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1. Förvaltningsberättelse 

1.1 Sammanfattning 

Enligt tidigare beslut skall styrelsers och nämnders mål och internbudget samt 

investeringsbudget för år 2015 rapporteras till kommunfullmäktige. 

Detta för att kommunfullmäktige ska ha vetskap om nämndernas mål och 

internbudget. Nämndernas mål har arbetats fram utifrån de kommunövergripande 

målen och ligger till grund för uppföljning i samband med bokslut och delårsbokslut.   

Fullmäktige beslutade 2014-06-09 KF § 29 om nämndernas driftramar och 

investeringsbudget för år 2015 och plan för åren 2016-2017.   

På grund av organisatoriska förändringar och förändringar vad gäller omräkning av 

internhyror samt utfördelning av kapitalkostnader till nämnderna föreslås justering i 

alla nämnders budget. Vidare föreslås att skatteintäkter och utjämningen uppdateras 

enligt senaste prognos från SKL, daterad 2014-10-24. 

Investeringsbudgeten som beslutades av kommunfullmäktige i juni för år 2015 

föreslås revideras i och med att förutsättningar för finansiering av investeringsutgifter 

är förändrade. 

Följande förändringar föreslås;  

Finansiella mål 

Mål för planperioden, ett tillägg. 

 Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skattenettot 

(skatteintäkter plus utjämningen). 

Driftbudgeten 

 Skatteprognosen och utjämningen uppdateras till den senaste skatteprognosen 

daterad 2014-10-24, innebärande en försämring om 2,9 mkr. 

 Gatuenhetens kompensation för ökade kapitalkostnader har minskats med 449 

tkr på grund av ändrade ränteberäkningsregler från 2015. I juni fick 

avdelningen 1 354 tkr, kompensationen blir totalt 905 tkr.  

 Omfördelning av internhyrorna på kommunhuset, landstingshuset och 

Fridegård har gjorts. Internhyran ska belasta den verksamhet som använder 

lokalen, och justering måste göras för tidigare omflyttningar. Kultur- och 

livsmiljö har tagit över stora ytor på Fridegård, motsvarande 3,4 mkr. Det 

medför också att kostnaden för gymnasiet sjunker och kostnaden för kultur och 

livsmiljö ökar i den officiella statistiken.  

Budgeten för andra kända lokalförändringar har också justerats. T ex ingår 

internhyra för den nya förskolan i Skokloster, Slottsbacken, i barn- och 

utbildningsnämndens budget. 

 Kapitalkostnaderna för fastighetsenheten ökar på grund av högre internränta 

och planerade investeringar år 2014-2015. Ökningen uppgår till 7 188 tkr 

vilket gör att internhyrorna stiger, och berörda nämnder kompenseras för höjda 

hyror. Detta för att den som använder lokalerna ska belastas med verklig 

kostnad för lokalen. Denna ökning fanns inte med i budgetbeslutet i juni. 

Budget fanns avsatt på avskrivningar på finansförvaltningen 
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 Budgetjustering föreslås om 150 tkr mellan Bygg- och miljönämnd och 

kommunstyrelsens tekniska avdelning. Budgetfördelningen mellan dessa 

verksamheter ändrades efter juni 2014 och har inte medtagits i ramarna för år 

2015. 

 Socialnämnden har omprioriterat för att lösgöra budget med 120 tkr till att öka 

tjänsten till överförmyndarnämnden från 50 % till 75 %. 

 Kommunfullmäktige beslutade om att tillföra 150 tkr till kultur och livsmiljö 

för utökat föreningsbidrag 2014-11-10 KF §71, vilket har medtagits i 

justeringarna av ramarna för kommunstyrelsens förvaltning.  

1.2 Omorganisationer under höst 2014 och från 2015 

 Hela miljö- och teknikförvaltningen flyttas in till kommunstyrelsens 

förvaltning och bildar en teknisk avdelning. 

 Skolnämnden och bildningsnämnden slås ihop och bildar barn- och 

utbildningsnämnd. 

 Socialnämnden delas i socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd. 

 Tillståndsnämnden byter namn till bygg- och miljönämnden. 

 Café Håbo överförs från kommunstyrelsen till vård- och omsorgsnämnden, 448 

tkr. 

 Restaurang Pomona överförs från tekniska till vård- och omsorgsnämnden, 900 

tkr. 

 Budgeten för Bålstapolarna överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden 

som redan idag bedriver verksamheten, 1 700 tkr.  

 Budgeten för Hälsoäventyret överförs från kommunstyrelsen till barn- och 

utbildningsnämnd, 625 tkr. 

 Vaktmästeriet på kommunhuset överförs till tekniska avdelningen, 1 042 tkr, 

 Medel om 1,5 mkr är avsatta under kommunstyrelsens förfogande för den 

politiska organisationen som träder ikraft 1 januari 2015. 

Utifrån de ändrade förutsättningarna för år 2015 och organisatoriska förändringar 

föreslås att budgeten för år 2015 revideras. I fullmäktiges budgetbeslut i juni uppgick 

kommunens resultat för år 2015 till 22,8 mkr vilket nu föreslås till 20,1 mkr.   

Investeringsbudgeten 

Kommunfullmäktige fattade beslut om investeringsbudgeten på ca 138,0 mkr för 

skattefinansierade verksamheter och till 18,8 mkr för taxefinansierade verksamheter, 

för år 2015. Förändringen som tillkommit är att investeringar i samband med 

exploatering, både i anläggnings- och omsättningstillgångar, beräknas kosta 13,6 mkr. 

Förvaltningen hade i budgeten för år 2015 räknat med att få in inkomster för 

markförsäljning om totalt 37,0 mkr, dessa inkomster skulle användas till att finansiera 

kommunens investeringar för år 2015. Förutsättningar för att få in dessa inkomster 

under år 2015 har förändrats, innebärande att finansieringen om 37,0 mkr saknas och 

om inte investeringsutgifterna minskas måste en upplåning ske. 

Övriga justeringar gjorda i finansieringsanalysen på sid 22 är att 

avskrivningskostnaden minskar med 884 tkr och budgeterat resultat minskar med 2,7 

mkr i jämförelsen med tidigare beslut av kommunfullmäktige. 
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Kommunfullmäktige beslutade i juni KF § 29 att en upplåning skulle ske år 2015 med 

47,4 mkr. De ändrade förutsättningar ovan innebär att kommunen saknar finansiering 

om ytterligare 54,2 mkr till totalt 101,6 mkr under år 2015. 

Majoritetet har utifrån dessa förändrade förutsättningar reviderat ner 

investeringsbudget med 51,6 mkr från 156,8 mkr till 105,2 mkr. Upplåningsbehovet 

för år 2015 ökas därmed ytterligare med 2,6 mkr från tidigare beslut från 

kommunfullmäktige om 47,4 till 50,0 mkr. 
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1.3 Omvärldsanalys 

1.3.1 Konjunktur och ekonomisk utveckling 

År 2013 avslutades mycket starkt för den svenska ekonomin. Även 2014 har startat bra 

och utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt 

bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med omkring 2 procent i år och 2,1 procent 

nästa år. Utvecklingen på arbetsmarknaden förblir dock trög.  

Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska 

arbetsmarknaden förbättras gradvis. Nedgången i arbetslösheten blir dock till en början 

begränsad. Det är först framåt hösten som arbetslösheten mera påtagligt börjar minska. 

Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. 

Löneökningarna ligger på ca 3,1 procent och inflationen mätt som KPIX (dvs KPI 

exklusive hushållens räntekostnader) håller sig strax under 0 procent, år 2014. Den 

låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag 

för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. 

Trots sänkta pensioner beräknas tillväxten till 1,8 procent i år. Det är en bra bit över 

den trendmässiga tillväxten på 0,9 procent. Nästa år beräknas skatteunderlagets reala 

tillväxt uppgå till 2,1 procent. Den kraftiga tillväxten beror till stor del på en ökad 

sysselsättning. 

Nyckeltal för den svenska ekonomin, 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BNP* 2,9 1,3 1,5 2,1 3,3 3,4 2,7 

Sysselsättning, timmar 2,0 0,6 0,4 1,2 1,3 1,4 0,8 

Relativ arbetslöshet, nivå 7,8 8,0 8,0 8,0 7,4 6,8 6,6 

Timlön, nationalräkenskaperna 3,2 2,8 2,2 2,6 3,1 3,4 3,7 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 3,0 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 

Konsumentpris, KPIX 1,1 1,1 0,9 0,6 1,6 1,8 2,0 

Konsumentpris, KPI 3,0 0,9 0,0 -0,1 1,3 2,7 3,4 

Realt skatteunderlag * 2,7 1,9 1,6 1,8 2,1 2,0 1,7 

* Korrigerat för regelförändringar 

Åren 2016 fortsätter skatteunderlaget växa omkring 2 procent per år i reala termer och 

minska, år 2017. Den starka tillväxten är ett resultat av återhämtningen på arbets-

marknaden. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk 

efterfrågan – såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss 

återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska 

exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli betydligt 

svagare än tillväxten i Sverige. Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och 

löner utvecklas långsammare än normalt.  

Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten. I 

år beräknas löneökningstakten ligga strax under 3 procent och 2015 beräknas lönerna i 

genomsnitt öka med 3,1 procent för hela arbetsmarknaden. År 2017 – ett år då den 

svenska ekonomin återfått konjunkturell balans – har löneökningstakten beräknats till 

3,7 procent. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger samtidigt från -0,1 till 3,4 

procent.  
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Skatteunderlagsprognosen nedan bygger på den samhällsekonomiska bild som 

sammanfattas här ovan. Utvecklingen av de variabler som har störst betydelse för 

skatteunderlaget framgår av tabell ovan. 

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 

Procentuell förändring 

  2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

SKL, okt 2014 3,5 3,5 4,7 4,9 4,5 23,3 

Reg. sept. 2014 3,5 3,2 4,8 5,5 5,3 24,6 

ESV, sept. 2014 3,5 2,9 4,3 4,8 4,8 22,2 

SKL, aug 3,5 3,5 4,7 4,9 4,9 23,3 

Regering, apr. 3,6 3,5 4,3 5,2 5,2 23,7 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting. 

Ekonomistyrningsverket presenterade en ny prognos den 2 september. Den visar 

svagare utveckling av skatteunderlaget 2014–2015 än SKL:s prognos. Främsta 

förklaringen är att ökningen av pensioner och arbetsmarknadsstöd blir mindre enligt 

ESV än enligt SKL. 

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 

SKLs kalkyler ger indikation på kommunernas verksamhetskostnader både i löpande 

och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också 

verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan 

förändring i löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan 

förbrukning. I tabellen nedan redovisas SKL aktuella prognos för perioden 2013–

2017.  

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Arbetskraftkostnader 1,027 1,026 1,030 1,032 1,035 

Övrig förbrukning 1,011 1,015 1,022 1,024 1,027 

Prisförändring 1,022 1,022 1,028 1,030 1,032 

      

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är 2,6 procent enligt SKL:s prognos för 

timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av 

lagstadgade och avtalsenliga kollektiva avgifter. Prognosen för kommande år baserar 

sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos och 

beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. Det sker en kontinuerlig ökning av 

kvaliteten på arbetsinsatsen, bl.a. till följd av högre utbildningsnivå, och därmed höjda 

löner. SKL betraktar denna kvalitetsökning som en volymförändring och inte som en 

prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av 

kvalitetsökningen. Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av SKL:s 

prognos för KPIX, dvs. konsumentprisindex exklusive räntekostnader för egnahem 

och en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs 

med sina respektivevikter i totalkostnaderna. 

I budgetunderlaget för år 2015 är lönekostnadsuppräkningar kalkylerade till 2,30 

procent, se avsnitt beräkningarna av ekonomiska ramar i driftbudget 2015 - punkt 1. 

Vad gäller prisuppräkning på övrig förbrukning i förslaget nedan ska nämnderna 

beakta en prisuppräkning på 1,5 procent i sina internbudgetar och en 

internhyreshöjning om 0,68 procent. Detta kompenseras inte i ramarna utan läggs som 

ett effektiviseringskrav på totalt 0,36 procent eller 3,4 mkr av den totala driftbudgeten 

för år 2015. 
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Förändring av utjämningssystem (SOU 2011:39) 

Riksdagen beslutade om ändringar i systemet för kommunal utjämning år 2013. (SOU 

2011:39). Förändringarna innebar omfattande ekonomiska omfördelningseffekter som 

har fått stor betydelse för kommunens intäkter från år 2014. Beslutet till nytt 

utjämningssystem som träde ikraft år 2014, allt annat lika, innebar att Håbo kommuns 

avgift i utjämningen har minskat.  

I tabellen nedan visas skillnaden mellan skatteprognos och utjämning enligt den 

”gamla modellen” daterat 2013-08-15 och den förändrade utjämningen daterat 2014-

10-02.  

 Prognos 2015 
2013-08-15 

Prognos 2015,  
2014-10-24 

Förändring 

Skatteintäkterna 955 575 953 123 -2 452 

Inkomstutjämning 47 515 50 637 3 122 

Kostnadsutjämning -25 232 -18 516 6 716 

Regleringsavgift -2 466 5 753 8 219 

LSS-utjämning -42 640 -39 617 3 023 

Fastighetsavgift 33 145 35 589 2 444 

Delsumma 10 322 33 846 23 524 

    

Totalt 965 897 986 969 21 072 

Som kan utläsas av tabellen ovan, är det stora förändringar i utjämningens 

komponenter jämfört med det ”gamla utjämningssystem” daterat 2013-08-15, en 

ökning med 21,1 mkr. Skatteintäkter för år 2015 minskar med ca 2,5 mkr mellan 

prognostillfällen 2013-08-15 respektive 2014-10-24.  

I jämförelse med fullmäktiges budgetbeslut för år 2015 i juni 2014 avseende 

skatteintäkter och utjämning, är det en försämring med 2,9 mkr, se avsnitt bedömning 

av skatteintäkter för åren 2015-2017. 
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1.4 Befolkningsutveckling enligt kommunens prognos för 
planperioden 

För år 2015-2017 bedöms att befolkningen i kommunen kommer att öka med i 

genomsnitt 136 personer per år. Befolkningstillväxten mellan åren 2011-2013 var i 

genomsnitt 113 personer. Nedan redovisas prognosen dels för år 2014 och för 

planeringsperioden 2015-2017. I jämförelsen mellan åren 2014 och 2015, beräknas 

ökning ske inom åldrarna 65-w med 136 personer, medan åldersgruppen 0-64 

beräknas minska med 4 personer. 

