempelvis sätta 

en procentsats för hur stor grönyta som ska bevaras eller 

återskapas vid detaljplanering, det räcker inte att ytan är 

grön såsom gräsmatta, grönytan behöver komma upp på 

höjden för att kunna ge skugga, behålla fukt och skydda 

mot vind. Detta framgår delvis i ett av målen ”identifiera 

värmeöar” men får gärna lyftas fram ännu tydligare i GSP. 

Den grönyta man presenterar med bild under detta 

Noteras. 

Fokusområdet avser 

klimatanpassningsperspektivet främst 

utifrån värme och ökad nederbörd. 

Olika grönytor kan ha olika funktion ur 

detta perspektiv. En gräsmatta är 

många gånger bättre än hårdgjord yta, 

men är sämre än en skog ur ett 

klimatanpassningsperspektiv. 

Fokusområdets resonemang utvecklas 

mer i del 3 under ”Grönområden för 

ökad klimatanpassning”  

Bilden är ett exempel på hur det kan se 

ut idag i centrala Bålsta och som har en 
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fokusområde i GSP består av en stor gräsmatta med ett träd 

och två buskar och utgör inget bra exempel på grönyta som 

kan verka värmedämpande eller vindskyddande eller 

fukthållande, byt gärna bild för att visa bra exempel. 

viss klimatanpassningsfunktion. 

Fokusområde 5: Nämnden anser att detta är ett viktigt 

fokusområde eftersom närhet ger tillgänglighet och ökar 

chansen att människor ger sig ut i naturområden och får 

motion och rekreation och naturupplevelser som är bra för 

hälsan i det stillasittande och stressade liv som många lever 

i dagens samhälle. 

Noteras.

Fokusområde 6: Nämnden anser att detta är ett mycket 

viktigt fokusområde för att barnen ska inbjudas till lek, 

rörelse, fantasi, naturupplevelser och lugn, vilket bidrar 

positivt till både fysiskt och psykiskt mående. Målen är 

tydliga, konkreta och bra vilket underlättar efterföljandet av 

dem eftersom ”nära” annars är ett svårmätbart avstånd där 

olika människor har olika uppfattning om vad nära är. 

Vore fördelaktigt att definiera vad man menar med natur 

och går in mer på att det finns natur av olika lekkvalitet och 

vad ”god kvalitet” innebär, för att säkerställa att de som 

använder GSP som stöd har samma syn på natur.  

”Säkerställa att det ska finnas varierad skolnära natur som 

erbjuder möjlighet till motoriska utmaningar, 

upptäckarglädje och naturstudier inom 200 meter från 

förskola och 300 meter från skola”, är bra eftersom det 

förklarar lite mer vad natur ska erbjuda barnen. Förtydliga 

gärna i övriga texten vad natur och natur av god kvalitet för 

barnen innebär. 

Noteras. 

Detta beskrivs i del 3 under avsnittet 

”Gröna miljöer för rekreation och 

folkhälsa” samt ”Skolnära natur och 

utomhuspedagogik”.

Fokusområde 7: Nämnden anser att parker förtjänar ett 

eget fokusområde men ordet attraktiva är svårdefinierat 

eftersom motfrågan blir: Attraktivt för vem då? Olika 

människor kan också attraheras av olika saker, någon gillar 

det vildvuxna lummiga, någon föredrar det mer ansade 

klippta välskötta, någon gillar blommor i mängder, andra 

tycker att gröna blad räcker gott. Någon går till parken för 

att vila och få en stunds lugn och ro i grönskan, andra går 

dit för att umgås och prata. 

För att anknyta till tidigare fokusområden anser nämnden 

att särskilt detta parkmål är viktigt: ”Eftersträva att 

parkytor med låg lummighet får fler träd och annan 

vegetation som bidrar till en bättre temperaturreglering och 

en mer mångfunktionell parkmiljö”. Positivt att träd och 

vegetation lyfts fram här, utöver detta kan man se över om 

alla klippta ytor verkligen behöver klippas. 

Med attraktiv menar programmet att 

det ska finnas en variation som tilltalar 

en bred målgrupp. 

Justering: ser över och förtydligar 

detta. 

Noteras.
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Fokusområde 8: Nämnden är positiv till att ”Säkerställ 

allmänt tillgängliga strandmiljöer” är med som ett 

fokusområde eftersom detta går i linje med 

strandskyddslagens syften och GSP kan förhoppningsvis 

tillsammans med kommunens riktlinjer för 

strandskyddstillsyn vara ett underlättande stöd i 

strandskyddstillsynen när vikten av tillgänglighet finns 

politiskt förankrat även i GSP. 

Utöver de strandnära rekreationsstråk som presenteras i 

målen kanske det går att göra liknande mellan Hagviken 

och Frösundavik om så är möjligt. Bland målen saknar 

miljöavdelningen koppling till Hagviken och Frösundavik, 

vilka båda är områden som miljöavdelningen ofta kommer 

i kontakt med i frågor och klagomål från medborgare som 

hamnat i meningsskiljaktigheter med andra boenden i 

området. 

För att säkra strändernas tillgänglighet är detaljplaneringen 

viktig, upphäv inte strandskyddet, lägg inte nya 

bostadsområden för nära vattnet. Sjönära boenden kanske 

inte måste ha sjöutsikt, kanske är det bättre med ett 

lummigt strandstråk där många kan avnjuta sjöpromenader, 

viktigare med bred naturlig strandpromenad, än att några 

bostäder får komma extra nära vattnet. Förvaltningen 

nämner exempel på två områden, Frösundavik och 

Hagviken, där det finns flera konflikter gällande tillgången 

till stranden, exempel som förvaltningen anser att vi bör ta 

lärdom av i framtida planering och byggande. 

Noteras.

I det första målet står det skrivet att 

”utveckla ett sammanhängande 

rekreationsstråk från Lillsjön till 

Hagviken”. Denna målskrivning 

omfattar både Frösundavik och 

Hagviken.

Noteras.

Fokusområde 9: Nämnden anser att det är ett bra 

fokusområde med bra tillhörande mål. Möjligtvis kan man 

tillägga att det är viktigt att ny bebyggelse smälter in bra i 

omgivningen för att inte störa kulturmiljön. 

Noteras. 

Justering: ser över och förtydligar 

detta. 

Politiska partier 

Kommentar 

Miljöpartiet Allmänna synpunkter:  
Miljöpartiet anser att programmet är viktigt och att detta 

antas och efterlevs. Programmet bör följas upp med 

tydligare riktlinjer inför beslut och konkretiserade mål. 

Kommunens verksamheter och bolag bör alla efterleva 

dessa.  

Noteras. 

Varje verksamhet får bryta ner 

fokusområdenas mål som berör den 

specifika verksamheten. Övergripande 

riktlinjer för grönstrukturen finns i 

hållbarhetsstrategin.  
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Konkreta synpunkter: 

Partiet anser att det behövs ett konkret förslag för hur 

kommunens naturvärden långsiktigt kan förvaltas på bästa 

tänkbara sätt.  

I kommunens naturvårdsplan finns 

skötselförslag till varje utpekat område. 

I den reviderade upplagan som håller 

på att tas fram kommer 

skötselanvisningen för områden på 

kommunägd mark att bli tydligare. 

Partiet anser att det ska ställ krav på att hänsyn tas till att 

utveckla de gröna sambanden så de inte fragmenteras.  

Fokusområde 3 syftar till just detta. 

Partiet anser att Upplandsleden ska utvecklas. Rusta upp 

befintliga sträckor på kort sikt, knyt an kulturhistoriska 

miljöer längs sträckningen med skyltar och information.  

På längre sikt vill vi få till nya sträckningar i samverkan 

med omgivande kommuner till en regional vandringsled. 

Huvudansvaret för Upplandsleden och 

dess utveckling ligger på 

Upplandsstiftelsen. Kommunen 

ansvarar för dess löpande skötsel och 

underhåll. Utveckling av 

Upplandsleden sker i samråd med 

Upplandsstiftelsen och berörda 

markägare. 

Justering: förtydligar fokusområde 5 

samt dess mål gällande 

Upplandsleden. 

Partiet önskar ett Naturum - en plats där våra elever kan 

mötas och lära om växtlighet och biologisk mångfald. Vi 

föreställer oss detta som en liten plantskola där gärna också 

gamla kulturväxter får finnas. Förslag på plats är ängen vid 

Lillsjön alternativt vid gamla fotbollsplanen i Övergran.  

Naturum är Naturvårdsverkets koncept 

och inget kommunen kan använda. 

Kommunens naturskola vid Vattunöden 

fyller den funktion som efterfrågas. 

Partiet anser att kommunen behöver förbättra 

friluftsområden och elljusspår. Vibyspåret och elljusspåret 

på Granåsen är idag mycket väl nyttjat. Vi tycker 

kommunen bör utöka detta med ytterligare ett motionsspår, 

förslagsvis en förbättring av vandringsleden vid Draget och 

Fornborgen. 

Detta är inte en fråga för 

grönstrukturprogrammet utan en 

verksamhetsfråga. Vandringsleden i 

Draget och fornborgen ligger i 

Upplands-Bro kommun. 

Miljöpartiet har länge pläderat för att det skapas en 

sammanhängande grönyta med tillhörande dammsystem för 

rening av dagvatten från centrala Bålsta till 

Aronsborgsviken samt skapande av en stadspark i Gröna 

dalen och anser att detta bör tas vidare och beslutas på en 

mer detaljerad nivå inom en snar framtid.  

Området finns med som framtida park i 

grönstrukturprogrammet. Arbete pågår 

redan på förvaltningsnivå gällande 

dammsystemet. 

Partiet anser att varje nytt byggnadsprojekt måste inrymma 

något slags grönområde – en grönytefaktor ska bestämmas 

för tätorten.  

Detta tas upp som ett mål i 

fokusområde 1. 

Partiet anser att allt skogsbruk inom kommunen ska vara 

hyggesfritt.  

I grönstrukturprogrammet fokusområde 

2 finns det mål kring förvaltning av 

Håbo kommuns skogar som syftar till 

brukande med hållbara metoder för att 

gynna biologisk mångfald, 

kulturmiljöer och rekreativa värden. 

Hyggesfritt skogsbruk kan vara en 

metod för att uppnå detta mål. Under 

avsnittet ”Klimatanpassad förvaltning 

av kommens skogar” i del 3 finns 

skrivningar om hyggesfritt skogsbruk. 
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 Kommentar 

Moderaterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna synpunkter: 

Moderaterna anser att programmet är otroligt ambitiöst och 

snyggt och knyter an på ett bra sätt till tidigare beslutade 

dokument såsom hållbarhetslöften samt Vårt Håbo 2030, 

pedagogiskt och bra. 

 

Noteras 

Moderaterna saknar det konkreta i programmet, många mål 

och svårt att överblicka. Målen till varje fokusområde är 

otydliga och oklara och de sparkar in öppna dörrar. 

Moderaterna anser exempelvis att det är överflödigt att ta 

med mål som finns med som hållbarhetslöften. 

 

Detta är ett program som ska ange 

övergripande prioriteringar och tar inte 

ställning till utförande eller detaljerad 

tidsplan. Målen som berör 

hållbarhetslöftena har en längre 

tidshorisont i programmet än vad 

löftena har. Målen träffar 

hållbarhetslöftena men har en bredare 

formulering än dem. 

Grönstrukturprogrammet berör många 

olika förvaltningar inom kommunen 

som har både planerade och 

förvaltande uppdrag. Varje 

fokusområde kan beröra flera 

förvaltningars verksamheter men träffas 

av olika mål. Antalet mål kan därför 

uppfattas som många men behövs för 

att fokusområdenas intention ska träffa 

de olika verksamheterna. 

Justering: Beskrivning av program 

som styrdokument förtydligas i 

grönstrukturprogrammet. 

Moderaterna anser att övergripande styrdokument finns och 

att grönstrukturprogrammet kan skalas ner och bli tydligare 

kring hur målen ska uppnås konkret av tjänstemännen i det 

dagliga arbetet.  

 

Grönstrukturprogrammet berör många 

olika förvaltningar inom kommunen 

därav dess bredd, där inte alla delar 

berör alla förvaltningar och 

verksamheter. Programmet kan få 

tydligare läsanvisningar för att öka 

programmets tillgänglighet. 

Varje verksamhet får bryta ner 

fokusområdenas mål som berör den 

specifika verksamheten.  

Justering: Programmets förtydligas 

med läsanvisningar för en ökad 

tillgänglighet under stycke ”Hur ska 

programmet användas”. 
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Moderaterna anser att om det ska vara ett styrdokument 

med tydliga målsättningar borde man skala ner punkterna 

drastiskt med tydliga mål så ”gemene” man kan förstå vad 

som menas och vad man vill åstadkomma framöver. 

Fokusområdena och dess mål ger 

riktningen och övergripande 

prioriteringar till förvaltningarna. 

Varje verksamhet får bryta ner 

fokusområdenas mål som berör den 

specifika verksamheten.  

En kortversion av programmet kommer 

att tas fram till antagande för att ge en 

mer överskådlig bild av programmet. 

Moderaterna undrar om tillämpningsanvisningar/ramverket 

för bygglovshandläggare ändras för att nå en del av målen? 

Varje verksamhet får bryta ner 

fokusområdenas mål som berör den 

specifika verksamheten. 

Moderaterna undrar hur det är tänkt att målen ska följas 

upp? 

Programmet ska följas upp årligen och 

rapporteras i verksamhetssystemet 

Stratsys. 

Moderaterna saknar synen på jakt i kommunen. Kommunen 

omfattar ca 15000 ha varav jakt bedrivs på ca 10000 ha. 

Moderaterna tycker att det skall framgå i ett dokument av 

denna typ ett avsnitt om jakt annars finns det risk att 

eventuella jaktmotståndare ställer krav och förbud etc. 

Moderaterna tycker att vi skall ha en åsikt i frågan som det 

går att referera till i framtiden. 

Jakt finns reglerat i jaktlagstiftningen 

och är en av flera metoder inom 

viltvården.  

Jaktbart vilt är en del av mångfalden i 

skogen och ska enligt jaktlagstiftningen 

vårdas i syfte att bevara landets 

viltbestånd och främja en med hänsyn 

till allmänna och enskilda intressen 

lämplig utveckling av viltstammarna.. 
Jakt är en metod i förvaltningen och 

skötsel av Håbo kommuns mark och ska 

liksom annan skötsel vara långsiktigt 

hållbar och vägas mot andra 

samhällsintressen. De tätortsnära 

skogarna, där många människor vistas 

och flera intressen samsas kan behöva 

anpassade skötselmetoder och skulle 

kunna formuleras i en mångbruksplan.. 

Målet under fokusområde 2 gällande 

kommunens skogars förvaltning syftar 

till att skapa mer varierade skogar, 

vilket bidrar positivt till mångfalden i 

skogen inklusive jaktbart vilt. Målen 

under fokusområde 3 gällande gröna 

samband är i högsta grand relevant för 

djurens möjlighet att röra sig i 

landskapet. Även målet om 

klimatanpassad skogsförvaltning under 

fokusområde 4 bidrar positivt. Jakt är 

även en form av rekreation där målen i 

fokusområde 5 även bidrar positivt till 

detta. 

Justering: Lägg till formulering om 

mångbruk av kommunens skogar i mål 

under fokusområde 2. 



 

 SKRIVELSE 10(23) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-07-05 KS 2021/00271 nr 102596 

 

Moderaterna anser att större gator och genomfartsleder 

borde vara breda och ha ”boulevard-karaktär” med väl 

separerade trafikslag åtskilda av träd och buskar och annan 

plantering. 

 

Denna fråga integreras i 

detaljplaneringen av varje nytt område 

utifrån ett ekosystemperspektiv. I 

grönstrukturprogrammet behandlas 

ekosystemperspektivet i flera av 

fokusområdena. 

Moderaterna anser att grönstrukturprogrammet bör hänvisa 

till vattenparken även om den ligger marginellt utanför 

detta område. 

 

Om det är gröna dalen partiet avser så 

finns området med som framtida park i 

grönstrukturprogrammet. Arbete pågår 

redan på förvaltningsnivå gällande 

dammsystemet. 

Moderaterna anser att fokusområde 7 (park) ska lyftas fram 

mer och att det fokuserar mer på parkträdgårdar, mer som i 

Enköping. Moderaterna anser att det bör vara med fokus på 

utveckling av fina planterade parker och mindre ekoflum. 

 

Utvecklingen av parker kommer att 

preciseras i en parkplan. I 

grönstrukturprogrammet finns det med 

som mål att ta fram en parkplan och 

kartunderlaget pekar ut flertalet parker 

som ska utvecklas. 

Moderaterna anser att det är för mycket kommunekolog 

och för lite trädgårdsmästare i programmet. 
Grönstrukturprogrammet har tagits 

fram i samverkan med gatu-och 

parkavdelningen.  

 

 Kommentar 

Krist-

demokraterna 

 

 

 

Allmänna synpunkter:  

Vi upplever att detta grönstrukturprogram i sin helhet är 

välskrivet och kan användas som ett stöd i vårt arbete.  
 

Noterat 

Specifika synpunkter: 

Partiet tycker helheten är bra, men eventuellt något mer om 

tillskapandet av våtmark för att buffra och suga upp kväve 

så att det inte hamnar i Mälaren finnas med i 

fokusområdena då det är viktig för vår rekreation och för 

vårt dricksvatten.  

 

Våtmarker är en bristvara i Håbo på 

grund av tidigare omfattande dikning 

och sjösänkning. Utöver Hjälstaviken 

så nämner programmet strandängarna 

vid Övergran, Skinnarviken, Skadevi 

och Biskops-Arnö samt lilla och stora 

gräskärret. Våtmarker, kärr, 

översvämningsbara ytor och anlagda 

dammar tas även upp som en viktig del i 

en klimatanpassad bebyggelse och 

skogsbruk.  