 

Ålder 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0 202 207 205 207 211 214 

1-5 1 302 1 268 1 224 1 203 1 186 1 186 

6-9 1 200 1 156 1 163 1 159 1 122 1 107 

10-12 816 862 876 879 879 861 

13-15 739 775 799 821 865 880 

16-18 860 776 729 732 768 792 

19-24 1 435 1 480 1 465 1 417 1 330 1 251 

25-44 4 974 4 907 4 939 4 923 4 880 4 885 

45-64 5 128 5 147 5 188 5 243 5 367 5 476 

65-74 2 297 2 401 2 431 2 475 2 495 2 465 

75-79 424 468 526 602 662 754 

80-W 506 521 560 576 612 642 

Summa 19 883 19 968 20 105 20 237 20 377 20513 

       

Förändring mellan åren 168 85 137 132 140 136 
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1.5 Tidplan och aktiviteter för budgetarbete år 2015 och plan 2016-
2017 

Datum Aktivitet 

3 mars                  Bokslutskonferens nulägesanalys: mål, ekonom, nyckeltal 

8 april Befolkningsprognos för åren 2015-2017 klar  

15 april Regeringen presenterar vårpropositionen 

22 april Nämndernas delårsuppföljning klar 

28 april Budgetkonferens  

29 april Skatteunderlag prognos 

6 maj Ny skatteprognos åren 2015 – 2017 KS-au 

19 maj Budgetramar o mål åren 2015 – 2017 (Skatt och budget) 

Kommunstyrelsen 

 Information till fackliga ledamöter 

9 juni Kommunfullmäktige beslutar om skatt och budget o KF-mål 

2015 och plan 2016- 2017 

15 augusti Ny skatteunderlagsprognos 

14 september Val 

Prel. 10 okt Ny skatteunderlagsprognos 

13-14 oktober Målkonferens, utgår  

23 oktober Regeringen avger budgetpropositionen 

oktober Nämndernas fastställer mål och budget för år 2015 utifrån 

budgetramar samt plan 2016-2017 

15 december Kommunens budget för år 2015 och plan 2016-2017. Rapporteras 

till Kommunfullmäktige och eventuella kompletteringsbeslut 

avseende mål och resurser beslutas av kommunfullmäktige. 
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1.6 Mål för god ekonomisk hushållning 

1.6.1 Mål och politisk viljeinriktning 

Med hänsyn till att det är kommunalval den 14 september 2014 genomförs inget 

omfattande arbete med de kommunövergripande målen under våren. Liksom övriga år 

krävs dock att kommunfullmäktige och nämnderna fastställer sina mål. 

Kommunfullmäktiges mål fastställs redan under våren. Dessa mål kan komma att 

revideras under hösten. En konferens för att påbörja arbetet med nya mål för den nya 

mandatperioden planeras till den 13-14 oktober 2014.  

1.6.2 PRIORITERADE MÅL  

För perioden har tre mål på kommunfullmäktiges nivå prioriterats: 

- barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och 

lärande, 

- förtroendet för Håbo kommun ska öka och 

- Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål har varje nämnd i uppdrag att 

arbeta fram egna måldokument. Dessa ska innehålla nämndens egna prioriterade mål 

och nämndens åtgärder för att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

I det följande redovisas fullmäktiges mål, med motivering till varför just detta mål 

valts, strategi för att uppnå målet. 

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 

utveckling och lärande. 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare. Särskilt viktigt är att elevernas kunskapsresultat förbättras. 

Strategier 

Vi ska satsa på att skapa förutsättningar för ett ökat föräldraengagemang. 

Pedagogernas insatser för att elevernas resultat ska öka är avgörande, varför särskilda 

satsningar ska göras på personalens kompetensutveckling. 

Vi ska satsa på att vidareutveckla samverkan mellan skolan, socialförvaltningen och 

andra aktörer, för att på bästa sätt ge stöd till barn/elever med särskilda behov. 

Barn och unga ska erbjudas berikande kulturupplevelser och fritidsaktiviteter. 

Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

Motivering 

Genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar visar att förtroendet för Håbo 

kommun behöver öka. 

För fortsatt tillväxt krävs bland annat hög attraktionskraft vilket ett starkt varumärke 

bidrar till. Stort förtroende är en viktig del av en kommuns varumärke. 

Förtroende är även en viktig del av den demokratiska processen, ett ökat förtroende 

stärker demokratin. 
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Strategier 

Vi ska satsa extra på att stärka varumärket Håbo kommun, såväl ur ett medarbetar- 

som medborgarperspektiv, i syfte att öka förtroendet. 

Vi ska utveckla vår medborgardialog för att skapa ett bättre resultat och ökad 

delaktighet. 

Vi ska förbättra servicen genom en bättre tillgänglighet i kontakt med kommunens 

verksamheter. 

Vi ska skapa ökade kunskaper om kommunens verksamheter genom ökad information 

i lokala medier och på webben. 

 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

Motivering 

En balanserad ökning av antalet kommuninvånare ger bättre förutsättningar för god 

kommunal service inom exempelvis skola, vård och omsorg. 

En ökning av antalet arbetstillfällen ger förutsättningar för att utveckla den lokala 

kommersiella servicen, i form av till exempel restauranger och handel. 

Strategier 

Vi ska satsa extra på att skapa attraktiva bostadsområden genom att planlägga 

bostadsmark i sjö- och centrumnära lägen. 

Vi ska erbjuda verksamhetsmark genom att planlägga attraktiva områden med bra 

skyltläge och bra kommunikationer. 

Vi ska förbättra kommunikationerna inom kommunen, samt till och från kommunen, i 

syfte att underlätta för kommuninvånarna att kunna bo och verka i kommunen. 

1.6.3 Finansiella mål 

Långsiktiga mål 

Skatten ska inte höjas. 

Mål för planeringsperioden 

Kommunens och nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i balans. 

Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skattenettot (skatteintäkter plus 

utjämningen). 
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1.7 Budgetproposition - satsningar år 2015 

Det är i nuläget svårt att få en totalbild av vad regeringens budget innebär för 

kommunen. Förvaltningen får återkomma med vad förslaget innebär för kommunen 

efter det att budgetbeslut är fattat av Riksdagen i december. 

1.7.1 De viktigaste förslagen 

 Äldreomsorgen får 2 miljarder för att öka bemanningen, men har samtidigt 

tappat 1,3 miljard i tidigare satsningar bland annat för de mest sjuka äldre. 

 3 miljarder per år får förskola och skola, för att förbättra skolmiljön, till höjda 

lärarlöner med förbehållet att parterna ska ta ett eget ansvar för att höja lärarnas 

löner. Däremot kvarstår fortfarande den tidigare regeringens sparbeting på 470 

miljoner på gymnasieskolan från 2016 och framåt. 

 Regeringen drar in 75 miljoner på det generella statsbidraget 2015 och 150 

miljoner kronor från 2016 med hänvisning till att regeringen senare ska lägga 

en proposition om att höja maxtaxan inom äldreomsorgen. Regeringen frångår 

därmed principen om att lägga en samlad budget till riksdagen. 

1.8 Budget år 2015 och plan 2016-2017 

1.8.1 Skattesats år 2015 

Skattesatsen för år 2015 föreslås oförändrad och uppgår därmed till 21:34.  

1.8.2 Bedömning av skatteintäkter för åren 2015-2017 

För Håbo kommun innebär de nya skatteprognoserna daterade 2014-10-24 att 

planeringsförutsättningar försämras jämfört med SKL prognos 2014-04-29.  

Totalt försämras skatteintäkter och utjämning för år 2015 enligt den senaste prognosen 

från SKL med 2,9 mkr jämfört med prognosen 2014-04-29. För år 2016 minskar 

skatteintäkterna och utjämningen med 3,7 mkr och med 4,8 mkr år 2017, se tabellen 

nedan. 

Skatteintäkter och utjämning åren 2015-2017 

 Prognos 
2014-04-29 

  Prognos 
2014-10-24 

  

 Prognos 
2015 

Prognos 
2016 

Prognos 
2017 

Prognos 
2015 

Prognos 
2016 

Prognos  
2017 

Skatteinkomster 958 834 1 009 652 1 059 125 953 123 1 002 151 1 050 254 

Inkomstutjämning 46 137 48 569 50 960 50 637 53 404 55 945 

Kostnadsutjämning -14 949 -15 117 -15 278 -18 516 -18 724 -18 923 

Regleringsavgift 3 940 -1 937 - 7 697 5 753 559 -5 035 

LSS-utjämning -39 704 -40 149 -40 577 -39 617 -40 062 -40 487 

Fastighetsavgift 35 589 35 589 35 589 35 589 35 589 35 589 

Summa 989 848 1 036 608 1 082 124 986 970 1 032 917 1 077 343 

 

1.8.3 Beräkningar av ekonomiska ramar i driftbudget 2015 

De ekonomiska ramarna för år 2015 bygger på nämndernas budgetar för år 2014 med 

korrigering för organisationsförändringar år 2014. Majoriteten har utifrån de av 

förvaltningarna redovisade behoven för år 2015, se tabellen nedan, lagt förslag till 

budgetramar för styrelser/ nämnder.  
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De ekonomiska ramarna för år 2015 är anpassade efter den nya organisation som 

kommer att träda ikraft 1 januari 2015. 

Övriga kostnadsökningar som inte kompenserats i ramarna 2015 ska av nämnderna 

beaktas i det fortsatta budgetarbetet exempelvis prisuppräkning och internhyra 0,68 

procent. Övriga indexuppräkningar avseende köp av verksamheter eller dylikt skall 

även beaktas av nämnderna. Nämnderna skall i sina interna budgetar för år 2015 

kalkylera med ett arbetsgivaravgiftspålägg på 39,08 procent oförändrat från år 2014.  

Internränta baseras på SKLs rekommendation och uppgår år 2015 till 3,2 procent. 

Internränta beräknas på investeringar i verksamheten. 

De behov som förvaltningarna redovisat och därpå följande krav på utökade 

budgetramar har prioriterats enligt följande och tillförts nämnderna; 

Tillskott/reduceringar i nämndernas ramar år 2015 plan 2016-2017 

 Budget 
År 2015 

Plan 
År 2016 

Plan 
År 2017 

1) Lönekostnadsökning på årsbasis 2,3 % -12 722 -12 722 -12 722 

2) Uppräkning av intern hyran 0,68 procent (646 
tkr) 

0 0 0 

3) Befolkningsförändringar/volym -7 853 -19 132 -16 485 

4) Förändringar lagar och förordningar -5 798 63 -125 

5) Kvalitetsförbättringar -21 222 -3 316 -155 

6) Omprioriteringar 8 795 2 853 -800 

7) Förändrade lokalbehov 222 -1 200 -1 050 

8) Övriga tillskott/ reduceringar 305 0 0 

9) Kapitalkostnad (internränta och 
avskrivningskostnad) 

-8 093 0 0 

Summa -46 366 -33 454 -31 337 

 

1)  Lönekostnadsökning beräknas i genomsnitt till 2,3 procent eller 12,7 mkr för år 

2015. Nämndernas budgetramar har utökats med kalkylerad lönekostnadsökning 

för lärarna 2,5 %, kommunal 2,6 % och för övriga personalkategorier 2,0 %, 

utifrån löneunderlagssumma inklusive lönekostnadsökning för år 2014. 

Nämnderna har kompenserats utifrån ovanstående personalkategorier.   

2) Miljö och tekniknämnden har kompenserats med 0,68 procent eller ca 646 tkr i 

form av ökade hyresintäkter fr. o m 1 januari 2015, från nämnderna. Hyres-

höjningen ska beaktas av nämnderna i det fortsatta arbetet med internbudget 2015, 

kompensation utgår ej i ramarna för år 2015. 

3) Av förvaltningarnas underlag framgår att verksamheternas volym kommer att 

förändras utifrån befolkningsprognos för år 2015 innebärande en total 

kostnadsökning på 7,9 mkr. För bildningsnämnden kommer kostnaderna att öka 

med 0,4 mkr p.g.a. ökande antal studerande på vuxenutbildning. För skolnämnden 

minskar kostnaderna med ca 0,4 mkr. För socialnämnden kommer ökningen av 

antalet äldre innebära kostnadsökningar med 7,5 mkr år 2015. För 

tillståndsnämnden och miljö- och tekniknämnden innebär det marginella 

kostnadsökningar med 150 tkr respektive ca 200 tkr.  

4) Förvaltningar har enligt direktiv lyft fram kostnaderna som kommer att uppstå 

under år 2015 på grund av förändringar i lagar eller förordningarna. Totalt räknar 

förvaltningarna med att kostnaderna kommer att öka med 5,8 mkr.  
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5) Kostnadsökning för kvalitetsförbättringar uppgår till 21,2 mkr. Den största 

kostnadsökningen återfinns hos socialnämnden på ca 8,0 mkr och miljö- och 

tekniknämnden 7,1 mkr. Övriga förvaltningar redovisar kostnadsökningar på 6,0 

mkr varav kommunstyrelse ca 3,1 mkr, skolnämnd ca 1,3 mkr, bildningsnämnd ca 

1,1 mkr och tillståndsnämnd 0,6 mkr.   

6) Förvaltningarna har i underlaget redovisat kostnadsminskningar genom 

omprioriteringar om sammanlagt 8,8 mkr.  

7) Kostnadsökningar på grund av förändrade lokalbehov uppgick vid budgetbeslutet i 

juni till 0,4 mkr. Fler ändringar har tillkommit så att det i stället blir en kostnads-

minskning med 0,2 mkr. I kolumnen ingår också översyn av lokalanvändningen 

på kommunhuset, landstinghuset och Fridegård. Lokalhyrorna har justerats mellan 

nämnderna utifrån användning och budgeten har justerats på samma sätt.  

8) Övriga tillskott/reduceringar uppgår till netto 305 tkr. De två största posterna är för 

räddningstjänsten som får ett tillskott om ca 0,5 mkr och medel avsatta till 

kommunstyrelsens förfogande reducerades med ca 2,3 mkr under våren, men i och 

med den nya politiska organisationen som träder ikraft år 2015 har beloppet om 

1 516 tkr reserverats under kommunstyrelsens förfogande. 