Våtmarkers renande funktion är främst 

en fråga för vattenprogram och 

dagvattenpolicy men hänger även 

samman med våtmarker som resurs för 

biologisk mångfald och rekreation. Att 

tillskapa våtmarker är en metod bland 

flera för att  skapa mer vatten i 

landskapet, reglera flöden, renande 

funktioner och biologisk mångfald. I 

fokusområde 4 finns två 

målformuleringar där våtmarker kan 

vara en metod för att uppfylla målet 

(mål om dagvatten samt förvaltning av 
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skog och jordbruksmark) 

Justering: lägger till formulering 

innehållande våtmarker i fokusområde 

4. 

Partiet anser att man eventuellt kan lyfta fram Mälaren som 

en viktig miljö ur flera perspektiv, vattenkvalité, växter och 

djur, friluftsliv och båtliv i fokusområdena. 

Detta tas upp i fokusområde 8, i del 3 

samt i vattenprogrammet. 

Partiet anser att det är glädjande att bävern håller på att 

breda ut sig i kommunen även om det medför olägenheter 

på annat sätt 

Noteras 

Partier önskar att något om Arnöhuvuds fina natur och 

kanske terrängen vid Måttan läggs till i 

kunskapsunderlaget. 

Arnöhuvud och Måttan är en del av 

åsmiljöerna som omnämns i 

programmet. Områdena beskrivs mer i 

detalj i kommunens naturvårdsplan. 

Kommentar 

Vänsterpartiet Partiet meddelar att de i dagsläget inte har något att erinra 

på förslaget.  

Noteras 

Liberalerna Allmänna synpunkter: 

Upplägget är bra, men känns väldigt stort och 

svåröverskådligt. Innehåller svävande beskrivningar och 

upprepningar, som är diffusa och inte specifika för Håbo. 

Låter som om mycket är hämtat från en Stockholmsvariant. 

Noteras. 

Förslaget till programmet är 

producerat av tjänstepersoner 

verksamma och boende i Håbo kommun 

med en bred lokalkännedom och 

erfarenhet. Projektgruppen har hämtat 

inspiration och faktaunderlag från 

motsvarande styrdokument från flertalet 

kommuner i landet samt Boverkets 

riktlinjer.  

Justering: programmets förtydligas 

med läsanvisningar för en ökad 

tillgänglighet. En kortversion kommer 

även att tas fram främst med fokus på 

fokusområdena. 

Vad som är bra och viktigt är fokusområdena och att Vårt 

Håbo 2030 följs upp. Dock kan texterna kortas ner och 

göras tydligare och mera konkreta. 

Noteras. En kortversion kommer att tas 

fram. 
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Programmet är som helhet viktigt för samhällsutvecklingen 

och bör användas flitigt. 

 

Noteras. 

Det finns även en del stavfel, som behöver korrigeras. Vi 

ser fram emot en kortversion, som säkert blir lättare att 

jobba efter. 

 

Noteras. 

Hejda byggandet och se till att ta hand om det vi har. Noteras. 

Det finns sedan tidigare en skrift ”Naturvårdsplan för Håbo 

kommuns bevarande och utveckling”, antagen av KF 2011-

02-28, reviderad 2015. Har man tagit hänsyn till den? Eller 

varför inte hänvisa till den? 

 

Hänvisning finns i programmet. 

Naturvårdsplanen är ett mycket viktigt 

underlag till grönstrukturprogrammet 

men är mer detaljerad och har fokus på 

naturvärden. Naturvårdsplanens första 

del har integrerats i 

grönstrukturprogrammet för att sätta 

naturvärdena i ett helhetsperspektiv. 

Grönstrukturprogrammet omfamnar 

kommunens gröna värden utifrån ett 

större helhetsperspektiv än vad 

naturvårdsplanen gör då den omfattar 

friluftsliv, kulturmiljöer, 

utomhuspedagogik, klimatanpassning, 

gröna samband och naturvärden. Detta 

perspektiv är av stor vikt för en hållbar 

samhällsutveckling och för utveckling 

av kommunens naturvärden.  

 

Det pågår en översyn och revidering av 

naturvårdsplanens del 2 

(inventeringsdelen) som ett parallellt 

projekt med grönstrukturprogrammets 

framtagande. 

Specifika synpunkter: 

Bra fokusområden. Under nr 5 vill vi se upprustning av 

Upplandsleden samt att tillgängligheten säkerställs. 

 

Huvudansvaret för Upplandsleden och 

dess utveckling ligger på 

Upplandsstiftelsen. Kommunen 

ansvarar för dess löpande skötsel och 

underhåll. Utveckling av 

Upplandsleden sker i samråd med 

Upplandsstiftelsen och berörda 

markägare. 

Justering: förtydligar fokusområde 5 

samt dess mål gällande 

Upplandsleden. 

Ett allmänt mål är att ej tillåta bebyggelse på odlingsbar 

mark. Den går inte att återskapa.  

Detta är en fråga för översiktsplanen. I 

förslaget till ny översiktsplan tas detta 

upp på flertalet ställen. 

Inventera, bevara och kanske tillskapa nya våtmarker. Det 

finn en mängd våtmarker, utöver Hjälstaviken, i 

Våtmarker är en bristvara i Håbo på 

grund av tidigare omfattande dikning 

och sjösänkning. Utöver Hjälstaviken 
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kommunen, exempelvis vid Mälar-stränderna. så nämner programmet strandängarna 

vid Övergran, Skinnarviken, Skadevi 

och Biskops-Arnö samt lilla och stora 

gräskärret. Våtmarker, kärr, 

översvämningsbara ytor och anlagda 

dammar tas även upp som en viktig del i 

en klimatanpassad bebyggelse och 

skogsbruk.  

Våtmarkers renande funktion är främst 

en fråga för vattenprogram och 

dagvattenpolicy men hänger även 

samman med våtmarker som resurs för 

biologisk mångfald och rekreation. Att 

tillskapa våtmarker är en metod bland 

flera för att  skapa mer vatten i 

landskapet, reglera flöden, renande 

funktioner och biologisk mångfald. I 

fokusområde 4 finns två 

målformuleringar där våtmarker kan 

vara en metod för att uppfylla målet 

(mål om dagvatten samt förvaltning av 

skog och jordbruksmark) 

Justering: lägger till formulering 

innehållande våtmarker i fokusområde 

4. 

En komplett och sammanhängande översiktskarta över 

Upplandsleden är ett stort önskemål. Ta fram aktuella 

kartor över flera vandrings- och cykelleder för att stimulera 

såväl kommuninvånarna som turister till naturliv.  

Noteras. 

Huvudansvaret för Upplandsleden och 

dess utveckling ligger på 

Upplandsstiftelsen. Det är även 

Upplandsstiftelsen som ansvarar för 

framtagningen av kartunderlag för 

leden. Upplandsleden finns idag i sin 

helhet med detaljerade 

etappbeskrivningar både digitalt via 

Naturkartan (app och webbsida) samt 

som bok.  

Kommunala råd 

Kommentar 

Ungdomsrådet Allmänna synpunkter: 

Ungdomsrådet anser att programmet är ett viktigt förslag 

och anser att de nio fokusområdena är relevanta. 

Ungdomsrådet anser att allemansrätten är bra och viktig. 

Noteras 
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Specifika synpunkter: 

Ungdomsrådet vill ha riktiga parker och fler lekplatser för 

barn. Det behövs mer av allt. Finns mycket gräsytor men 

de vill ha fler iordningställda parker. En park är inte en 

gräsplätt utan har planteringar, bänkar, att det går att 

promenera där.  

 

Utvecklingen av parker kommer att 

preciseras i en parkplan. I 

grönstrukturprogrammet finns det med 

som mål att ta fram en parkplan och 

kartunderlaget pekar ut flertalet parker 

som ska utvecklas. Utvecklingen av lek- 

och aktivitetsplatser beskrivs i antaget 

lek- och aktivitetsplatsprogram. 

Ungdomsrådet önskar olika aktivitetsområden med 

gångstigar att promenera på, fysisk aktivitet och lek för de 

mindre barnen. Jätteviktigt med platser att tillbringa 

fritiden på nu när det byggs så mycket.  

 

Viktiga platser för de i ungdomsrådet är bland annat 

Getberget, Frösundavik och Myrskären. 

 

Se kommentar ovan. 

 

 

 

Noteras 

Ungdomsrådet vill ha mer åtgärder för ett bra fiske i 

Mälaren. Nu fiskas det mycket med nät tex utanför 

Hagviken. 

 

Detta är inte en fråga för 

grönstrukturprogrammet. Fiske 

hanteras av länsstyrelsen och 

fiskevårdsområden. 

Ungdomsrådet saknar kartor som visar ytor som är 

strandnära och bra för rekreation. De saknar även 

synliggörande av fornminnen som fornborgar och 

runstenar. 

 

Grönstrukturprogrammet tar upp 

strandnära rekreation och kulturmiljöer 

men inte på den detaljnivån. Detta 

konkretiseras delvis i 

kulturmiljöprogrammet samt 

kulturmiljöplan. Strandnära rekreation 

utvecklas delvis i detaljplaner.  

Ungdomsrådet önskar fler tilltalande platser att gå ut till 

känner att de inte har bra platser att gå till. Blir mycket 

innesittande. 

 

Utvecklingen av parker kommer att 

preciseras i en parkplan. I 

grönstrukturprogrammet finns det med 

som mål att ta fram en parkplan och 

kartunderlaget pekar ut flertalet parker 

som ska utvecklas. Utvecklingen av lek- 

och aktivitetsplatser beskrivs i antaget 

lek- och aktivitetsplatsprogram. 

 

Pensionärsrådet, 

Funktionsrätts-

rådet 

 

Allmänna synpunkter: 

Råden anser att anser att utredningen är väl genomarbetad 

och formulerad. 

 

Noteras 
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Råden anser att textmaterialet är för omfattande och 

riskerar att enbart bli en hyllvärmare i framtiden. De första 

sidorna bör innehålla en övergripande text eftersom många 

nöjer sig med att läsa bara inledningen varför den bör 

innehålla väsentligheterna. 

Noteras. En kortversion kommer att tas 

fram.

Råden har inga invändningar när det gäller de olika 

fokusområdena men vill ändå framhålla angelägenheten av 

att resurser ställs till förfogande, som möjliggör adekvat 

och kontinuerlig fortbildning för att genomföra denna 

viktiga framtidsversion. 

Noteras. 

Specifika synpunkter: 

Råden anser att det saknas ett avsnitt i utredningen om jakt 

och fiske. Kommunen omfattar cirka 15000 ha varav jakt 

bedrivs på cirka 10000 med drygt 20 mil kustlinje. I ett 

dokument av denna dignitet är det viktigt att det framgår 

betydelsen av jakt och fiske och rätten till att utöva dessa 

aktiviteter även i framtiden.

Jakt finns reglerat i jaktlagstiftningen 

och är en av flera metoder inom 

viltvården.  

Jaktbart vilt är en del av mångfalden i 

skogen och ska enligt jaktlagstiftningen 

vårdas i syfte att bevara landets 

viltbestånd och främja en med hänsyn 

till allmänna och enskilda intressen 

lämplig utveckling av viltstammarna.. 
Jakt är en metod i förvaltningen och 

skötsel av Håbo kommuns mark och ska 

liksom annan skötsel vara långsiktigt 

hållbar och vägas mot andra 

samhällsintressen. De tätortsnära 

skogarna, där många människor vistas 

och flera intressen samsas kan behöva 

anpassade skötselmetoder och skulle 

kunna formuleras i en mångbruksplan.. 

Målet under fokusområde 2 gällande 

kommunens skogars förvaltning syftar 

till att skapa mer varierade skogar, 

vilket bidrar positivt till mångfalden i 

skogen inklusive jaktbart vilt. Målen 

under fokusområde 3 gällande gröna 

samband är i högsta grand relevant för 

djurens möjlighet att röra sig i 

landskapet. Även målet om 

klimatanpassad skogsförvaltning under 

fokusområde 4 bidrar positivt. Jakt är 

även en form av rekreation där målen i 

fokusområde 5 även bidrar positivt till 

detta. 

Justering: Lägg till formulering om 

mångbruk av kommunens skogar i mål 

under fokusområde 2.
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Föreningar i Håbo 

 

  Kommentar 

Håbo 

naturskydds-

förening 

 

 

 

 

 

 

Allmänna synpunkter: 

Föreningen ser mycket positivt på att det finns framtaget ett 

förslag till grönstrukturprogram. De önskar att det ska bli 

ett styrande dokument i samband med planprocesser.  

 

Noteras. 

Föreningen anser att det vid den fysiska planeringen inte 

bara tas hänsyn till exploatörens intressen utan att de gröna 

värdena och allmänhetens tillgång till grönområden skall 

väga minst lika tungt vid planprocessen. 

 

Noteras. 

Föreningen anser vidare att det är av stor vikt att inte fler 

stränder eller strandnära områden exploateras och att 

områden med höga naturvärden inte exploateras.  

Föreningen anser det också viktigt att det skapas refuger 

runt områden med rödlistade arter, omfattande ett område 

på 100 m i alla väderstreck, som inte får exploateras utan 

särskild prövning.  

Det är också viktigt med gröna kilar, dvs oexploaterade 

områden som förbinder grönområden och utgör 

spridningskorridor, exempelvis grönområdet som löper 

mellan bebyggelsen vid Ullevivägen och Åsleden runt 

Upplandsleden. 

 

Håbo kommun är en mälarnära 

kommun där stränderna är en del av 

kommunens identitet samt bidrar med 

viktiga ekosystemtjänster. Fokusområde 

8 finns mål om att strandskyddets syften 

alltid ska värnas och att strandområden 

med viktiga funktioner för biologisk 

mångfald alltid ska primernas över 

tillgänglighet. 

Ett viktigt syfte med 

grönstrukturprogrammet är att belysa 

grönstrukturen ur flera olika aspekter 

och dess många värden.  Att se helheten 

och hela mångfalden av växter och 

djur, inte bara rödlista arter är av stor 

vikt för hållbar utveckling. Formellt 

skydd genom exempelvis naturreservat 

eller biotopskydd är den metod som 

finns tillgänglig för att bland annat 

bevara områden med höga 

naturvärden. Mål kring detta finns i 

fokusområde 2.  

Gröna samband är av stor vikt för 

biologisk mångfald vilket tas upp i 

fokusområde 2 med flera mål. Gröna 

stråk finns även med som en viktig del i 

att binda samman större naturområden 

vilket finns med i målformuleringar 

under fokusområde 6. Detta beskriv 

även mer i detalj i del 3 under ”Gröna 

samband” samt ”Gröna stråk”.  

Specifika synpunkter: 

Föreningen skulle vilja ha en mer konkret plan på 

nyttjandet av gräsytor i syfte att utveckla ekosystemtjänster. 

Det finns många gräsytor, framförallt i Bålsta som klipps 

Utvecklingen av parker kommer att 

preciseras i en parkplan. I 

grönstrukturprogrammets fokusområde 

7 finns det med som mål att ta fram en 

parkplan för parker och klippytor med 
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ett par gånger/månad men inte används till något. 

Föreningen ser detta som ett slöseri med resurser. 

Föreningen ser positivt på kommunens påbörjade arbete 

med att lämna visa gräsytor så att de får blomma som 

gjordes under sommaren 2020. Föreningen ser även positivt 

på utveckling av våtmarken Balders hage, ett initiativ som 

uppfyller målbilden för fokusområde 2 och 6. 

fokus arr stärka sociala och ekologiska 

funktioner.

Föreningen skulle vilja att enbart gräsytor som fyller 

funktion för t. ex fotboll, hundsport eller lekytor ska 

klippas regelbundet, och att övriga ytor enbart klipps 1-2 

ggr per år med syfte att öka biologisk mångfald. 

Utvecklingen av parker kommer att 

preciseras i en parkplan. Håbo 

kommuns orter har ingen lång 

parktradition och andelen anlagda 

parkytor är förhållandevis liten i 

jämförelse med naturmark. Det finns en 

ökad efterfrågan och behov av anlagda 

och tillgängliga parkområden som 

behöver vara mångfunktionella och 

varierade för att tilltala en bred 

målgrupp men även för att öka dess 

funktion för olika ekosystemtjänster.  

Föreningen anser att fler träd, främst lövträd planteras på 

gräsbevuxna gräsytor som luftrenare och skugga. 

I fokusområde 7 finns ett mål om 

gällande fler träd i parkytor med låg 

lummighet. Vikten av träd utvecklas 

även i stycke ”Grönområden för ökad 

klimatanpassning” i del 3.  

Föreningen önskar ytterligare mål för att tillgängliggöra 

kommunens naturreservat och andra värdefulla 

naturområden: 

 Information om intressanta naturområden gör

tillgänglig på t. ex kommunens hemsida

 Bilvägar till kommunens alla naturreservat görs

allmänt tillgängliga där så är möjligt.

 Parkeringar i anslutning till naturreservaten

utökas vid behov.

 Anlägga och/eller underhåll av stigar i

naturreservat där så erfordras.

Håbo kommun förvaltar två 

naturreservat i dagsläget, Ekillaåsen 

och Granåsen.  I dessa områden finns 

redan idag väl tilltagna parkeringar. 

Samt väl underhållna stigar. Under 

fokusområde 2 finns mål gällande dessa 

områden. Övriga naturreservat inom 

kommunen förvaltas av Länsstyrelsen i 

Uppsala eller av Upplandsstiftelsen. På 

kommunens hemsida finns det 

omfattande information om kommunens 

alla naturreservat samt att vi bidrar 

med information till Naturkartan.se

Övriga myndigheter 

Kommentar 

Upplands-Bro 

kommun 

Allmänna synpunkter: 

Kommunen anser att programmet är mycket väl 

Noteras.
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genomarbetat och behandlar även de gröna sambanden och 

kopplingarna både på en mellankommunal och regional 

nivå. 