 

9) Nämnderna har tillförts kompensation för ökad internränta och 

avskrivningskostnad för investeringar i fastigheter som ökar interhyran. Här ingår 

även nya förskolan Junibacken/Slottsbacken. Gatuenheten tillfördes i våras budget 

för ökad internränta och avskrivningskostnad för investeringar i sina 

anläggningar, vilket nu har justerats ned med 449 tkr beroende på lägre 

kapitalkostnad. Den totala ökningen är 8,1 mkr och orsakas huvudsakligen av 

investeringar år 2014 och justerad internränta. 

 

Se förvaltningarnas avsnitt för ytterligare kommentarer.  

 

 

. 



 

 

         Totalt har budgetramarna för år 2015 utökats med 46 366 tkr eller 5,1 procent i förhållande till nämndernas budgetar för år 2014.  

 
 
 
 
 
DRIFTREDOVISNING 

 
 
 
KF 
Budget 
2014 

 
Organisatoriska 
förändringar 
år 2014 samt 
2015 som 
påverkar 2014 1) 

 
 
 
Budget 
år 2014 efter 
korrigeringen 

 
 
 
Generella 
uppräkningar/ 
reduceringar 

 
 
 
 
Lönekostnads-
uppräkning 

 
 
 
 
Befolknings- 
förändringar 

 
 
 
Förändringar 
lagar och 
förordningar 

 
 
 
 
Kvalitets-
förbättringar 

Kommunfullmäktige -883 - -883 -20 0 0 0 0 

Stöd till politiska partier -930 - -930 -70 0 0 0 0 

Valnämnden -300 - -300 279 0 0 0 0 

Revision -973 - -973 -22 0 0 0 0 

Överförmyndarnämnd -1 121 - -1 121 - -14 0 0 0 

Kommunstyrelse -76 898 390 -76 508 -186 -913 0 -30 -3 139 

Till kommunstyrelsens  
förfogande 

 
-5 000 

 
2 650 

 
-2 350 

 
834 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Räddningstjänsten -17 540 - -17 540 -510 0 0 0 0 

Bildningsnämnden  -110 436 108 -110 328 0 -1 278 -400 -650 -1 140 

Skolnämnden -352 122 -1 302 -353 424 0 -6 248 437 -2 500 -1 250 

Socialnämnden  -239 212 -2 863 -242 075 0 -3 081 -7 545 -900 -7 990 

Tillståndsnämnden -9 200 -150 -9 350 0 -193 -150 0 -645 

Miljö- och tekniknämnden -90 087 1 167 -88 920 0 -995 -195 -1 718 -7 058 

Summa skattefinansierade  
verksamheter 

 
-904 702 

 
0 

 
-904 702 

 
305 

 
-12 722 

 
-7 853 

 
-5 798 

 
-21 222 

 

1) Budgetjusteringar i samband med delårsuppföljning per sista mars 2014 mellan nämnderna samt mindre organisationsförändringar 2015 som påverkar 2014 års 

budget. 
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DRIFTREDOVISNING 

 
 
 
 
 
 
 
Omprioriteringar 

 
 
Förändrade 
lokalkostna
der/budget-
justeringar 
mellan verk-
samheter 

 
 
 
 
Tillskott för 
kapitalkostnader 
för investeringar 
åren 2014 och 2015 

 
 
 
 
Justering 
organisations-
förändringar 
År 2015 

 
 
 
 
Summa 
ramökning/-
minskning 
år 2015 

 
 
 
 
 
Förslag 
budgetram 
år 2015 

 
 
 
 
 
 
Procentuell 
kostnadsökning 

Kommunfullmäktige 0 0 0  -20 -903 2,3 % 

Stöd till politiska partier 0 0 0  -70 -1 000 7,5 % 

Valnämnden 0 0 0  279 -21 -93,0 % 

Revision 0 0 0  -22 -995 2,3 % 

Överförmyndarnämnd  0 0 0 -120 -134 -1 255 12,0 % 

Kommunstyrelse 960 -3 539 -560 109 -7 298 -83 806 9,5 % 

Till kommunstyrelsens 
 förfogande 

 
0 

 
0 

 
0 

  
834 

 
-1 516 

 
-35,5 % 

Räddningstjänsten 0 0 0  -510 -18 050 2,9 % 

Bildningsnämnden  0 3 689 -137  84 -110 244 -0,1 % 

Skolnämnden 3 800 20 -5 031  -10 772 -364 196 3,0 % 

Socialnämnden  3 465 -285 -1 001 -120 -17 217 -259 292 7,1 % 

Tillståndsnämnden 0 -142 -10  -1 140 -10 490 12,2 % 

Miljö- och tekniknämnden 570 479 -1 354 -109 -10 380 -99 300 11,7 % 

Summa skattefinansierade 
verksamheter 

 
8 795 

 
222 

 
-8 093 

 
0 

 
-46 366 

 
-951 068 

 
5,1 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nya organisationen träder i kraft 1 januari 2015. En justering har gjorts för budget 2014 för 

organisationsförändringar mellan nämnderna för att öka jämförbarheten mellan åren. 

 

 

 

Organisation 
år 2015 

 
 
 
DRIFTREDOVISNING 

 
 
 
 
 
 
 
Budget år 
2014 

 
 
 
 
 
Summa 
ramökning/-
minskning 
år 2015 

 
 
 
 
 
 
Förslag 
budgetram 
år 2015 

 
 
 
 
 
 
Procentuell 
Kostnadsökning/
minskning 

     

Kommunfullmäktige -883 -20 -903 2,3 % 

Stöd till politiska partier -930 -70 -1 000 7,5 % 

Valnämnden -299 278 -21 -93,0 % 

Revision -973 -22 -995 2,3 % 

Överförmyndarnämnd  -1 121 -134 -1 255 12,0 % 

Summa övergripande 
verksamheter 

-4 207 32 -4 174 -0,8 % 

     

Kommunstyrelse     

Kommunstyrelse -76 508 -7 298 -83 806 
 

9,5 % 

Till kommunstyrelsens 
 förfogande 

 
-2 350 

 
834 

 
-1 516 

 
-35,5 % 

Räddningstjänsten -17 540 -510 -18 050 2,9 % 

Miljö- och teknik -88 920 -10 380 -99 300 11,7 % 

Summa kommunstyrelse  
-185 318 

 
-17 354 

 
-202 672 

 
9,4 % 

     

Barn och utbildning     

Bildningsnämnden  -110 328 84 -110 244 -0,1 % 

Skolnämnd -353 424 -10 772 -364 196 3,0 % 

Summa Barn och 
utbildningsnämnd 

 
-463 752 

 
-10 688 

 
-474 440 

 
2,3 % 

     

Socialnämnd  
 

-242 075 -17 217 -259 292 7,1 % 

Varav vård och 
omsorgsnämnd 
 

 
-185 226 

 
-12 180 

 
-197 406 

 
6,6 % 

Varav socialnämnd -56 849 -5 037 -61 886 8,9 % 

     

Bygg- och miljönämnd -9 350 -1 140 -10 490 12,2 % 

     

Summa 
skattefinansierade 
verksamheter 

 
-904 701 

 
-46 367 

 
-951 068 

 
5,1 % 
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2.2.4 Sammanställning bokslut 2013, reviderad budget 2014, budget 2015 och plan 
2016-2017 – ny organisation, år 2015 

 

 

Driftredovisning 

 

Bokslut 2013 

1) 

Reviderad 

Budget  

2014 2) 

 

Budget  

2015 

 

Plan  

2016 

 

Plan  

2017 

Skattefinansierade verksamheter      

Kommunfullmäktige -694 -883 -903 -903 -903 

Stöd till politiska partier -900 -930 -1 000 -1 000 -1 000 

Valnämnd -16 -299 -21 -21 -21 

Revision -934 -973 -995 -995 -995 

Kommunstyrelse 5) -155 043 -165 778 -183 106 -185 477 -185 597 

Räddningstjänst -16 200 -17 540 -18 050 -18 050 -18 050 

Kommunstyrelsens förfogande 4) 0 -2 000 -1 516 -1 516 -1 516 

Överförmyndarnämnd -1 098 -1 121 -1 255 -1 255 -1 255 

Bygg- och miljönämnd -9 350 -9 350 -10 490 -10 405 -10 305 

Barn- och utbildningsnämnd -464 394 -463 752 -474 440 -476 087 -479 362 

Vård- och omsorgsnämnd -171 670 -185 226 -197 406 -214 205 -229 525 

Socialnämnd -68 995 -56 849 -61 886 -61 886 -61 886 

Lönekostnadsökning 0 0 0 -12 722 -25 444 

Summa verksamheter -889 294 -904 701 -951 068 -984 522 -1 015 859 

      

Taxefinansierade verksamheter -1 006 0 0 0 0 

Internränta 35 022 25 201 31 188 31 523 31 398 

Kalkylerad pension o upplupna 

lönekostnader 

 

-13 323 

 

-13 165 

 

-11 758 

 

-13 549 

 

-16 094 

Avskrivningar 3) -10 057 -10 000 -7 705 -11 002 -14 002 

Återbetaln sjukförsäkringsavgift 13 449 0 0 0 0 

Försäkringsersättning 28 748 0 0 0 0 

Exploateringsverksamhet  1 494 0 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnad -834 967 -902 665 -939 343 -977 550 -1 014 557 

      

Uppdaterat 2014-10-24      

Skatteintäkter 892 983 914 725 953 123 1 002 151 1 050 254 

Statsbidrag och utjämning 13 191 30 671 33 847 30 767 27 089 

Finansiella intäkter 3 045 3 000 3 000 3 000 3 000 

Finansiella kostnader -30 840 -26 625 -30 531 -31 554 -32 193 

      

Resultat 43 412 19 106 20 096 26 814 33 593 

      

Resultat som andel av skattenettot  

4,8 %  

 

2,0 % 

 

2,0 % 

 

2,6 % 

 

3,1 % 

      

Resultatkrav 2 % av skattenetto 18 123 18 908 19 740 20 732 21 642 

1. Bokslut 2013 är korrigerat utifrån organisatoriska förändringar och utifrån utfördelat kapitalkostnad till 
verksamheterna år 2014. Korrigeringarna är gjorda för att underlätta jämförelser mellan åren. Vidare har internhyran 
sänkts år 2014 med 10,0 mkr jämfört med bokslut 2013. 

2. Föreslagna budgetjusteringar i samband med delårsuppföljning per den sista mars mellan nämnderna. 

3. Avskrivningar består av avskrivningar på gamla investeringar om 6 185 tkr och avskrivningar av Citybanan 1 520 tkr. 

4. Tillkommande kostnader på grund av ny politisk organisation år 2015 1 516 tkr. I beloppet ingår pensionsavsättning 
för förtroendevalda med cirka 200 tkr. 

5. KF beslutade om att tillföra 150 tkr till kultur- och livsmiljö för utökat föreningsbidrag 2014-11-10 KF §71. 

 



21 

 

1.8.4 Investeringsbudget år 2015 med plan 2016-2017 

Nedan redovisas sammanställning av i juni beslutad investeringsbudget för år 2015, majoritetens 

förslag till investeringsbudget 2015 inför beslut i december samt investeringsbehov för åren 

2016-2017. 

Plan för åren 2016-2017 ska endast ses som uppskattning av investeringsbehov och kommer 

att omarbetas inför kommande budgetår.  

1.8.4.1 Sammandrag skattefinansierade verksamheter 

Investeringsutgifter för den skattefinansierade verksamheten uppgår totalt till cirka -92,2 tkr för 

år 2015, uppdelat enligt följande: 

 

Nämnd, tkr Budget -14 

1) 

Budget -15 

Juni 

Budget -15  

Dec 

Plan -16 Plan -17 

Kommunstyrelse -74 937 -134 374 -88 574 -200 400 -196 225 

Bygg- och miljönämnd -15 0 0 0 0 

Barn- och utbildningsnämnd -2 618 -3 356 -3 356 -1303 -853 

Vård- och omsorgsnämnd -2 520 -250 -250 -1 485 - 

Socialnämnd -375 0 0 0  

Summa -80 465 -137 980 -92 180 -203 188 -197 078 

1) Inklusive justering för ombudgetering från år 2013 

1.8.4.2 Sammandrag taxefinansierade verksamheter 

Investeringar för taxefinansierade verksamheter uppgår till 13,0 mkr för 2015. 

Kommunens redovisningsprincip följer rekommendationen från redovisningsrådet vad avser 

anslutningsavgifter, vilket innebär att intäkter i form av anslutningsavgifter inte skall redovisas i 

investeringsredovisning utan periodiseras som förutbetald intäkt. Detta innebär att 

investeringsutgiften för vattenverket har redovisats brutto. 

 

Verksamhet, tkr Budget -14 Budget -

15  Juni 

Budget -15  

Dec 

Plan -16 Plan -17 

Vattenverket -11 020 -18 300 -13 000 -59 800 -53 800 

Avfallsverket -750 -500 0 -15 000 0 

Summa -11 770 -18 800 -13 000 -74 800 -53 800 

1.8.4.3 Sammandrag exploateringsinvesteringar, netto 

Exploateringsinvesteringar uppgår till 12 810 tkr år 2015 och består av investeringar i 

anläggningar samband med exploateringar. Inkomster i form av anläggnings- och 

anslutningsavgifter är avdragna, varför beloppen är nettoredovisade. Investeringarna redovisas 

även i avsnittet Exploateringar. 

Verksamhet, tkr Budget -14 Budget -

15 Juni 

Budget -15 

Dec 

Plan -16 Plan -17 

Skattefinansierad 

verksamhet 

  -10 628 -16 887 10 684 

Taxefinansierad 

verksamhet 

  -2 182 -3 001 -1 769 

Summa 0 0 -12 810 -19 888 9 095 
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1.8.4.4 Finansiering av investeringar, år 2015 och plan 2016-2017 

Den totala investeringsutgifterna för år 2015 uppgår till 130,0 mkr inklusive ökning av 

omsättnings och utgiften för medfinansiering av citybanan i tabellen nedan. För att finansiera 

behovet av investeringar, exploatering och utgiften för medfinansiering av citybanan behöver 

kommunen låna upp cirka 50,0 mkr år 2015. 

Investeringsutgift, tkr 2015 Juni 2015 Dec 2016 2017 

Skattefinansierade verksamheter -137 980 -92 180 -203 188 -197 078 

Taxefinansierade verksamheter -18 800 -13 000 -74 800 -53 800 

Exploatering, bruttoinvestering i 

anläggningstillgång 

- -12 810 -33 143 -22 235 

Exploatering, ökning av 

omsättningstillgång 

- -817 0 0 

Medfinansiering Citybanan -11 210 -11 210 -11 210 -11 210 

Summa investeringar, brutto -167 990 -130 017 -322 341 -284 323 

     

Finansiering, tkr     

Budgeterat resultat  22 782 20 096 28 480 35 259 

Avskrivningskostnader 60 858 59 974 62 858 65 858 

Exploatering, inkomster från 

anläggnings- och anslutningsavgift 

0 0 13 255 31 330 

Exploatering; minskning av 

omsättningstillgång 

0 0 5 790 353 

Exploatering; resultat 0 0 11 566 0 

Markförsäljning, Logistik Bålsta 24 000 0 0 0 

Övrig markförsäljning 13 000 0 0 0 

Summa finansiering 120 640 80 070 121 949 132 800 

     

Lånefinansiering -47 350 -49 947 -200 392 -151 523 

 

Plan för åren 2016-2017 ska endast ses som uppskattning av investeringsbehov och kommer 

att omarbetas inför kommande budgetår.  

1.8.4.5 Medfinansiering av Citybanan 

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

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

godkände en medfinansiering om 38,0 mkr jämte indexupp-räkning. Den årliga indexuppräkning 

för åren 2009 – 2013 uppgår till 6 935 tkr, vilket belastat kommunens resultat åren 2010-2013. 

Enligt delegation för citybanans medfinansiering har delegationen och trafikverket enats om att 

en lämplig uppräkning av index är 20 procent till och med 31 dec 2013.  

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

utbetalning 2014/2015. Utbetalning har skett för år 2013. Detta gör att kapitalbeloppet per den 

31 december, år 2013 uppgår till 40 451 tkr. Utbetalningen av kapitalbeloppet kommer att ske 

åren 2013-2017 enligt fördelning nedan.  
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År Procent Belopp 

2013 10 4 484 

2014 15 6 821 

2015 25 11 210 

2016 25 11 210 

2017 25 11 210 

 Summa 44 935 

 

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

utbetalningen av bidraget görs. För Håbo kommun innebär detta från och med år 2013. Detta i 

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

redovisning. Åren 2013 - 2017 kommer den årliga avskrivningskostnaden om 1 520 tkr att 

belasta kommunens resultaträkning. Likvidmässigt måste utbetalningarna åren 2014-2017 

beaktas i kommunens budgetprocess.  

1.8.5 Exploateringsbudget 

Under de kommande åren ökar exploateringsverksamheten i kommunen. Nya bok-

föringsmässiga krav på redovisning och omfattningen av exploateringsverksamheten i 

kommunen gör att verksamheten budgeteras och redovisas under detta separata avsnitt. 

Kommunens ekonomi påverkas av omfattningen av exploateringen. 

Ansvaret för exploateringen ligger på kommunstyrelsens plan- och utvecklingsavdelning. 

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordning-ställa 

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. 

Om avsikten är att sälja en färdigställd exploateringsfastighet ska den klassificeras och värderas 

som omsättningstillgång. Resultatet från försäljning av exploaterings-fastigheten påverkar 

kommunens resultaträkning/budget. 

Gator, parkmark, belysning, VA-anläggningar mm, som kommer att finnas kvar i kommunens 

ägo och betjäna exploateringsområdena redovisas som anläggnings-tillgång och ingår i 

kommunens investeringsredovisning/budget. Inkomster som syftar till att finansiera dessa 

anläggningar ska periodiseras över tillgångens livslängd. 

I tabellen nedan redovisas alla pågående exploateringsprojekt. Det är Logistik Bålsta, 

Frösundavik, Draget och Svarta Lutan. För Draget ingår endast projekteringsfasen eftersom hela 

projektet ännu inte behandlats i kommunstyrelsen. Bålsta centrum ingår inte eftersom projektet 

är i planstadiet. 

För Bålsta centrum pågår en markanvisningstävling tom 2014-11-14. Kommunen avser sedan att 

teckna markanvisningsavtal med ett antal exploatörer vilka även kommer att teckna planavtal 

och vara delaktiga i detaljplaneprocessen för etapp 1, Resecentrum och stationsområdet. Bålsta 

centrum förväntas bli ett exploaterings-projekt cirka år 2016-2017 och arbetet med att upprätta 

en exploateringsbudget för hela projektet pågår för närvarande. 
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Tkr 
Totalt  Prognos 

2014 
Budget 

2015 
Plan 
2016 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Senare 

Inkomster 174 093 0 0 39 478 31 683 33 917 49 716 6 200 13 099 

Utgifter -168 273 -52 912 -13 627 -42 010 -22 235 -25 686 -35 006 -295 0 

Nettoexploatering 5 820 -52 912 -13 627 -2 532 9 448 8 231 14 710 5 905 13 099 

          

Finansieringsbehov   -13 627 - 5 863 0 0 0 0 0 

          

Specifikation          

Anläggningstillgång -94 599 -16 525 -10 628 -24 664 -13 754 -6 971 -22 366 -295  

Anläggningsavgift 86 203   7 777 24 618 2 771 31 738 6 200 13 099 

Anläggningstillgång VA -44 418 -4 822 -2 182 -8 479 -8 481 -8 053 -12 640   

Anslutningsavgift VA 31 315 0  5 478 6 712 1 147 17 978   

S:a till balansräkning -21 499 -21 347 -12 810 -19 888 9 095 -11 106 14 710 5 905 13 099 

Intäkt  56 575 0  0 26 223 353 29 999    

Kostnad -29 256 0 0 -14 657 -353 -14 246 -  - 

S:a till 
resultaträkning 

27 319 
0 0 

11 566 0 15 753 0 0 0 

 

Nettoexploateringen 5,8 mkr är resultatet av alla inkomster och utgifter i alla nu redovisade 

projekt. Inkomsterna för projekten uppgår till 174,1 mkr och utgifterna till 168,3 mkr. Resultatet 

kommer att förbättras när Dragets projektbudget blir klar, eftersom det projektet beräknas ge 

överskott. 

Av nettoexploateringen på 5,8 mkr kommer 21,5 mkr att öka nettovärdet på kommunens 

anläggningstillgångar i balansräkningen och 27,3 mkr kommer att gå till resultaträkningen som 

realisationsvinst.  

År 2015 kommer exploateringarna att vara i ett uppbyggnadsskede. 12,7 mkr kommer läggas på 

huvudsakligen infrastruktur. Detta medför ett finansieringsbehov på samma belopp eftersom 

ingen försäljning av mark beräknas ske. År 2016 är det första året försäljning beräknas ske. 

1.8.5.1 Exploateringsredovisning per projekt 

Nedan redovisas pågående exploateringsprojekt var för sig.  

Björnbro/Logistik Bålsta Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3-4 

Projektet Björnbro/Logistik Bålsta omfattar 150 ha mark väster om tätorten och kommer att 

byggas ut under ca 15 års tid. Projektet är indelat i 6 kvarter. För kvarter 3 och 4 finns 

planuppdrag och avtal med exploatörer varför kvarter 3-4 är i exploateringsskedet. Budgeten för 

kvarter 3-4 redovisas i tabellen nedan. 

För resterande kvarter finns inga planuppdrag och mark som kommunen äger i området utgör 

markreserv. Det innebär att dessa kvarter inte är initierade exploateringsprojekt ännu. 
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Tkr 
Totalt 

projektet 
Prognos 

2014 
Budget 

2015 
Plan 
2016 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Senare 

Inkomster 128 954   35 000 18 836 29 920 25 899 6 200 13 099 

Utgifter -113 222 -26 107 -922 -35 614 -16 049 -23 046 -11 189 -295  

Nettoexploatering 15 732 -26 107 -922 -614 2 787 6 874 14 710 5 905 13 099 

          

Driftbudget efter 
projekt 

 
  

  -275 -550 -550 -550 

Finansieringsbehov   -922 -614      

          

Specifikation          

Anläggningstillgång -51 630 -14 008 -820 -19392 -8 634 -4 754 -3 727 -295  

Anläggningsavgift 51 869   6 200 13 271  13 099 6 200 13 099 

Anläggningstillgång 
VA 

-33 478 
-3 502 -102 

-7 367 -7 415 -7 630 -7 462   

Anslutningsavgift 
VA 

22 365 
  

4 000 5 565  12 800   

S:a till 
balansräkning 

-10 874 
-17 510 -922 

-16 559 2 787 -12 384 14 710 5 905 13 099 

Intäkt  54 720   24 800  29 920    

Kostnad -28 114   -13 947  -14 167    

S:a till 
resultaträkning 

26 606 
  

10 853  15 753    

Projektet beräknas ge 129 mkr i inkomster och 113, 3 mkr i utgifter. Nettot för exploateringen 

blir därmed ett överskott för projektet med 15,7 mkr. Betalplanen är utformad så att inkomster 

och utgifter beräknas infalla ”i takt” vilket gör att inget större finansieringsbehov uppstår för 

kommunen under projektets gång. 

51,6 mkr kommer att investeras i infrastruktur (anläggningar) i form av gator , belysning, 

parkmark mm. För detta kommer exploatörerna att erlägga 51,9 mkr i anläggningsavgifter.  

33,8 mkr kommer att investeras i VA-anläggningar och anslutningsavgifter kommer att erläggas 

med 22,4 mkr. Denna nettoutgift som uppgår till 11,4 mkr för VA-anläggningarna kommer VA-

verksamheten att få finansiera.  

Markförsäljningen beräknas ge 54,7 mkr i intäkter. Utgifterna för markförsäljningen beräknas till 

28,1 mkr och består av främst markinköp och förrättningskostnader. Realisationsvinst uppstår 

med 26,6 mkr vilket kommer att föras till resultaträkningen. 

Projektet beräknas pågå fram till år 2021. Utgifter för år 2014,(26,1 mkr) avser projektering, 

utförande av rondell samt komplettering/ombyggnad av gata förbi räddningstjänsten inklusive 

VA och inköp av mark i området. 

Till följd av dom i Mark- och miljödomstolen om att upphäva antagandet av detaljplanen för 

kvarter 3 Logistik Bålsta kommer projektet att försenas ca 1,5 år i genomförandet. 2015 uppstår 

endast kostnader för finplanering av ovan nämnda entreprenadarbeten. 2016 beräknas 

detaljplanen vinna laga kraft, markaffären kan genomföras och därmed fortsätter 

exploateringsarbetena.  

När projektet avslutats tar gatuenheten över driften av anläggningarna i sin helhet, vilket medför 

ökade driftkostnader för gatuenheten på cirka 550 tkr per år. Detta hänförs till budgetprocessen 

inför aktuellt år.  
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Frösundavik etapp 1 

Tkr 
Totalt 

projekt
et 

Progno
s 2014 

Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Sena
re 

Inkomster 41 808   1 147 12 847 3 997 23 817   

Utgifter -52 501 -2 781 -10 681 -6 396 -6 186 -2 640 -23 817   

Nettoexploatering -10 693 -2 781 -10 681 -5 249 6 661   1 357 0   

          

Driftbudget efter 
projekt 

 
  

 -151 -227 -1 010 -1 010 -1 677 

Finansieringsbehov   -10 681 - 5 249      

          

Specifikation          

Anläggningstillgång -41 392 -1 700 -8 444 -5 272 -5 120 -2 217 -18 639   

Anläggningsavgift 32 757    11 347 2 771 18 639   

Anläggningstillgång VA -10 677 -1 081 -1 817 -1 112 -1 066 -423 -5 178   

Anslutningsavgift VA 8 619   1 147 1 147 1 147 5 178   

S:a till balansräkning -10 693 -2 781 -10 261 -5 237 6 308 1 278 0   

Intäkt  432    353 79    

Kostnad -432    -535 -79    

S:a till 
resultaträkning 

0 
  

 0 0    

Första etappen i Frösundavik regleras i ett befintligt exploateringsavtal med exploatören. Ett 

tillägg till exploateringsavtalet för Frösundavik behandlas i kommunstyrelsen i november 

tillsammans med projektbudgeten ovan. Projektet innebär stora infrastrukturella investeringar för 

kommunen på 52 mkr medan intäkterna väntas bli 41,8 mkr. Projektet ger därför ett underskott 

med 10,7 mkr, till följd av att kommunen inte har så mycket mark att sälja i området. Nästa etapp 

i Frösundavik kommer att ge bättre ekonomisk effekt för kommunen eftersom kommunen äger 

mer mark där som kan försäljas på sikt. 

Draget 

Tkr 
Totalt 

projektet 
Prognos 

2014 

Inkomster   

Utgifter  -23 498 

Nettoexploatering  -23 498 

   

Specifikation   

Anläggningstillgång  -604 

Anläggningsavgift   

Anläggningstillgång VA  -239 

Anslutningsavgift VA   

S:a till balansräkning  -843 

Intäkt    

Kostnad   

S:a till resultaträkning  0 
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Mark i Draget köptes år 2013 för 22 mkr i syfte att iordningställa industriområde. 

Förstudie/projektering pågår för närvarande, där det finns osäkerhet särskilt om utgiften för att 

fylla upp området med massor. Nedlagda utgifter i år är förutom markinköpet, projekterings- och 

förrättningsutgifter på 1,5 mkr. Innan projekteringen är klar kan ingen budget lämnas för 

projektet som helhet. Innan igångsättning sker ska beslut med projektbudget fastställas i 

kommunstyrelsen. 

Svarta Lutans Väg 

Tkr 
Totalt 

projektet 
Prognos 

2014 
Budget 

2015 
Plan 
2016 

Inkomster 3 331 0 0 3 331 

Utgifter -2 550 -526 -2 024 0 

Nettoexploatering 781 -526 -2 024 3 331 

     

Driftbudget efter projekt   -15 -15 

Finansieringsbehov   -2 024  

     

Specifikation     

Anläggningstillgång -1 577 -213 -1 364  

Anläggningsavgift 1 577   2 577 

Anläggningstillgång VA -263  -263  

Anslutningsavgift VA 331 -180 -180  

S:a till balansräkning 68 -213 -1 627 1 908 

Intäkt  1 423   1 423 

Kostnad -710   -710 

S:a till resultaträkning 713  - 713 

Byggnation av ny väg till tre nya tomter i Eneby. Igångsättningsbeslut med ovanstående 

projektbudget behandlas i kommunstyrelsen i november. Projektet medför utgifter på 2 550 tkr 

för lantmäteriförrättningar, projektering, gata, gång- och cykelväg, belysning, flytt av ledningar, 

mm och beräknas ge inkomster på 3 331 tkr i form av anläggningsavgift, anslutningsavgift VA 

samt försäljningsintäkt. Totalt ger projektet ett överskott på 781 tkr. Fram till år 2016 då 

försäljning av tomterna beräknas ske, måste kommunen finansiera utgifterna likvidmässigt. 