Specifika synpunkter: 

Upplands-Bro anser att programmet ska uppdateras med en 

anslutning av Upplands-Broleden till Vandrarleden och 

Upplandsleden, som en del i en gemensam utveckling av 

gröna samband och gröna kopplingar i grönstrukturen 

vilket vi tagit upp i tidigare yttranden. Upplands-Bro ser 

gärna en gemensam planering av sammankopplingen av de 

befintliga vandringslederna med Upplands-Broleden, som 

en utveckling av vårt gemensamma grönstråk. 

Noteras. 

Justering: utvecklingen av 

sammankopplingen mellan 

Upplandsleden och Upplands-Bro 

leden förtydligas i programmet.

Privatpersoner i Håbo 

Kommentar 

Privatperson 1 Allmänna synpunkter: 

Personen har förslag på hur Bålsta ska se ut. Personen 

tycker att vi måste ha ett mer grönt tänk i vår kommun 

överhuvudtaget. Idag känns det som om det enda man 

tänker på är pengar och bygga. Inte på hur vi som bor här 

ska trivas i alla nybyggen. Man måste kunna ha med i 

planeringen från start tanken på trivsel för Håbos invånare, 

både människor, djur och växter. Det behövs en mer 

levande miljö bland alla byggnader där vi som invånare kan 

vistas på ett avslappnat, fritt och gratis sätt. Parker med 

bänkar, strövområden och gröna ytor som uppmanar till 

spontan lek och aktivitet. 

Noteras.

Idag byggs och byggs det och mer av våra grönområden 

försvinner och samhället blir tråkigare. Hur har Håbo 

kommun tänkt att ersätta allt grönt man byggt bort? 

I ett växande samhälle så kommer 

gröna ytor att behöva tas i anspråk för 

bebyggelse. Grönstrukturprogrammet 

syftar till att visa vikten av en 

sammanhängande och funktionell 

grönstruktur ur flera synvinklar för en 

hållbar samhällsutveckling. Utifrån 

denna aspekt tydliggör programmet var 

det är lämpligt respektive olämpligt att 

exploatera. I fokusområde 1 lyfts vikten 

av att planera utifrån ett 

ekosystemperspektiv och i fokusområde 

2 finns tydliga mål om att långsiktigt 
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bevara naturområden samt genomföra 

kompensation om naturmark måste tas i 

anspråk. I fokusområde 6 finns 

exempelvis tydliga mål kring avstånd 

till bostadsnära natur. I del 3 finns även 

ett mer detaljerat stycke kring 

”Förtätning och grönstruktur” 

Justering: ser över om det går att göra 

ännu tydligare att förtätning inte ska 

riskera att viktiga bostadsnära 

grönområden tas i anspråk. 

Specifika synpunkter: 

Området ICA Maxi samt tvätthall borde få mer grönområde 

planerat runtomkring så att porten till Bålsta blir mer 

inbjudande och välkomnande. Det första man ser när man 

kommer till Bålsta ska väl inte vara en upplyst tvätthall 

utan hellre ett lummigt område med grönt och buskar 

runtomkring. Det kan gärna vara en mindre park vid ICA 

Maxi för att göra området mer inbjudande. Fåglar, insekter 

och andra djur ska också trivas i ett samhälle. Fokus ska 

inte ligga enbart på byggnader och människa. 

Detta är inte en fråga för 

grönstrukturprogrammet då den är på 

en allt för detaljerad nivå. Detta är en 

verksamhetsfråga i senare 

planeringsskeden. 

Grönstrukturprogrammets fokusområde 

1 beskriver hur planeringen ska ske 

utifrån ett ekosystemperspektiv där 

grönområdet vid ICA Maxi ska tas med 

i planeringen.

Tänk på redan från början att behålla grönområden - bygg 

inte bort utan integrera och planera in grönt istället. 

Noteras.

Det nybyggda logistikområdet kan ersättas ekologiskt 

genom att man planerar in gröna områden runtom, t ex små 

parker. 

Noteras.

Ett gångstråk efter bäcken/ån som rinner genom Bålsta 

förbi Gröna Dalen är en fantastisk möjlighet. Det behöver 

inte alltid vara asfalterat utan naturliga stigar är underbart. 

Noteras. Gröna dalen beskriv som en 

framtida park i del 3. Utvecklingen av 

parker kommer att preciseras i en 

parkplan.  

Privatperson 2 Allmänna synpunkter: 

Personen anser att kommunen generellt bör ta mer hänsyn 

till markägarens förutsättningar att bruka/sköta sin mark 

och inte försvåra arbetet. 

Kommunen har fortfarande inte löst frågan med väg som 

saknar avtal på vår mark, liksom busshållplats och att de 

Noteras. Detta är främst en fråga för 

översiktsplanen där frågan om 

arrondering tas upp.

Noteras.



 

 SKRIVELSE 20(23) 

 Datum Vår beteckning 
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 som bor i Frösundavik har gjort en gångstig över vår vall 

för att komma till nämnda busshållplats. 

 

Personen hoppas och ser fram emot en hållbar och trivsam 

miljö för alla kommuninnevånare i en kommun som har 

stor grön potential. 

 

Noteras. 

Specifika synpunkter: 

Personen hänvisar till formuleringen på sida 11 

”Grönstrukturprogrammet gör ingen skillnad på privat eller 

offentligt ägd mark utan ser på grönstrukturens olika 

funktioner som en helhet. I nästa steg, vid planering, 

utveckling och förvaltning, krävs det därmed en samverkan 

mellan det privata och det offentliga för att grönstrukturens 

värden ska kunna bestå och utvecklas på ett hållbart sätt.” 

Personens synpunkt på detta är att Det är bra att redan i 

planeringsstadiet ta hänsyn till fastighetsgränsers placering 

och på fastigheter redan ianspråktagen mark för V/A, 

elledningar etc. För en bra arrondering skall stråk INTE 

skära genom brukbar mark och försvårar och fördyra för 

fastighetsägaren. Gröna stråk bör ligga i anslutning till 

fastighetsgräns. Kommunen bör även ta hänsyn till att det 

tar mycket tid i anspråk för fastighetsägaren att ha, en i 

många fall utdragen, diskussion för att försöka hitta 

genomförbara lösningar. 

 

Noteras. Detta är främst en fråga för 

översiktsplanen där frågan om 

arrondering tas upp. Hur utveckling av 

exempelvis gröna stråk ska ske i detalj 

är en fråga som ska utredas i 

planeringsskedet i dialog med berörda 

parter. 

 

Personen hänvisar till att det i programmet står ”Säkerställa 

att Håbo kommuns kulturmiljöprogram ”Mälarbygd att 

förvalta” utgör ett kunskapsunderlag och vägledning i 

kommunens planering, lovgivning och förvaltning.” I 

nämnda dokument står att inga av gårdarna vid Kalmar 

kyrka finns kvar. Gårdarna Frösundavägen 2 och 6 finns 

kvar och finns med på karta från 1600-talet.  

 

Noteras. Detta är inte en fråga för 

grönstrukturprogrammet utan berör ett 

annat beslutat styrdokument. 

 

 

 

 Kommentar 

Privatperson 3 Allmänna synpunkter: 

Personen anser att hela dokumentet är mycket ambitiös 

utarbetat men att få människor kommer att orka läsa 

igenom det. Personen anser att det mest liknar en dröm och 

mindre en realistisk plan. 

 

Noteras. En kortversion kommer att tas 

fram. 

 



SKRIVELSE 21(23) 

Datum Vår beteckning 

2021-07-05 KS 2021/00271 nr 102596 

Specifika synpunkter: 

Personen saknar formuleringar kring förebyggande 

aktiviteter som hindrar nedskräpning och klotter som är ett 

av dagens största problem gällande grönområden och 

bebyggda ytor. Utan ett sådan tillägg saknar programmet 

verklighetsvärde. 

Noteras. Detta är inte en fråga för 

grönstrukturprogrammet. Resurser för 

att hantera nedskräpning och klotter 

hanteras i den årliga 

verksamhetsplaneringen och 

budgetarbetet.

Personen tycker att det ska skall bli spännande att se när det 

länge planerade sista stora projektet” nya resecentrumet” 

står klart om man har tänkt på daglig städning och 

bevakning. Vi vet ju vad som hände vid tågstationens 

trappor, toaletter m.m. Vi vet ju att vi ständigt får besök av 

ligistligor från Stockholm som härjar runt i centrala Håbo, 

svinar ner och sticker igen. Lika intressant är om och när 

kommunen lyckas övertala Telia att sanera deras förråd i 

Centrumbacken från all klotter. Så länge man inte ens 

lyckas med det kan ”grönstrukturen ” runt det aldrig bli fin. 

Det är sådana realiteter man måste också planera för utan 

att behöva sluta drömma om ett fint framtida Håbo 

Noteras. 

Privatperson 4 Specifika synpunkter: 

Personen önskar ett upplyst motionsspår i närheten av 

Åkerby mot Lastberget. Grusvägen mot Lastberget används 

av många motionärer. Vägen är bitvis ganska trasig och 

personen skulle önska att de åtminstone kunde sladdas. För 

att få till en rundslinga skulle personen även önska att det 

kompletterades med stigstråk genom skogen.  