28 

 

 

1.9 Budgetstyrprinciper 

Syftet med budgetstyrprinciper är att klargöra kommunens olika ansvarsinstanser samt det 

regelverk som styr kommunens ekonomiska verksamhet. 

1.9.1 Kommunfullmäktiges ansvar 

Fastställer ekonomiska ramar för nämnderna. 

Fastställer kommunens övergripande mål. 

Godkänner nämndernas nämndsplan. 

1.9.2 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsens roll är: 

Att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 

nämndernas verksamhet (Kommunallagen 6 kap 1§). 

Det åligger styrelsen särskilt att ha hand om den ekonomiska förvaltningen, vilket bl.a. innebär 

att: 

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

resultatutvecklingen avviker från den planerade. Kommunstyrelsen skall även göra nödvändiga 

framställningar till kommunfullmäktige. 

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

ansvar för att styrmodellen nedan fungerar som det är tänkt. 

Kommunstyrelsen måste också i sin roll ha entydiga krav på att nämnderna/verksamheterna 

respekterar styrmodellen. 

Göra noggranna genomgångar av dotterbolagens resultat och verksamhet, (Håbohus AB, Håbo 

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

1.9.3 Nämndernas ansvar 

Nämnderna ansvarar inför fullmäktige - inom respektive ansvarsområde - att fullmäktiges 

intentioner efterlevs. 

1.9.4 Mål 

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

1.9.5 Ekonomi 

Nämnden fastställer en internbudget utifrån de givna ekonomiska ramarna. 

När obalans råder mellan ekonomi respektive verksamhet i form av kvalité eller kvantitet är det 

således ekonomi som är överordnat. Hänsyn ska tas till lagstiftning eller ambitionsnivåer 

fastställda av kommunfullmäktige. Detta innebär att nämnden har mycket långtgående 

befogenheter och skyldigheter att vidta åtgärder för att hålla budgeten. 

Nämnden är också 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 



29 

 

inte innebära att problemet överförs på annan nämnd eller kommunstyrelsen. Nämnden måste 

alltså lösa problemet inom sin verksamhet. 

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

inte från ansvaret att hålla totalbudgeten. Nämnden skall genom planering och uppföljning ha 

sådan överblick att "opåverkbara" kostnader täcks inom den beslutade budgetramen. 

Nämndsledamöter är skyldiga att medverka till att beslut om åtgärder för att hålla budgeten 

efterlevs. Om de förslag som framlagts av förvaltningen inte är acceptabla, ur nämndens 

synvinkel, är nämnden skyldig att fatta alternativa beslut som är genomförbara under året och 

som leder till att den av fullmäktige fastställda budgeten kan hållas. 

1.9.6 Kommundirektörens ansvar 

Kommundirektören ansvarar för att i samarbete med kommunstyrelsen leda, samordna, utveckla 

och följa upp kommunens verksamheter. 

Kommundirektören har ett särskilt ansvar att följa den ekonomiska utvecklingen och regelbundet 

informera kommunstyrelsen om denna. 

Kommundirektören leder arbetet i kommunens ledningsgrupp. Arbetet skall präglas av 

helhetssyn och syftar till att samordna och effektivisera kommunens verksamheter. 

1.9.7 Förvaltningarnas ansvar 

Förvaltningen har ansvar att formulera verksamhetsplaner utifrån nämndsplan och inom ramen 

för den budget Kommunfullmäktige fastställt. Verksamhetsplanen skall innehålla 

målformuleringar, nyckeltal samt planer för uppföljning. 

Förvaltningen arbetar fram den internbudget som skall godkännas av nämnden. 

Förvaltningen prövar och utvecklar kontinuerligt sina målformuleringar och sitt arbetssätt i syfte 

att uppnå högre effektivitet och större värde för medborgaren. 

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

1.9.8 Förvaltningschefen och linjechefers ansvar 

Kommunens samtliga chefer med budgetansvar har ansvar för sina verksamhetskostnader och 

intäkter. Ansvaret innebär att verksamheten måste anpassas efter fastställda ekonomiska ramar 

samt politiska beslut. Ansvaret innebär också att om de ekonomiska förutsättningarna ändras 

under verksamhetsåret ska verksamheten anpassas efter de reviderade ekonomiska ramarna samt 

politiska beslut.  

1.9.9 Regelverk 

 Anslagsbindning      

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

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

och kommunstyrelsen. Väsentliga omdisponeringar skall alltid föreläggas kommunfullmäktige 

för omprövning. 

 

 Anlagsbindningsnivå för investeringsbudgeten är projekt. Förändringarna i verksamheterna får 

beslutas av nämnden. Medel i investeringsbudgeten får inte omvandlas till driftmedel.  

 
 Taxor och avgifter 

 KF beslutar om övergripande principer och regler som rör taxor och avgifter för kommunal 

verksamhet liksom taxors och avgifters storlek.  

 
 Tilläggsanslag 
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 Ska tillämpas med stor restriktivitet. Omständigheter som medför att det vid budgettillfället råder 

stor osäkerhet avseende anslagstilldelning, kan medföra att KF och/eller KS innehåller 

budgetutrymme för att senare fördela via tilläggsanslag. Alternativt kan kommunen budgetera ett 

resultat inom vilket de svårprognostiserade kostnaderna ryms. 

 
 Över-/Underskott  

 Det kommunala balanskravet och kommunfullmäktiges finansiella mål medför att kommunen 

inte får redovisa ett negativt resultat och utgör en yttre restriktion för hantering av över- och 

underskott. Resultatreglering mellan åren för nämnderna tillämpas inte i driftredovisningen.  

1.9.10 Användning av investeringsanslag  

Definition av investering 

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

en livslängd längre än 3 år. Tillgång är mark, byggnad, teknisk anläggning, maskiner eller 

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

inventarier räknas inte som investering. 

Beloppsgränsen för vad som anses som betydande höjdes år 2014. Anskaffningsvärdet, det vill 

säga inköpsvärdet vid inventarier, ska uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp. För år 2015 blir 

beloppsgränsen för investeringar 22 200 kr. 

Ombyggnationer som utförs av Miljö- och teknikförvaltningen på uppdrag av en kommunal 

hyresgäst räknas inte som investering för hyresgästen. Kostnad för sådan ombyggnation över 80 

tkr omvandlas till hyrestillägg och är en driftkostnad för 

hyresgästen. Miljö- och teknikförvaltningen måste dock avsätta investeringsbudget till 

ombyggnationen. Ombyggnationer under 80 tkr internfaktureras hyresgästen och är en 

driftkostnad. Mer information finns i Handboken för internhyra.  

Kapitalkostnader och förändring av driftbudgetram 

En investering medför att kapital binds upp vid anskaffningen. Investeringens värde ska skrivas 

av (fördelas) under livslängden och avskrivningskostnader uppstår under den tiden.  

Det uppstår också en kostnad i form av ränta på uppbundet (investerat) kapital, så kallad 

internränta. Sveriges kommuner och landsting rekommenderar årligen en internräntenivå. 

Alla verksamheter belastas med kapitalkostnader (avskrivning och internränta) för de 

investeringar som görs från år 2014. Det ger en mer rättvisande totalkostnad för verksamheterna.  

För att nämnderna ska få möjlighet att kunna finansiera kapitalkostnader medför det att 

nämndernas driftbudgetram har ökats inför år 2014. Samtidigt minskas kommunstyrelsens 

budget för kapitalkostnader. Avsikten är inte att automatiskt årligen justera driftbudgetramen 

utifrån kapitalkostnadernas förändring. Syftet är istället att verksamheterna ska kunna prioritera 

mellan att göra investering eller ha andra driftkostnader.  

Kommunfullmäktige kommer även framöver att besluta om investeringsbudgeten. Det är ingen 

förändring av den processen. Endast kapitalkostnaderna som är av väsentligt värde kommer att 

kompenseras till verksamheterna exempelvis vid nybyggnationer eller större investeringarna i 

den årliga budgetprocessen.  

Exempel på livslängd för inventarier 

Inventariernas livslängd avgör hur många år den ska skrivas av på. Tabellerna nedan tjänar som 

ledning vid bedömningen. 

Livslängd Exempel 

10 år Kommunikationsutrustning i byggnader till exempel televäxel, kontorsmöbler och 

inredningsartiklar t ex stolar, bord, hyllor, diskar, kassaskåp, mätapparater, mätinstrument, 
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musikinstrument. 

5 år Skolmöbler, skolutrustning, idrottsredskap, porslin, glas, köks- o serveringsredskap (större 

uppsättningar), övrig kontorsutrustning. medicinska instrument, vårdutrustning, dyrare 

verktyg och liknande 

3 år IT-utrustning. Kommunikationsutrustning 
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2. Kommunstyrelsen 

2.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har uppsiktsplikt över 

nämnderna. Kommunstyrelsens leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 

kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare har kommunstyrelsen uppsikt över verksamhet 

som bedrivs av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen bereder också samtliga ärenden som 

ska tas upp i fullmäktige. 

I verksamheten återfinns kommunens centrala funktioner för sekretariat, planering, upphandling, 

samhällsplanering, samordning av information, ekonomi, löneadministration, personal och IT. 

Kommunens kultur och livsmiljö ingår också i kommunstyrelsens verksamhet, liksom ansvaret 

för markförvaltningen. 

Från halvårsskiftet 2014 har tekniska förvaltningen övergått till att bli en teknisk avdelning inom 

kommunstyrelseförvaltningen. Fram till årsskiftet arbetar avdelningen mot miljö- och 

tekniknämnden. 

Miljö- och tekniknämnden arbetar med många saker som de flesta av medborgarna använder 

dagligen. Nämnden ansvarar för att tillhandahålla allt från vatten och sophämtning till belysning 

på allmänna platser. Till nämndens ansvarsområden hör också skötsel av stränder, parker, skogar 

samt kommunala fastigheter, gator, gång- och cykelvägar. 

Service för kommunens lokaler och verksamheter 

Miljö- och tekniknämnden bygger, underhåller, städar samt lagar maten till skolorna, 

förskolorna, gymnasiet och äldreomsorgen. 

Inom tekniska avdelningen arbetar personal med skilda utbildningar och arbetsområden. Arbetet 

styrs av de beslut som fattas av politikerna i miljö- och tekniknämnden. 

2.2 Verksamhetsanalys 2015-2017, KF-beslut i juni 2014 

2.2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Personalavdelningen 

Sjukfrånvaron i Håbo kommun ökar och är enligt bokslut 2013 totalt 6 %. Det är en ökning med 

0,7 procentenheter sedan 2012. Aktiva åtgärder i form av förebyggande systematiskt 

arbetsmiljöarbete och tidiga rehabiliteringsåtgärder i samarbete med verksamhetschefer och 

företagshälsovård för att underlätta tidig återgång i arbete för sjukskrivna medarbetare är 

nödvändigt. Ett speciellt korttidsfrånvaroprojekt planeras under 2014. 

Personalomsättningen i Håbo kommun har ökat under senare år. Från att de externa 

personalavgångarna länge har legat runt 8 %, så var siffran 12 % år 2011 och 11 % år 2012 och 

2013. Fortsatta satsningar på kompetensförsörjningsåtgärder enligt framtagen 

kompetensförsörjningsplan ska genomföras 2014 och 2015. Bland annat genomförs 

aspirantprogram och mentorprogram och olika ledarutbildningar. Samarbete med andra 

kommuner i Uppsala och Stockholms län inom kompetensförsörjningsområdet är en 

framgångsfaktor verksamhetsmässigt och kostnadsmässigt. Ett särskilt samverkansprojekt 

gällande kompetensförsörjning med kommuner och regionförbund i Uppsala län har startats. 

Syftet är att hitta framtida samverkansformer runt fem identifierade nyckelfunktioner för att 

gemensamt klara rekryteringen till kommunerna till dessa istället för att konkurrera. 

Både hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning medför ökade kostnader och 

kvalitetsförsämring för kommunens verksamheter. Vid sjukfrånvaro betalar arbetsgivaren 

sjuklön motsvarande 80 % av lönen de första 14 dagarna (utom karensdagen), därefter 10 % de 
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tre första månaderna. Kostnader för rehabiliteringsåtgärder, vikarieanskaffning och vikarielön 

tillkommer också. En hög andel personalavgångar medför ökade kostnader för rekrytering, 

introduktion och upplärning i arbetsuppgifterna samt trolig effektivitets- och kvalitetsförlust i 

början av en anställning. 

Plan och utveckling 

Håbo kommun är en tillväxtkommun Uppsala län. Kommunens läge i en dynamisk och växande 

region ger, tillsammans med en väl utvecklad infrastruktur, goda möjligheter till utveckling. 

Bålsta kommer att utvecklas från ett stationssamhälle till en levande småstad. Det finns över 40 

beslutade detaljplaneuppdrag som avdelningen hanterar. Kommunens nya vision pekar ut en 

riktning på 25 000 invånare till år 2030. Det är en ökning på ca 300 invånare per år och totalt 2 

000-2 500 nya bostäder. 

För att lyckas nå visionen och möta upp den möjlighet till utveckling som finns bör kommunen 

organisera sig för tillväxt samt arbeta för en bättre planberedskap. 

Under 2014-2015 kommer ett antal strategiska dokument som ett bostadsförsörjningsprogram 

och ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, kallat landsbygdsutveckling i strandnära läge, tas 

fram. Dessa dokument kompletterar befintliga dokument som fördjupad översiktsplan och 

markanvisningspolicy. Under året kommer dessutom arbetet med en ny översiktsplan att inledas. 

Administrativ avdelning 

Kommunen ska samarbeta med andra kommuner och landsting när behov föreligger, ex Uppsam 

och NOFI. Uppsam (Samverkan för kommunerna i Uppsala län samt Sandvikens kommun, 

undantag Älvkarleby kommun). NOFI Norrortsförenade inköpare, en ekonomisk förening för 

samtliga inköpare i kommunerna i Stockholms län norr om Stockholm inklusive Håbo kommun. 

Samverkan med Uppsam har utvecklats i positiv riktning under 2013 och förväntas fortsätta 

under planperioden. Ett gemensamt verksamhetssystem tillsammans med att kommunerna kan 

verka som inköpscentraler till varandra gör att antalet upphandlingar lättare kan fördelas mellan 

de olika deltagande kommunerna vilket innebär en produktionseffektivisering. Att Håbo 

kommun helt övergått till E-upphandling under 2013 och kommer att fortsätta utveckla den 

processen leder också till att varje upphandlare kan ansvara och genomföra fler upphandlingar 

per upphandlare än tidigare. E-upphandling sparar administration. En upphandling som är 

beräknad att i pappersform ta ca 50 timmar, uppskattas genom elektronisk upphandling istället ta 

ca 13 timmar, visar en studie från f.d. Nutek nuvarande Tillväxtverket. 

Samarbetet med NOFI är mera inriktat på information och utbildningar vilket kommer att vara 

högaktuellt under planperioden då ett nytt direktiv kommer att införlivas i den svenska 

lagstiftningen. Det nya direktivet innebär att nya diskussioner kommer att bli aktuella inom 

kommunen med politiska inslag som rör såväl kollektivavtal som närproducerade livsmedel. Ett 

annat område som det kommer att bli mera fokus på är livscykelperspektivet. 

E-handel kommer att utvecklas till att omfatta fler leverantörer. För att säkerställa att anslutna 

avtal följs kommer mera tid att behövas av enhetens administratör. En ny tjänst som 

systemförvaltare för ett nytt integrerat ekonomisystem kan skapa det utrymmet. 

Vid större investeringar inom kommunen bör det läggas in en kostnad för 

upphandlingsadministration. Den nuvarande enheten är dimensionerad för normal kommunal 

verksamhet. Kommer det att bli ett tryck på många nya upphandlingar med utgångspunkt för en 

växande kommunen behöver enheten förstärkas med konsultinsatser alternativ utöka egen 

personal. 

Kultur och livsmiljö 

Det bärande för avdelningens samtliga enheter är verksamhet riktad mot barn och ungdomar. 

Utgångspunkten är att barn och unga ska ha en rik och stimulerande fritid. Samtidigt så ska de få 

möjligheten att må bra både fysiskt och psykiskt. Därmed så har avdelningens verksamhet en 
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direkt koppling till kommunens tre mål. 

En bra verksamhet för barn och ungdomar gör Håbo kommun till en bra plats att bo på. Det ger 

kommunen ett högt förtroende och gott rykte vilket i sin tur bidrar till en ökad inflyttning, 

företagsetableringar och minskad utflyttning. 

Avdelningen producerar ett stort antal evenemang under året vilka bidra till att öka 

attraktionskraften och värdet för kommunen. Avdelningen säkerställer ett tvärsektoriellt arbete 

inom Håbo kommun. 

Under våren 2014 har Finskt förvaltningsområde blivit en del av Kultur och livsmiljö. Det 

medför att avdelningen kan ta ett samlat grepp kring större delar av kommunens kulturutbud. Det 

kommer på sikt skapa bättre kvalité och kostnadseffektivitet i inköp av produktioner och 

marknadsföring. 

Håbo kommun satsar i dagsläget färre antal kronor per invånare inom kultur- och fritidssektorn 

än vad andra jämförbara kommuner gör. Håbo kommun har med stor sannolikhet mycket att 

vinna på att satsa mer på denna viktiga verksamhet. 

Kultur och livsmiljö har stort behov av att dels utveckla sin organisation och dels att utveckla 

arbetsätt och samverka med region, landsting, andra kommuner, näringsidkare och 

civilsamhället. Håbo är en kommun i utveckling och på frammarsch då krävs en långsiktig 

strategi, dialog och samarbeten för att nå framgång. Avdelningen behöver även verktyg för att 

kunna mäta kundnytta, kvalité och effekter. 

Trots att vi har betydligt fler barn i åldern 0-18 år än liknande kommuner visar statistiken att vi 

har färre deltagartillfällen i idrottsföreningar. En förklaring kan vara bristen på halltider och 

tillgång till verksamhetsanpassade lokaler. 

Då bibliotekslagen har skärpts kan det bli aktuellt att förändra verksamheten för att klara de nya 

lagkraven. 

Under idékonferensen i mars 2013 presenterade ekonomer och förvaltningschefer 

standardkostnader, statistik och nyckeltal hämtad från Kommun- och Landstingsdatabasen -

 KOLADA. Tyvärr fokuserar dessa nyckeltal och KOLADA mest på avdelningar som bedriver 

sin verksamhet inom vård, skola och omsorg. Få nyckeltal går att hämta från databasen som har 

direkt påverkan på miljö- och tekniknämndens verksamheter. Detta gör att det är svårt att se om 

nämnden bedriver sin verksamhet extremt effektivt eller inte i jämförelse med andra kommuner. 

Nämnden hade ett besvärligt år 2012 med massor av snö, vildsvinsproblematik och en 

avstämningsfaktura avseende energi från Kraft och Kultur som gjorde att ett stort underskott 

prognostiserades. För att minimera detta gick mycket tid under augusti och september 2012 åt till 

att omfördela, ifrågasätta, omprioritera och försöka att minimera underskottet så mycket som 

möjligt. Trots de åtgärder som genomfördes uppstod i alla fall ett underskott som uppgick till 

9,5 mkr. 

I samband med att budgeten beslutades för 2013 fick nämnden ett effektiviseringskrav på 450 tkr 

och under 2013 har även 400 tkr överförts till kommunstyrelsen för att finansiera del av 

kontaktcentret. Arbetet med att omfördela och ifrågasätta nämndens alla kostnader samt 

omprioritera fortsatte under 2013 och gjorde att nämnden till slut redovisade ett överskott på 

405 tkr i bokslutet. Den nivå som miljö- och tekniknämnden har kunnat erbjuda medborgarna 

avseende kommunal service under 2013 är den nivå på kommunal service som kan erbjudas med 

den budget som finns. 

Den 1 januari 2014 skapades en ny förvaltning, Bygg- och miljöförvaltningen, där frågor som 

tidigare har hanterats inom Miljö- och teknikförvaltningen (såsom bygg, miljö, 

bostadsanpassning och mät, kart och GIS) hanteras. För att finansiera den nya förvaltningen har 

respektive berörd avdelning överfört "sin budget" till den nya förvaltningen samt att miljö- och 

teknikförvaltningen har rationaliserat bort en chef och prioriterat bort aktiviteter inom 

verksamheten teknisk-ledning. Detta har resulterat att drygt 1,0 mkr har kunnat överföras till den 
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nya förvaltningen för att hantera förvaltningschefens lön samt medel för mobiltelefoni, kopiering 

samt övriga driftskostnader. 

Tekniska avdelningen är i mångt och mycket en serviceorganisation som stödjer de andra 

nämnderna, så att de ska kunna erbjuda så bra tjänster som möjligt för medborgarna. Det är 

nämndens verksamheter som bygger upp och underhåller arenan där alla medborgare, företagare 

och besökare vistas. Det är därför viktigt att även miljö- och tekniknämndens verksamheter inte 

glöms bort. 

De kvalitetsförbättrande satsningar som kommunfullmäktige gjorde mot miljö- och 

tekniknämnden 2014 avseende bland annat förbättrat underhåll gator och fastigheter (3,5 mkr), 

förbättrad tillgänglighet i det offentliga rummet (250 tkr), drift av anläggning för 

fotbollsändamål (340 tkr), ökad materialkostnad avseende volymförändring lokalvård (200 tkr), 

förutsätter nämnden kommer vara kvar även 2015. 

Fastighetsenheten 

Revision på byggnadernas underhåll genomfördes 2007 av PWC som visade på att det finns ett 

betydande eftersatt underhåll i Håbo kommuns fastigheter. Riktvärde enligt 

branschorganisationen REPAB bör budget till exempel ligga på ca 101 kr/kvm kontorslokaler, 

141 kr/kvm skollokaler och 156 kr/kvm förskolelokaler, enligt 2012 års värde. Riktvärdena 

beskriver kostnadsnivåer som en välskött fastighet med angivna egenskaper bör nå. 

I Håbo kommun har kommunfullmäktige genomfört extra, välbehövliga satsningar på underhåll 

under de senaste åren, vilket har medfört en ökning av fastighetsunderhållet från 30 kr/kvm år 

2010 till 71 kr/kvm år 2013. Av den totala arean utgör skolorna 55 % och de fick 70 kr/kvm. 

Trots omprioriteringar inom fastighetsavdelningen och de extra satsningarna från 

kommunfullmäktige finns fortfarande eftersatt underhåll vilket beskrivs under 

investeringsförslagen med rubriken "Planerat underhåll". 

Kostenheten 

Under de senaste åren har kostenhetens driftsbudget inte utökats. Däremot har kraven från 

omvärlden ökat på ett helhetsperspektiv på måltiden med fokus på hållbar utveckling både för 

medarbetare och ur ett miljöperspektiv. 

Kostenheten har blivit en större organisation och vi har behov av en bredare kompe-tens än 

tidigare. Andelen specialkost, andra typer av avvikande kostbehov samt frågan om malnutrition 

hos de äldre tar allt större utrymme av totala tillagade portioner. Vilket gör att organisationen har 

behov av fler medarbetare och en bredare kompetens. 

Efterfrågan på och önskan att kunna använda mer ekologiska, närodlade och svenska råvaror 

ökar också. Detta medför en högre kostnad i det korta perspektivet, men för samhället i stort 

medför det förhoppningsvis vinster inom flertalet områden på lång sikt. 

2.2.2 Befolkningsförändringar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Utbyggnad Frösundavik, tillkommande driftkostnader (Gata) 0 -500 -500 

Utbyggnad Björnbro industriområde, tillkommande 
driftkostnader (Gata) 

-50 -360 -360 

Utbyggnad Väppeby äng, tillkommande driftkostnader (Gata) -35 -135 -135 

Utbyggnad Björkvallen, tillkommande driftkostnader (Gata) -20 -85 -85 

Utbyggnad Dragets industriområde, tillkommande driftkostn 
(Gata) 

0 -40 -85 

Utbyggnad Två hus, tillkommande driftkostnader (Gata) 0 -100 -220 

Utbyggnad Svarta Lutans väg, tillkommande driftkostnader 
(Gata) 

-15 -15 -15 
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Verksamhet 2015 2016 2017 

Solängens äldreboende, tillkommande driftområde (Gata) -50 -50 -50 

Gröna Dalen förskola (Ny fsk) (Gata/Fastighet) -25 -50 -50 

Summa -195 -1 335 -1 500 

Plan och utveckling 

Kommunen växer vilket gör att fler exploatörer och byggherrar intresserar sig för kommunen 

och vill investera här. Detta gör i sin tur att fler medarbetare kommer att behövas för att möta 

efterfrågan. Rekrytering inom det tekniska området och främst projektledare i 

genomförandefasen är prioriterat. 

Kultur och livsmiljö 

Andelen barn och unga i Håbo kommun är hög och ingår, tillsammans med funktionshindrade 

och personer med annat modersmål, i den grupp som ska prioriteras enligt bibliotekslag. Barn 

och unga är prioriterade i kommunfullmäktiges strategiska mål. Anpassning av utbud och 

tjänster; medier, information med mera. 

Antalet ensamkommande flyktingbarn ökar och därmed också behovet av stöd till 

socialförvaltningen med meningsfulla fritidsaktiviteter. 

Håbo kommun växer vilket ställer krav på ett gott kultur och fritidsliv av kvalité för att 

människor ska trivas, för att kommunen ska vara attraktiv för potentiella nyinflyttade och för att 

företag ska etablera sig. Håbo kommun ska vara en trygg och attraktiv kommun för våra barn 

och ungdomar att växa upp i då stannar de kvar eller kommer tillbaka när de själva ska bilda 

familj. 

I Håbo kommun ska man kunna bo och leva hela livet. Andelen äldre i kommunen ökar 

successivt. Det betyder att avdelningen behöver möta upp till de behov av anpassade 

kulturprogram för de som inte själva kan ta sig från sitt boende. 

Miljö- och tekniknämndens verksamhet påverkas i högsta grad av befolknings- och 

demografiska förändringar. Nämnden får mer ytor att sköta och ansvara för, samtidigt som det 

vistas alltfler människor i dessa områden. Människor som bidrar till liv och rörelse och ett 

befolkat uterum, men som också medför ökat slitage och nedskräpning och liknande. Samtidigt 

ställs det allt högre krav och förväntningar från allt fler på att det offentliga rummet ska vara 

städat, snyggt och tryggt. Vi noterar alltfler klagomål från allmänheten om nedskräpning i våra 

offentliga miljöer. 

Nämndens behov av förändrad ram är följaktligen en konsekvens av demografiska förändringar. 

Det är också en konsekvens av en rad fattade beslut, såsom upprustning av befintliga parker, 

satsning på om-, till- och nybyggnad av förskolor och skolor, nybyggnation av äldreboende, men 

framförallt antagande av detaljplaner för tillkommande bebyggelse, gata, park, VA och liknande. 

Den framtida utbyggnaden av kommunen med kommunala åtaganden på gator, gc-vägar och 

parker och grönområden kommer att påverka nämnden mycket under de närmaste 5 - 10 åren. 

Som en konsekvens av ökade åtaganden för kommunen bör förutsättningarna för drift och 

skötsel av gator, gc-vägar, parker med mera, ges de möjligheter som motsvarar medborgarnas 

förväntningar och som gör att vi kan utveckla och bibehålla en trevlig miljö i kommunens 

offentliga rum. 

Noteras kan att verksamhetsanalysen har omfattande investeringsprojekt inom gata och park 

under de närmaste tre åren, och tillsammans med volymerna inom exploateringsbudgeten blir 

resultatet ett stort antal nya kvadratmeter att förvalta. Värt att notera är också att många gånger 

åläggs exploatör att bekosta investeringen medan kommunen sedan övertar driftsansvaret. Något 

som inte är helt ovanligt är att nyanlagda planteringar, grönytor och träd under det första året och 

ibland även andra året har behov av en högre skötselintensitet än åren därefter för att få 

växtligheten att ta sig optimalt. 
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Utbyggnad Frösundavik, tillkommande driftkostnader 

Ett exempel på dessa utökade ytor och utökade driftskostnader för nämnden är området 

Frösundavik. Under de närmast åren kommer ett nytt bostadsområde med kommunal 

infrastruktur i form av gator, parker och vatten och avlopp att byggas i Frösundavik. Det innebär 

att kommunen får en mycket större mängd ytor och anläggningar att sköta och underhålla i form 

av gator, gångvägar, gatubelysning, alléträd, gräsytor, planteringar, sittplatser, lekplatser, 

bollplan, dagvattenstråk, naturmark och strandområde. Enbart den tillkommande parkytan i 

området motsvarar en ökning med ca 20 % av den gräsyta som gatuenheten idag sköter. I 

Frösundavik tillkommer inte bara gräsklippning utan en rad andra objekt som kräver drift och 

underhåll som t ex snöröjning, trädvård och gatubelysning med ökad energikostnad. Det är 

osäkert när anläggningarna kommer att stå färdiga och överlämnas till kommunen. För att 

nämnden ska kunna hantera hela området kommer ca 500 tkr i ökade anslaget krävas för att 

kunna hantera den fullt färdiga anläggningar med drift och underhåll. 