Noteras. Detta omfattas av 

målformuleringar i fokusområde 5 både 

när det gäller att utveckla större 

områden samt områdenas kvalitéer. 

Området är utpekat som ”tätortsnära 

natur att utveckla” under större 

tätortsnära naturområden värdefulla 

för rekreation i del 3.Grusvägen finns 

med som gröna stråk att utveckla i del 

3. 

Justering: Ett grönt stråk att utveckla 

läggs till i kartan för gröna stråk i del 

3.
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 Datum Vår beteckning 
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Kommunanställda 

 

Tjänsteperson 1 Specifika synpunkter: 

Komplettera med strandnära stråk att utveckla mellan 

Stämsvik – Ekolskrog- Hjälstaviken 

 

Bör fornlämningar skiljas ut från övriga historiska 

lämningar och objekt som inte bedömts? Nu ser alla ut att 

vara med avsett status. De har olika status beroende på 

klassning. Det är bara de faktiska fornlämningarna som har 

det starka skyddet mot ingrepp.  

 

Parkstråk vid Hagviken omfattande alsunpskogen vid 

stranden. Kan vi ha ett utvecklingsområde/när park att 

utveckla inne i viken (och inte ”bara” ett stråk som 

passerar)? 

 

 

 

 

Justering: Detta läggs till i kartan. 

 

 

Justering: Detta ses över i kartan. 

 

 

 

 

 

Justering: Detta ses över i kartan, att 

parkstråket utökas ner mot stranden 

och inkluderar ett större område. Ev. 

Klassa som närpark eller 

områdespark. 

 

 Kommentar 

Tjänsteperson 2 

 

 

 

Allmänna synpunkter:  

Personen anser att grönstrukturprogrammet är ett mycket 

fint arbete och att det är relevant i sin helhet för hållbar 

samhällsutveckling i Håbo kommun. 

Personen anser att det är bra fokusområden. Vill lyfter fram 

att naturen är kravlös och erbjuder en fascination som inte 

kräver den ansträngning som måste mobiliseras på arbetet 

eller i skolan. Forskning visar att skogen kan hjälpa till att 

bota stresstillstånd. Naturen lämpar sig därför alldeles 

särskilt väl för att mobilisera den energi vi behöver för att 

bemästra vår tillvaro och finna vägar för att bättre möta 

vardagens påfrestningar. 

 

Noteras.  

 

Specifika synpunkter: 

Personen anser att det på sida 36 kan läggas till en text som 

beskriver vikten av utomhusmiljöer att vistas i vid tider på 

året då säsongsinfluensa, kräksjuka eller pandemier orsakar 

Fokusområdet beskriver i stora drag 

utemiljöns betydelse för barns hälsa.  

Justering: lägg till ”bidra till 

minskada smittspridning” i texten. 



SKRIVELSE 23(23) 

Datum Vår beteckning 

2021-07-05 KS 2021/00271 nr 102596 

stor smittspridning. 

Personen anser att även allmänna grönområden/parker i 

ytterområden och Skokloster ska beaktas på sida 39. 

Noteras. 

Personen anser att inte bara barnperspektivet ska lyftas 

fram på sida 36 utan även barnrättsperspektivet. 

Noteras.
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program
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Program för kommunens gröna miljöer
Att planera för en bra grönstruktur är att planera för ett hållbart samhälle 
och ett gott liv för dess invånare. Grönstrukturprogrammet för Håbo kom-
mun med fokus på Bålsta är en konkretisering av kommunens förslag till 
ny översiktsplan och hållbarhetsstrategi vad gäller gröna värden och ska 
utgöra ett stöd i kommunens planering och byggande. Håbo kommuns 
vision Vårt Håbo 2030 utgör den övergripande målbilden.

Håbo är en kommun med stark tillväxt och snabb utveckling där den 
största förändringen sker i Bålsta. Vi står samtidigt inför stora utma-
ningar som anpassning till ett förändrat klimat, att minska utarmning av 
biologisk mångfald samt minska ohälsan i samhället. Detta ställer krav på 
en god planering  där naturens ekosystemtjänster nyttjas på ett lånsiktigt 
hållbart sätt.  En väl genomtänkt och anpassad grönstruktur är av stor 
vikt för biologisk mångfald, samhällsekonomi och folkhälsa och skapar ett 
attraktivt samhälle för boende och besökare.

Grönstrukturprogrammet har ambitionen att redovisa grönstrukturens 
värden och funktioner utifrån flera olika perspektiv; rekreation, friluftsliv, 
naturvärden, kulturmiljöer och klimatanpassning. Samlingsbegreppet 
ekosystemtjänster är kopplat till alla dessa aspekter. Grönstrukturpro-
grammet omfattar på så sätt ett brett verksamhetsområde och är en viktig 
grund i all slags byggnation, markomvandling, förtätning, förvaltning och 
hållbar samhällsutveckling.

Detta är en kortversion av grönstrukturprogrammet som kort beskriver 
grönstrukturens värden och våra fokusområden. För mer ingående 
beskrivning av grönstrukturens värden, våra fokusområden och mål samt 
kartunderlag hänvisas till programmets huvuddokument.

Inledning

Gransäterrondellen i Bålsta.
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Vad är grönstruktur?
Grönstrukturen tar sin utgångspunkt i det tätortsnära och består av flera 
olika typer av ytor som anlagda parker och gräsytor, skogar och 
trädgårdar, liksom vägkanter, beteshagar, åkerholmar och andra icke-
hårdgjorda ytor. Tillsammans bildar de ett sammanhängande nätverk som 
har ekologiska, kulturella och sociala funktioner. Samhällen består av 
byggelsestruktur, trafikinfrastruktur och grön- och blåstruktur. För att 
skapa en god bebyggd miljö krävs genomtänkt planering och gestaltning 
där dessa tre beståndsdelar finns med. Grönstrukturen har en positiv 
inverkan på samhällsekonomin och bör därför ses om en strategisk 
investering vid planering och utvecklingen av våra orter.  

Vad är ett grönstrukturprogram?
Grönstrukturprogrammet är ett strategiskt dokument som berör flera 
kommunala verksamheter och ska utgöre en vägledning i kommunens 
planering, byggande och förvaltning. Programmet anger övergripande 
prioriteringar och mål gällande de gröna värdena och tar inte i detalj ställning 
till utförande, metod eller detaljerad tidsplan. I programmets mer fördjupande 
kunskapsunderlag och kartskikt (huvuddokumentets del 3) beskrivs hur 
grönstrukturen i Håbo kommun är lokaliserad, hur den hänger samman, dess 
värden samt var den kan utvecklas, respektive är hotad.

Hälsans stig, Bålstaåsen.
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Bättre folkhälsa
Vistelse i grönområden minskar 
stress och psykisk ohälsa, har en 
positiv inverkan på immunförsvaret 
och bidrar till att öka livslängden.

Kulturhistoria och identitet
Grönska och natur skapar  
attraktiva miljöer, bidrar till  
den lokala identiteten och  
är en del av kulturarvet.

Rekreativa miljöer
Naturområden ger oss rekreativa 
miljöer för lugna promenader, motion, 
utflykter och båtliv. Grönska och natur 
erbjuder mötesplatser för människor 
av olika bakgrund och åldrar.

Reglering av lokalklimat
Grönska och natur bidrar lokalt  
till jämnare temperatur, ökad 
luftfuktighet, skugga och  
vindskydd.

Bättre utveckling och lärande
Undervisning utomhus ger ökad 
koncentrations- och inlärningsför-
måga, minskar stress hos elever 
och förbättrar psykisk ohälsa. 

Mångfald och välfärd
Varierande och sammanlänkade 
grönområden ger förutsättningar 
för en större mångfald av växter 
och djur, vilket skapar motstånds-
kraftiga ekosystem. 

Attraktiva samhällen
Tillgängliga grönområden  
skapar attraktivare och  
mer jämlik samhälle.

Rening och reglering av vatten
Våtmarker och grönområden 
fördröjer, filtrerar och renar vatten 
från föroreningar samt förebygger 
översvämningar, erosion och torka.

Pollinering och matförsörjning
Insekter pollinerar blommande  
växter som utvecklar frukt, bär  
och frö. Naturen ger oss odlingbar 
jord, fisk och jaktbart vilt. 

Källa till energi och råvaror
Ved, grödor och biologiska rest-
produkter kan ge oss värme och 
energi, träd ger oss råvaror som 
virke och pappersmassa.

Illustrationer: The New Division/Boverket

10 skäl till mera grönt
Här är några exempel på ekosystem-
tjänster som våra gröna miljöer bidrar 
med, helt gratis och som är grunden  
för vår välfärd.

Vad är ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster är naturens ofta osynliga 
gratisarbete, de produkter och tjänster som 
naturen ger oss människor och som bidrar till 
vår välfärd och livskvalitet. Grundförutsätt-
ningen för fungerande ekosystemtjänster är  
biologisk mångfald.
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Gröna fokusområden för hållbar utveckling
Värden kopplat till grönstrukturen är omfattande och kan många gånger 
komma i målkonflikt med andra samhällsintressen. För att underlätta 
ställningstaganden pekar grönstrukturprogrammet ut 9 fokusområden med 
43 långsiktiga mål med målåret 2030 som är av särskild vikt för en hållbar 
samhällsutveckling. Fokusområnena utgår från övergripande gröna mål och 
ställningstagande på internationell, nationell, regional, och kommunal nivå. 
Dessa ska vara vägledande i arbetet med en långsiktigt hållbar planering, 
utveckling och förvalting av Håbo kommuns gröna miljöer. 

Genomförande
Grönstrukturprogrammets fokusområden och mål riktar sig främst till 
Håbo kommuns olika förvaltningar och verksamheter samt kommunala 
bolag, men kan även vara ett riktmärke gällande gröna värden för olika 
företag som som är eller vill etablera sig i kommunen. 

Varje förvaltning har ett ansvar att bryta ner grönstrukturprogrammets 
mål som berör den egna verksamheten och implementera dem i den årliga 
verksamhetsplaneringen. Grönstrukturprogrammet berör alla 
kommunens förvaltningar och en samverkan och samordning krävs för att 
uppnå uppsatta mål. Ansvaret för genomförande ligger på respektive 
förvaltningschef. Uppföljning ska göras varje år  i samband med 
kommunens årliga miljö- och hållbarhetsuppföljning och ska rapporteras i 
samband med årsbokslutet.

Vi behöver fokusera arbetet.

Fokusområden 
och mål
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 Genomförande  
med samverkanFokusområde 2

Utveckla skydd och förvaltning för ett rikt 
växt och djurliv 
Att förvalta och långsiktigt skydda naturområden och den biologiska 
mångfalden är en grundförutsättning för hållbar utveckling. Kommunen har 
en viktig roll och ett ansvar i arbetet för att bevara ett rikt växt- och djurliv 
genom att planera så att värdefull natur inte tas i anspråk samt att 
långsiktigt skydda och förvalta naturområden. 

Integrera ekosystemtjänster i planering, byggande 
och förvaltning 
Enligt ett av etappmålen till miljökvalitetsmålen ska en majoritet av 
Sveriges kommuner till år 2025 integrera ekosystemtjänster i planering, 
byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter. 
Parker, grönområden och tätortsnära natur är i detta sammanhang en 
viktig förutsättning för att våra tätorter/samhällen ska vara långsiktigt 
hållbara, hälsofrämjande, trygga och attraktiva. Att integrera 
ekosystemtjänster ökar även möjligheter att tänka mångfunktionellt och 
hitta synergier samt lösa målkonflikter mellan olika typer av mark- och 
vattenanvändning.  

Fokusområde 1

För att integrera ekosystemtjänster i planering, byggande och 
förvaltning ska Håbo kommun:

Senast 2025 ha integrerat värdet av ekosystemtjänster i kommunens fysiska 
planering och genomförande för en hållbar samhällsutveckling.
Eftersträva att ny bebyggelse anpassas till befintlig miljö och utformas på ett 
sådant sätt att den minimerar negativ påverkan på platsens ekosystemtjänster. 
Tillvarata och stärka grönområdens naturlig förmåga till luftrening, 
bullerdämpning och visuellt skydd.
Säkerställa att en lokalanpassad grönytefaktor (GYF) för allmän platsmark 
och kvartersmark ska används för att styra projektering  
och uppföljning.

Relaterade globala mål Relaterade globala mål 

För att utveckla skydd och förvaltning för ett rikt växt och djurliv ska 
Håbo kommun:

Bilda och utöka kommunala naturreservat och biotopskyddsområden 
motsvarande minst 140 ha för att öka andelen formellt skyddad natur. 
Prioritera markaffärer (inköp, byte) som  långsiktigt kan stärka biologisk 
mångfald, ekosystemtjänster och allmänhetens tillgång. Tätortsnära natur är 
prioriterat.
Utveckla den kommunala förvaltningen av mark så att den bidrar till att 
bevara och utveckla ett artrikt odlingslandskap och sandmiljöer. Områden 
utpekade i kommunens naturvårdsplan är prioriterade.
Säkerställa att Håbo kommuns skogar förvaltas genom hållbara metoder med 
fokus på mångbruk som ger utrymme för naturvård, kulturmiljövård och 
rekreation.

Säkerställa att naturreservat som förvaltas av kommunen sköts kontinuerlig 
enligt en gällande och uppdaterad skötselplan samt ha en regelbunden tillsyn 
för att bibehålla och stärka utpekade värden.
Se till att invasiva främmande arter på EU:s lista samt nationell lista 
bekämpas inom det kommunala markinnehavet.  
Säkerställa att naturområden utgör en tillgång i samhällsbyggandsprocessen. 
Om det inte går att undvika att naturområden ianspråktas ska ekologisk 
kompensation genomföras.
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Utveckla väldefinierade gröna samband 
För att möjliggöra för växter och djur att sprida sig i landskapet och säkra 
rekreationsstråk för oss människor behöver grönområden hänga samman. 
Att ha väl sammanlänkade grönområden i våra orter är av lika stor vikt 
för en hållbar samhällsutveckling som en sammanhängande och effektiv 
transportinfrastruktur.

Fokusområde 3

För att utveckla väldefinierade gröna samband ska Håbo kommun:
Genom god planering, lovgivning och markanvändning minimera 
fragmentering av naturområden och bidra till att stärka de gröna sambanden 
med funktion för både människor och biologisk mångfald.

Stärka och utveckla förutsättningarna för biologisk mångfald och friluftsliv i 
utpekade svaga gröna samband.

Säkerställa att kommunens gröna samband har en tydlig koppling med 
Stockholms gröna kilar samt bidra till att stärka den regionala gröna 
infrastrukturen i Uppsala län.

Relaterade globala mål 

Utsikt över Lilla Ullfjärden och Gransen.
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 Genomförande  
med samverkanFokusområde 5

Säkerställ tätortsnära naturområden för ett rikt friluftsliv
Tillgången till attraktiv tätortsnära natur är en viktig del av en hållbar 
utveckling och utgör en viktig resurs i folkhälsoarbetet. En stor del av det 
vardagliga friluftslivet utövas i den tätortsnära naturen som finns inom 
rimligt avstånd från bostaden. Genom att långsiktigt säkerställa tillgång-
en på tätortsnära natur skapas möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation 
och återhämtning för alla invånare. 

Relaterade globala mål 

För att säkerställa tätortsnära naturområden för ett rikt friluftsliv ska 
Håbo kommun:

Skapa förutsättningar för tre större sammanhängande tätortsnära 
friluftsområden i anslutning till Bålsta genom inköp av mark och/eller 
långsiktiga avtal för att skapa förutsättningarna för ett rikt friluftsliv i 
vardagen och ökad folkhälsa för alla.   
Utveckla kvalitén i den tätortsnära naturen i Bålsta, Krägga och Skokloster 
med avseende på skötsel som gynnar rekreationsvärden och fler 
friluftsanordningar samt utveckla Upplandsleden och stigstråk som 
uppmuntrar till utevistelse och aktivitet. Lugna områden ska särskilt värnas.

Utveckla samverkan med andra myndigheter, markägare och aktörer för att 
öka förutsättningarna för ett rikt friluftsliv för invånare och besökare i Håbo 
kommun. 

Tillvarata gröna och blå resurser för klimatanpassning
Klimatanpassning innebär att vidta åtgärder för att anpassa samhället till 
såväl dagens som framtida effekter av ett förändrat klimat, och därigenom 
minska samhällets sårbarhet. Genom att dra nytta av kommunens gröna 
och blå strukturer och de ekosystemtjänster de bidrar med, kan konsekven-
serna för samhällsekonomin, miljön och människors hälsa och egendom 
begränsas.  

Fokusområde 4

För att tillvarata gröna och blå resurser för klimatanpassning ska Håbo 
kommun:

Identifiera och så långt möjligt eliminera befintliga värmeöar i kommunens 
tätorter, särskilt i anslutning till förskolor, skolor och äldreboenden. Framtida 
värmeöar ska undvikas genom god planering och förvaltning.
Säkerställa att grönytor i befintlig bebyggelse i så lång utsträckning som 
möjligt utgör en resurs i samhällsbyggnadsprocessen utifrån ett 
klimatanpassningsperspektiv.
Vid planering och utveckling av bebyggelse lämnas plats för 
översvämningsbara ytor. 
Säkerställa att ny bebyggelse inte tillskapar nya instängda områden eller 
lågpunkter för att minimera och skydda från risk för översvämning.
Säkerställa att dagvatten från befintlig och ny bebyggelse tas omhand på ett 
sådant sätt att metaller, närsalter och kemikalier inte når Mälaren.
Kommunens förvaltning av skog och jordbruksmark ska vara anpassad till 
kommande klimatförändringar.

Relaterade globala mål 
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Bamseskogen intill Broby backar.

 Genomförande  
med samverkan
 Genomförande  
med samverkan

För att säkerställa bostadsnära och skolnära naturområden ska Håbo 
kommun:  

Genom långsiktigt planering och förvaltning säkerställa att kommunens 
invånare har tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet inom 300 meter eller 
5 minuters promenad från bostaden. Tillgängligheten till naturen säkras med 
gena gröna stråk mot omkringliggande naturområden.    