Övriga exploateringar och nybyggnadsprojekt, tillkommande driftkostnader 

Övriga exploateringsområden i kommunen och andra nybyggnadsprojekt medför också att 

gatuenheten får en större mängd ytor som kräver drift och underhåll. Även här är det i vissa fall 

osäkert när anläggningarna är färdigställda förutom Solängen där utemiljö-anläggningarna 

överlämnades under sommaren/hösten 2013. 

2.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Personal    

1) Nytt pensionsavtal, A-KAP-KL gäller from 2014-01-01    

1) Nytt arvodesreglemente för förtroendevalda from 2015    

1) Nytt pensionsreglemente för förtroendevalda from 2015    

1) Förändringar i Allmänna bestämmelser gällande särskilda 
ersättningar from oktober 2014 

   

Kultur- och livsmiljö    

2) E- böcker -30 -70 -120 

Förbättra tillgängligheten i det offentliga rummet (Gata) -1 000 -1 000 -1 000 

Åtgärder för enkelt avhjälpta hinder i kommunens lokaler 
(Fastighet) 

-500 -500 -500 

Etikettskrivare, programvara, etiketter, (Kost) -33 -25 -25 

Skyltar och informationstavlor, (Kost) -35 0 0 

Höghöjdsstädning på skolor m fl. -150 -165 -190 

Summa -1 748 -1 760 -1835 

Plan och utveckling 

Det är troligt att en ny plan- och bygglag kommer att påverka/påskynda planprocessen, då det 

enkla planförfarandet förväntas bli standard. 

Personal 

1. Ovanstående förändringar i centrala avtal och lokala bestämmelser är inte möjliga att 

kostnadsberäkna i nuläget. 

Kultur och livsmiljö 

Ny bibliotekslag trädde i kraft 2014. I den nya lagen lyfts, förutom bibliotekens betydelse för det 

demokratiska samhällets utveckling och deras roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, 

deras betydelse för att främja litteraturens ställning. 
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Den nya lagen innebär att Håbo kommun behöver stärka och utveckla tillgång till 

biblioteksservice för att ge alla tillgång till bibliotekets tjänster och utbud. Pendlarkommunen 

Håbo ska erbjuda ett tillgängligt bibliotek med generösa öppettider, ge förskolor och boende 

utanför tätorten tillgång till biblioteksservice samt anpassa lokaler och utbud som svarar mot 

behov hos funktionshindrade och personer med annat modersmål. 

2. E-böcker och kostnader. Kostnaden för e-böcker har ökat med 30 % mellan 2012 och 2013. E-

bokslånen förväntas öka de kommande åren. E-boksavtalet omförhandlas under våren 2014. 

Förändringarna kommer att påverka framtida kostnader för e-boklån. 

Administrativ avdelning 

Tre direktivförslag ska genomföras i svensk lag. Direktiven är antagna av Europaparlamentet 

2014. 

- offentlig upphandling (KOM(2011) 896) – ny lag LOU 

- upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster (KOM(2011) 895) – ny lag LUF 

- tilldelning av koncessioner (KOM(2011) 897) 

Sverige har nu två år på sig att införa detta i svensk lag. Samtidigt finns förslag om att omarbeta 

den nationella lagstiftningen som berör offentlig upphandling. 

Bedömningen är att lagstiftningsförändringen inte berör bemanningen på upphandlingsenheten. 

Förbättra tillgängligheten i det offentliga rummet 

Håbo kommun ska enligt planen "Full delaktighet i Håbo" (antagen av kommunfullmäktige 

2011-12-19) arbeta för att öka tillgängligheten i kommunen. Planen "Ökad tillgänglighet i Bålsta 

centrum 2004" ska revideras och därefter ska åtgärder genomföras. I enlighet med Boverkets 

författningssamling ALM - Tillgänglighet på allmänna platser, BFS 2011:13 - ALM 2 

rekommenderas att kommunen utför tillgänglighetsanpassningar senast år 2015. 

Detta finns också beskrivet i HIN - Enkelt avhjälpta hinder, Boverkets författningssamling BFS 

2011:13 HIN 2. För att aktivt kunna åtgärda enkelt avhjälpta hinder fram till 2015 krävs tillskott 

i budget. Revidering av planen "Ökad tillgänglighet i Bålsta centrum 2004" planeras till 2014 

och åtgärder år 2015-2017. 

Åtgärder för enkelt avhjälpta hinder i kommunens lokaler  

Håbo kommun ska enligt planen "Full delaktighet i Håbo" (antagen av kommunfullmäktige 

2011-12-19) arbeta för att öka tillgängligheten i kommunen. Enligt planen ska inventering av 

kommunens offentliga lokaler och de lokaler där kommunen bedriver verksamhet utföras samt 

en tidsatt åtgärdsplan sammanställas. Fokus ska ligga på enkelt avhjälpta hinder enligt Boverkets 

definition. För att arbeta utifrån planen "Full delaktighet i Håbo" kommer en plan för åtgärder att 

tas fram under 2014 och åtgärder påbörjas 2015. 

Etikettskrivare, programvara, etiketter, kosten 

Det väsentliga i livsmedelskontrollen har hittills varit uppfyllande av grundförutsättningar i fråga 

om hygien och lokaler medan man nu börjar se att redlighet är det som får allt större betydelse 

inom livsmedelsbranschen. Tillsatser, råvaruursprung och märkning blir allt viktigare 

frågeställningar i kontrollverksamheten. För 2015 bedöms huvudriktningen vara redlighet i och 

med nya gemensamma regler. Detta ställer ökade krav på hur menyer presenteras för kunden, för 

skolor och förskolor hur man hanterar a. 

Skyltar och informationstavlor 

För att möjliggöra implementering av nya arbetssätt och presentation av menyer och 

innehållsdeklarationer behöver kostenheten upphandla ett nytt kostdatasystem inklusive 

utbildning i systemhantering för berörda medarbetare. 
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Tydligare information om matens innehåll, enligt lagändring ovan, ställer krav på skyltar och 

informationsmaterial i våra restauranger. 

Höghöjdsstädning 

Folkhälsomyndigheten (Fo HMFS) 2014 allmänna råd om städning i skolor och förskolor. 

Storstädning bör ske återkommande under året och omfatta golv, inredning, högt belägna ytor, 

hyllor, belysningsarmaturer, ventilationsdon, textilier, golvbrunnar med mera. 

Städning på hög höjd ingår idag inte i lokalvårdens uppdrag men kan beställas och betalas då av 

verksamheten. 

2.2.4 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Personal    

1) Underhållskostnader för Reachmee, central finansiering -60 -60 -60 

1) Licens kompetensbaserad rekrytering, central finansiering -35 -35 -35 

2) Investering i nytt turordningsprogram Winlas, licens och 
underhållskostnad 

-40 -40 -40 

3) Ökade avgifter för mobiltelefoni, leasing, abonnemang 
samt surfkostnad 

-37 -37 -37 

Plan- och utveckling    

4) Personalförstärkning exploateringsverksamhet 0 0 0 

Administrativ avdelning    

5) Leasing transportfordon IT -45 -45 -45 

6) System för att för att hantera iPads i skolmiljö IT -90 -150 -150 

7) Ny tjänst – arkivarie Kansli -170 -180 0 

8) Ärendehanteringkapitaltjänst Kansli -652 -652 -652 

9) Utökning av registratorstjänst från 75 % till 100 % -110 -120 -120 

10) 1 tjänst avtalsuppföljning Upphandling/ekonomi  -670 -670 

Kultur- och livsmiljö    

11) Ökade lönekostnader inom befintlig årsarbetskraft -690 -690 -690 

12) Ny tjänst kultursekreterare barn och unga 0 -225 -450 

13) Ökade kostnader offentliga arrangemang och 
vänortsarbete 

-100 -100 -100 

14) Datorer publika/administrativa på biblioteket -30 -30 0 

514) Ungdomssatsning/demokratidag/ folkhälsa/ANDT-
samordning 

-50 -50 -50 

Kommunikation och service    

16) E-tjänstutveckling -880 -880 -880 

Utredningsresurs centralt (Teknisk ledning) -600 -600 -600 

Drift- och underhållsingenjör (Gata) -600 -600 -600 

Idrottsplatsvaktmästare konstgräs Futurum och idrottsklasser 
BCJF (Gata) 

-465 -465 -465 

Drift av GPS-utrustning vinterväghållning (Gata) -150 -150 -150 

Utökad driftbudget underhållsbeläggningar (Gata) -2 000 -2 000 -2 000 

Drift av ny park, Kommunhusparken (Gata) -100 -100 -100 

Drift av ny park, Järnvägsparken (Gata) -75 -75 -75 

Drift av ny utemiljö, Slottsbacken fsk (fd Junibacken fsk) 
Gata 

-50 -50 -50 
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Verksamhet 2015 2016 2017 

Drift av ny utemiljö, Sjövägen gruppboende (fd Oktavia) 
(Gata) 

-30 -30 -30 

Drift av ny utemiljö, Glastomten/Stockholmsvägen (Gata) -50 -50 -50 

Frukt till mellanmål för samtliga elever i grundskolan (Kost) -500 -500 -500 

Branschanpassning av löneläget för kockar (Kost) -60 -90 -100 

Riktad satsning på kompetensutveckling (Kost) -325 -195 0 

Riktad satsning på kompetensutveckling inom pedagogisk 
verksamhet (Kost) 

-90 -120 -120 

Måltidsmiljö, servering (Kost) -33 0 0 

Hållbar utveckling - ökad andel svenska råvaror samt 
ekologiskt (Kost) 

-500 -500 -500 

Framtagande av lokalprogram (Fastighet) -300 -300 -300 

Byggprojektledare (Fastighet) -600 -600 -600 

Fastighetsskötare (Fastighet) -480 -480 -480 

Ökade materialkostnader avseende volymförändringar 
(Lokalvård) 

-50 -250 -300 

Mat till Nattis 0 0 0 

Summa -10 047 -11 119 -10 999 

1. Vid införandet av rekryteringsverktyget ReachMee år 2011, beslutades om att 

kostnadsfördelning mellan dåvarande förvaltningar skulle ske avseende 

licenskostnaderna, 60 tkr per år. Dessutom har anskaffning av metodstöd för 

kompetensbaserad rekrytering tillkommit i ReachMee, licenskostnad 35 tkr per år. Dessa 

har också kostnadsfördelats mellan förvaltningarna. Av praktiska skäl föreslås att 

samtliga personaladministrativa system budgeteras på personalavdelningen. 

2. För att chefer i kommunen ska få möjlighet att effektivt bevaka anställningstider och 

LAS-tider inför rekryteringar och konvertering till tillsvidareanställningar, förslås inköp 

av ett nytt mer användarvänligt turordningssystem WinLas från och med 2015. 

Kostnaden för licenser och underhållskostnader uppskattas till 40 tkr per år. Nuvarande 

system "Turordning" som efter konvertering kommer att avvecklas kostar 22 tkr per år. 

Under 2015 beräknas denna kostnad kvarstå för att täcka tillkommande konsultkostnader 

och utbildningskostnader vid införande av det nya systemet WinLas. 

3. Under 2014 har samtliga medarbetare på personalavdelningen övergått till användande av 

mobiltelefoni för att öka tillgängligheten. Kostnaden per mobilenhet utgår i snitt 200 

kr/mån för leasing av enheten och ytterligare 270 kr per månad för abonnemang och surf, 

totalt 470 kr per månad och medarbetare. Under ett år beräknas detta till 62 tkr totalt för 

telefoni på personalavdelningen. Nuvarande budget för 2014 utgör 25 tkr. 

4. Håbo kommun behöver ytterligare ett antal projektledare som arbetar med genomförande 

av allmän infrastruktur (eg. bygger vägar, VA och bostäder). Detta för att möta upp 

exploatörerna och få en väl fungerande genomförandefas. Tjänsterna föreslås finansieras 

inom de olika projekten vid till exempel markförsäljning. 

5. IT-enheten har dagligt behov av att kunna transportera utrustning och utföra 

supportärenden inom Håbo kommun. Supportärenden är oftast av akut karaktär vilket gör 

det svårt att nyttja gemensam bilpool. 

6. Skolan vill införa iPads som ett pedagogiskt hjälpmedel. Det innebär att IT-enheten ska 

hantera cirka 300 iPads i skolmiljön. För att det ska kunna ske rationellt krävs ett så kallat 

MDM verktyg (MobileDeviceManagement). 

7. Anställning av arkivarie för införande av ett e-arkiv, utvecklingen av det kommunala 

centralarkivet och genomförande av den tillsyn som åligger kommunstyrelsens enligt 

antaget arkivreglemente. 
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8. Det nya ärendehanteringssystemet som är ett investeringsprojekt beräknas tas i bruk 2015 

vilket medför kapitalkostnader på 652 tkr årligen i tre år. Driftkost-nader för systemet 

tillkommer men är osäkra och kan inte beräknas i dagsläget. 