Säkerställa att det ska finnas varierad skolnära natur som erbjuder möjlighet 
till motoriska utmaningar, upptäckarglädje och naturstudier inom 200 meter 
från förskola och 300 meter från skola . Skolorna ska kunna nå större 
sammanhängande naturområden inom 1 kilometer från skolan. 

Säkerställa att barnperspektivet alltid är en del i planeringen och 
naturområden av vikt för skolor och förskolors verksamhet ska så långt det är 
möjligt undanhållas från exploatering.

Sträva efter att friytan på en skolgård  för grundskolan ska vara minst 30 kvm/
barn och 40 kvm/barn för förskolan för att barnen ska ha möjlighet att utveckla lek 
och socialt samspel. Lekmiljöer där barn vistas längre stunder bör placeras i 
skuggiga till halvskuggiga lägen, helst i trädskugga. 

Skapa tillgänglighetsanpassade punkter och stråk i den bostadsnära natur för 
äldre och personer med funktionsvariation. 

Fokusområde 6

Säkerställ bostadsnära och skolnära natur
Den bostadsnära och skolnära naturen är en viktigt tillgång och 
förutsättning för kommunens invånare när det gäller folkhälsa, 
utomhuspedagogik, attraktivitet, avkoppling, rekreation och lokalklimat.  
Den bostadsnära och skolnära naturen är en viktigt del i barnens 
infrastruktur tillsammans med bostadsgårdar, lekparker, skolvägar och 
skolgårdar. Att säkerställa tillgången på bostadsnära och skolnära natur 
omfattar tre aspekter som alltid bör finnas med i planeringen; tillgång, 
nåbarhet och kvalitet. Närhet är en viktig faktor, särskilt för barn och äldre. 
  

Relaterade globala mål 
GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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Skapa attraktiva, tillgängliga och trygga parker 
Attraktiva, tillgängliga och trygga parker är viktiga mötesplatser och ger 
plats för många olika aktiviteter – såväl rörelse som vila. Möjligheten att 
vistas i parker ökar människors trivsel och kan vara en viktig faktor vid 
val av bostad. De spelar också en viktig roll för att uppnå en hållbar 
tillväxt och en jämlik hälsa för kommunens invånare. 

Fokusområde 7

För att skapa attraktiva, tillgängliga och trygga parker ska Håbo 
kommun:

Ta fram en plan för kommunens parker och klippytor med fokus på stärkta 
sociala och ekologiska funktioner och långsiktigt hållbar förvaltning.

Utveckla en hållbar och attraktiv stadsdelspark i Gröna dalen som bidrar till att 
stärka gröna samband, klimatanpassning, biologisk mångfald och rekreation.

Eftersträva att parkytor med låg lummighet får fler träd och annan vegetation 
som bidrar till en bättre temperaturreglering och en mer mångfunktionell 
parkmiljö.

Utveckla fler tillgängliga och trygga gröna mötesplatser i parkmiljö för olika 
åldrar och behov. 

Genom god planering skapa förutsättningar för småskalig matproduktion. 

Relaterade globala mål 
GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

 Genomförande  
med samverkanFokusområde 8

Säkerställ allmänt tillgängliga strandmiljöer
Mälaren med öar och tillhörande strandområden är en oerhört viktig 
tillgång för friluftsliv, folkhälsa och besöksnäring och bidrar till 
kommunens attraktivitet och identitet.  Strandzonen bidrar även med flera 
viktiga ekosystemtjänster som översvämningsskydd och vattenrening som 
vi är beroende av för klimatanpassning och för vår produktion av 
dricksvatten. Att tillgängliggöra våra stränder kräver därför en hållbar 
och långsiktig planering och markanvändning för att inte förstöra 
naturliga funktioner som är av vikt för vår välfärd.

Relaterade globala mål 
ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

För att säkerställa en allmänt tillgänglig strandmiljö ska Håbo 
kommun:  

Öka allmänhetens tillgång till stranden i Bålsta på ett hållbart sätt genom att 
utveckla ett sammanhängande rekreationsstråk från Lillsjön till Hagviken.  

Öka allmänhetens tillgång till stranden i Krägga på ett hållbart sätt genom att 
utveckla ett sammanhängande rekreationsstråk tillsammans med lokala 
föreningar och företag.

Utveckla allmänhetens tillgång till stranden mellan Häggeby, Lugnet och 
Skokloster slott på ett hållbart sätt genom att förstärka Upplandsleden och 
friluftsanordningar längs med denna.

Utveckla strandnära och hållbara besöksmål för att stärka besöksnäringen och 
kommunens identitet som mälarnära kommun.  

Säkerställa att strandskyddets syften alltid värnas vid dispensprövning, 
lovgivning och detaljplanering. I strandområden med viktiga funktioner för 
klimatreglering, vattenrening och biologisk mångfald ska dessa värden 
prioriteras över tillgänglighet.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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Synliggör identitetsskapande kulturmiljöer
Det i hög grad kulturpåverkade landskapet i Håbo har vuxit fram under 
flera tusen år. Att förvalta och synliggöra Håbo kommuns rika skatt av 
kulturmiljöer är ett viktigt led i att stärka kommunens identitet och 
besöksnäring. Detta innebär bland annat restaurering och vård av 
landskapet kring fornlämningar, värnande av kulturhistoriska byggnader  
och dess omgivningar samt synliggöra genom vägvisning och 
informationsinsatser. Det är även viktigt att ny bebyggelse smälter bra in i 
omgivningen för att inte störa närområdets kulturhistoriska värden.

Fokusområde 9

För att synliggöra identitetsskapande kulturmiljöer ska Håbo kommun:
Stärka skydd och reglering kring kommunens mest värdefulla kulturhistoriska 
landskap och kulturmiljöer. 

Tillvarata det kulturhistoriska landskapet och dess kulturmiljöer så att de 
stärker kommunens identitet och besöksnäring samt bidrar till lärande. 

Synliggöra fornlämningsmiljöer i kommunen som representerar olika typer av 
kulturhistoriska lämningar.

Genom samverkan med andra myndigheter, företag och föreningar verka för att 
Skokloster slott och dess omgivande kulturhistoriska odlingslandskap vårdas 
och utvecklas till ett långsiktigt hållbart besöksmål.

Säkerställa att Håbo kommuns kulturmiljöprogram Mälarbygd att förvalta 
utgör ett kunskapsunderlag och vägledning i kommunens planering, lovgivning 
och förvaltning.

Värna och utveckla det biologiska kulturarvet. Skötsel av relevanta utpekade 
objekt i kommunens naturvårdsplan ska eftersträvas.

Relaterade globala mål 
ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Skokloster slott.
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2021-10-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 216 Dnr 2021/00271 

Antagande Grönstrukturprogram 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Grönstrukturprogram för Håbo kommun med

fokus på Bålsta

Sammanfattning 

Kommunens Vision Vårt Håbo 2030 pekar tydligt på att vi ska vara hållbara 

Håbo där vi lever och arbetar i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och 

naturen nära inpå oss. Kommunens grönstruktur är en viktig förutsättning 

för att uppnå detta, för att?bibehålla ekosystemtjänster och?kunna han-

tera?framtida?utmaningar. Värden kopplat till grönstrukturen är omfattande 

och kan många gånger komma i målkonflikt med andra samhällsintressen. 

För att underlätta ställningstaganden pekar grönstrukturprogrammet ut 9 fo-

kusområden med långsiktiga mål med målåret 2030 som är av särskild vikt 

för en hållbar samhällsutveckling. Dessa ska vara vägledande i arbetet med 

en långsiktigt hållbar planering och utveckling av Håbo kommuns gröna 

miljöer. Att planera för en bra grönstruktur är att planera för ett hållbart 

samhälle och ett gott liv för dess invånare.   

Framtagandet av ett grönstrukturprogram är en utpekad åtgärd i enlighet 

med genomförandet av Håbo kommuns miljöstrategi för inriktning-

en Naturmiljöer med mångfald. Föreslaget till grönstrukturprogram redovi-

sar grönstrukturens värden och funktioner utifrån flera olika perspektiv som 

hållbar planering och byggande, rekreation, friluftsliv, utomhuspedagogik, 

folkhälsa, naturvärden, kulturmiljövärden och klimatanpassning. Samlings-

begreppet ekosystemtjänster är kopplat till alla dessa aspekter. Grönstruk-

turprogrammet omfattar på så sätt ett brett verksamhetsområde och är en 

viktig grund i all slags byggnation, markomvandling, förtätning, markför-

valtning och hållbar samhällsutveckling.   

Att integrera grönstrukturens värden och dess ekosystemtjänster i det kom-

munala arbetet bidrar direkt till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030 och vår vision om hållbara Håbo.  

Beslutsunderlag 

- Huvudhandling Grönstrukturprogram

- Bilaga Grönstrukturprogram

- Kortversion Grönstrukturprogram för Håbo med fokus på Bålsta

- Remissutlåtande Grönstrukturprogram
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Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslag till 

beslut och finner att så är fallet.  
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