9. Utökning av finansiering av registratorstjänsten från 75 procent till 100 procent. 

10. Effekterna av regleringen av offentlig upphandling har studerats många gånger. Ett färskt 

exempel är analysen för Upphandlingsutredningen som har gjorts av Jerker Holm, 

professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. Han har försiktigt angett besparingen 

till 2,5 procent. Alltså sänkta kostnader, inte ökade kostnader på grund av LOU. (Jerker 

Holm uppskattar den totala besparingen till 12,5 miljarder kronor per år SOU 2011:73, 

sid 417 bilaga 6.) I Upphandlingskommittén utredning framhålls vikten att se offentlig 

upphandling som ett verktyg att frigöra medel i verksamheten. Den nuvarande 

bemanningen på upphandlingsenheten klarar det operativa arbetet tillsammans med 

samarbetsparter framförallt inom Uppsam, SKL och Kammarkollegiet. Däremot saknas 

resurser att följa upp avtalen på ett strategiskt sätt, säkerställa att upphandlingsenheten 

har rätt kompetens och tillräckligt med resurser för att göra ett bra arbete samt stödja 

verksamheterna inom kommunen så att verksamheterna kan använda upphandling som 

ett instrument att förbättra kvalitén i sitt arbete. Förslaget är att inrätta ytterligare 1 tjänst 

vid upphandlingsenheten från 2016. Tjänsten bör vara inriktad på avtalskontroll och 

kompetensen vara en ekonom. Uppföljningen av avtal för att säkerställa att 

verksamheterna erhåller rätt kvalitet till rätt pris bedöms vara lönsamt. E-fakturering är 

ett viktigt steg mot en papperslös offentlig förvaltning (e-förvaltning) i Europa, en av 

prioriteringarna på den digitala agendan, och har stor ekonomisk potential och 

miljöfördelar. Kommissionen beräknar att e-fakturor inom offentlig upphandling i EU 

skulle ge besparingar på cirka 2,3 miljarder euro. Att byta från papper till helt 

automatiserad fakturering kan minska kostnaderna för att ta emot en faktura från 30-50 

euro till 1 euro. I Håbo kommun har sedan 2013 samtliga upphandlade ramavtal kravet 

att företagen ska kunna skicka e-fakturering. Håbo kommun kan här göra stora 

besparingar om kommunen säkerställer att så sker. 

11. Ökade lönekostnader inom befintlig årsarbetskraft berör fem tjänster. För att skapa en 

organisation med medborgar- och kundfokus behöver avdelningen en tydlig struktur. 

Lönenivåerna inom avdelningen är relativt låga och vid nyrekrytering krävs en annan 

lönebild för att locka de kompetenta medarbetare som Håbo kommun vill arbeta med. 

12. Ny tjänst kultursekreterare Barn och unga 50 %. Kultur är en självklar del i barn och 

ungas utveckling. Genom ett helhetsgrepp där Kultur och livsmiljö kan garantera ett 

kulturutbud av hög konstnärlig och pedagogisk kvalité kan skolan uppfylla alla delar i 

läroplanen. Genom att erbjuda barn och ungdomar estetiska uttryckssätt i lärandet 

möjliggör vi för fler barn att klara sina mål. Kultur kan vidga värden, hjälpa oss att förstå 

oss själva och andra. Att använda sina egna erfarenheter, utveckla tänkandet och gestalta 

kunskap. Konst och kultur kan hjälpa oss att finna oss själva, väcka vilja till engagemang, 

ge inspiration och få oss att göra vårt egna avtryck i världen. Denna funktion ska sköta 

samordningen av kulturgarantin och skapande skola vilket medför att tid frigörs från 

musikskolan och utvecklingsledaren centralt på barn och ungdomsförvaltningen. Det 

skulle innebära större fokus och avlastning på lärare, bättre samordning med 

huvudansvar, bättre kostnadseffektivitet och kvalitativt arrangörskap. Funktionen ska 

också samarbeta med andra verksamheter, arbeta med sponsring, söka externa medel, 

genomföra fortbildning, kunna genomföra kulturpedagogisk verksamhet, arrangera 

offentliga arrangemang och utveckla barn och ungdoms eget skapande. 

13. Ökade kostnader offentliga arrangemang och vänortsarbete Håbo Festdag/ 

Nationaldagen/Valborg/Lucia Om arrangemangen ska genomföras på ett professionellt 

sätt med kvalité måste budgeten justeras. Om inte kan avdelningen inte stå som arrangör 

för alla arrangemang utan blir tvungen att prioritera. Total budget 350 tkr. Vänortsarbete/ 

Musikfestival- 2015 står Håbo kommun värd för en nordisk Musikfestival. Detta stora 

arrangemang går mellan våra nordiska vänorter och nästa år har turen kommit till Håbo. 

Under dagarna kommer en mängd workshops, möten och konserter att erbjudas 
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deltagarna och Håboborna. Musikskolan arrangerar och samordnar detta arrangemang 

som pågår under fyra dagar men ansvaret för vänortsarbetet ligger hos Kultur och 

livsmiljö. Stora delar finansieras av deltagaravgifter och biljettintäkter. Total budget 

300 tkr. 

14. Datorer administrativa och publika till biblioteket. Uppgradering av datorparken. 

15. Ansvaret för ungdomsdemokratidagen finns i dag hos Kultur och livsmiljö och därför 

föreslås att budget också flyttas till avdelningen. Ungdomsdemokratidagen. En elev från 

varje klass i årskurs 7-3 på gymnasiet inbjuds till en årlig ungdomsdemokratidag. 

Samtliga förvaltningar bidrar med gruppledare under dagen och utbildas i metoden 

framtidsverkstad. Till dagen inbjuds även en från varje parti i kommunfullmäktige. 

Ungdomsdemokratidagen åtföljs av två Hearings, där ungdomarnas förslag diskuteras för 

att ge möjlighet att förverkliga dem. 

16. Vi ställs inför ökade krav och förändringar på att öka tillgängligheten i vår service. Våra 

medborgare, företagare och besökare vill i allt större utsträckning sköta enklare ärenden 

direkt via webbplatsen. Med samordning och stöd kommer införandet av ytterligare e-

tjänster inte bara förbättra servicen utan det finns också effektivitetsvinster för våra egna 

verksamheter. Kostnaderna omfattar en heltidstjänst för att driva utvecklingen inom e-

tjänstområdet (680 tkr) samt licens och utvecklingskostnader (200 tkr). 

Utredningsresurs 

Tekniska avdelningen använder ofta konsulthjälp för att ta fram utredningar och större rapporter, 

till stor del skulle dessa kostnader kunna minimeras genom att anställa en centralt placerad 

resurs. 

Drift- och underhållsingenjör 

För att a-ajourhålla och på ett effektivt sätt kunna utnyttja verksamhetssystem som TEKIS.gata 

samt Lokala trafikföreskrifter (LTF) (samt leverans av vägdata till Nationell vägdatabas 

(NVDB)), gatubelysningsregister, GIS-system för drift- och underhåll av skol- och 

förskolegårdar, skogar, övrigt innehåll i den offentliga utemiljön, till exempel papperskorgar, 

bänkar mm, kommer gatuenheten att behöva utöka organisationen med en tjänst. Denna tjänst 

skulle kunna samnyttjas med VA-enheten som också har liknande verksamhetssystem. 

Idrottsplatsvaktmästare Futurum och idrottsklasser BCJF 

Nybyggnation av konstgräsplan samt renoverade gräsplaner på Futurum kommer att kräva 

utökade driftinsatser. Konstgräsplanen kommer, om fjärrvärme nyttjas för uppvärmning, att 

kunna nyttjas året om och kräver då skötselåtgärder på helårsbasis. Skolförvaltningen kommer 

redan hösten 2014 införa idrottsklasser med förväntningar på att istiden ska utökas fram till hela 

vårterminen. Nya avtal med föreningar som nyttjar ishallen kommer att innebära att 

föreningsskötsel av is försvinner på grund av arbetsmiljöskäl. Sammantaget medför dessa 

faktorer att organisationen behöver utökas med minst en tjänst som idrottsplatsvaktmästare samt 

att kostnader för material och energi kommer att öka. Införande av idrottsklasser kan även 

komma att påverka tillgången till omklädningsrum och övriga lokaler för andra som utnyttjar 

hallen. 

GPS-utrustning vinterväghållning 

I den nya upphandlingen av vinterväghållning kommer krav att ställas på att fordonen ska 

utrustas med GPS. Inköp av utrustningen kommer att ske under året. Målet är att kunna 

säkerställa fakturerade kostnader, få en god överblick över rutter och rutiner och även kunna ge 

kommuninvånarna efterfrågad information om var snöröjningsfordonen befinner sig. Den 

framtida driften av systemet kostar ca 150 tkr/år. 

Utökad driftbudget underhållsbeläggningar 

Under rubrik investeringsförslag redovisas åtgärder för att komma tillrätta med det eftersatta 

underhållet som finns idag. För att inte samtidigt påbörja uppbyggnad av ett nytt underhållsberg 
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måste ett normalt planerat underhåll kunna bedrivas under tiden. Detta kan endast göras möjligt 

genom ett tillskott i driftbudgeten för planerade underhållsbeläggningar på minst 2,0 mkr. 

Tillkommande drift kommunhusparken 

En renovering och upprustning av parken utanför kommunhuset med utökat innehåll innebär en 

höjd kostnad för drift- och underhållsinsatser jämfört med tidigare. 

Tillkommande drift Järnvägsparken 

En renovering och upprustning av Järnvägsparken innebär en höjd kostnad för nya drift- och 

underhållsinsatser. Tidigare har inga åtgärder utförts på denna yta under många år. 

Tillkommande utemiljö Slottsbacken förskola (fd Junibacken förskola) 

Återuppbyggnaden av Junibacken medför utökade skötselytor i form av bland annat större 

planteringsytor och mer lekutrustning och därmed ökade driftkostnader. 

Tillkommande drift utemiljö Sjövägen gruppboende (fd Oktavia) 

Nybyggnation av Sjövägens gruppboende (fd Oktavia) medför ökade skötselytor. På tidigare 

Oktavia utfördes i stort sett bara gräsklippning. För att behålla anläggningens värde och inte låta 

den förfalla krävs nu större insatser. 

Tillkommande drift Glastomten/Stockholmsvägen 

När Glastomten bebyggs så tillkommer parkeringsfickor och planteringsytor placeras längs med 

Stockholmsvägen, vilket medför ökade driftkostnader för vinterväghållning och grönyteskötsel. 

Ökade råvarukostnader extra mellanmål till samtliga elever i grundskolan 

För att hålla energinivåerna uppe och ge eleverna en bättre möjlighet till att tillgodogöra sig 

kunskapsinhämtande under hela dagen föreslås att vi tillför ett extra mellanmål, företrädesvis i 

form av frukt eller grönsak. Detta för att kompensera då det för vissa elever blir alltför långa 

tidsintervall mellan måltiderna. Ett annat alternativ är att lägga dessa inköp på respektive 

verksamhet. 

Branschanpassning av löneläget för kockar 

Ökad grundlön och ett högre löneläge för kockar ger ökad attraktionskraft som arbetsgivare. 

Möjlighet att ställa högre krav vid nyrekryteringar och höja statusen på yrket. 

Riktad satsning på utbildning och kompetensutveckling inom kostenheten 

Det föreligger ett stort behov av att inspirera, vidareutveckla och modernisera matlagningen och 

måltidsupplevelsen inom Håbo Kommun. Genom utbildningsinsatser vill vi höja kvalitén och 

bredda kompetensen inom kostenheten för att kunna möta dagens och framtida behov på bästa 

sätt. I linje med Lärarlyftet (inom pedagogisk verksamhet) önskar vi en satsning på 

"Skolmatslyftet". 

Utbildningsinsatser och ökat samarbete mellan kostenheten och skolförvaltningen 

Öka kunskapen om hur skolmåltiden kan utvecklas på ett positivt sätt för att bidra till god 

kosthållning och bättre hälsa och inlärningsförmåga för unga. Aktivt kvalitetsarbete och 

utveckling av måltid och pedagogik i samverkan. (20 % tjänst under ett års tid samt uppföljning 

efterföljande år) 

Måltidsmiljö, servering 

Vi önskar en tydligare profil i våra restauranger och matsalar, trevligare exponering av maten. 

Hållbar utveckling - ökad andel svenska råvaror samt ekologiskt 

Vi önskar satsa mer på hållbar utveckling i alla led exempelvis genom mer ekologiska produkter 

och ökad andel svenska råvaror. 
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Framtagande av lokalprogram 

Lokalprogram behövs för framtida ny- och ombyggnationer för att höja kvaliteten i 

upphandlingar och genomförande. Lokalprogrammen utvecklas för ett verksamhetsområde i 

taget. Under 2015 tas program fram för förskola. 

Byggprojektledare 

Anställa en byggprojektledare för att höja kvalitetsarbetet i byggprojekt. Byggprojekten ökar i 

takt med att Håbo utvecklas. Genom utökning av en tjänst kan projekten drivas med bättre 

uppföljning och kontroller av såväl ekonomi som byggteknik och samordning med 

verksamheter. 

Fastighetsskötare 

Anställa en fastighetsskötare för att tillgodose behovet av tillsyn och service i kommunens 

lokaler. 

Ökade materialkostnader avseende volymförändringar 

Priset på tvål- och pappersprodukter ökar och det finns ingen möjlighet att minska kostnaderna -

 tvärtom ses en ökad användning, framförallt på skolor och förskolor. Ett förslag är att lägga 

dessa inköp på respektive verksamhet, det vill säga införa köp och sälj av dessa produkter för att 

öka kostnadsmedvetenheten. 

Mat till Nattis 

Skolnämnden kommer att börja med Nattis. Osäkert i dagsläget hur många elever som kommer 

att utnyttja denna möjlighet. Vem som ska tillverka eller leverera middag till barnen och hur 

detta kommer att påverka kostenhetens kostnader är ännu oklart. 

2.2.5 Omprioriteringar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Personal    

Avveckling av modulen "Turordning" 0 23 23 

Plan och utveckling    

1) Återföring av medel från kommunikationsavdelning -300 -300 -300 

Administrativ avdelning    

2 ) Licenskostnad för Upkeeper 50 50 50 

3) En tjänst utvecklingsstrateg avvecklas 860 860 860 

Kultur- och livsmiljö    

4) Ungdomsdemokrati 50 50 50 

Kommunikation och service    

5) Webbprojekt 0 400 400 

1) Återföring av medel från plan- och utvecklingsavdelningen 300 300 300 

Avetablering Skogsbackens förskola (Fastighetsavd.) 150 0 0 

Återställning av lokal Biskops-Arnö, LSS-boende 
(Fastighetsavd.) 

300 0 0 

Valstugor (Fastighetsavd.) 120 0 0 

Summa 1 530 1 383 1 383 

1. Under 2014 omprioriterades 300 tkr från plan- och utvecklingsavdelningen till 

kommunikationsavdelningen för införandet av e-tjänster i Håbo kommun. Dessa återförs 

under perioden till sin ursprungliga avdelning. 

2. Installation av operativsystem och programvara konsolideras så att allt sker via Microsoft 
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System Center lösning. Detta medför att nuvarande system (Upkeeper) kan avvecklas. 

3. Under år 2014 har en tjänst utvecklingsstrateg avvecklats. Detta kommer att ge en 

besparing år 2015 med cirka 860 tkr. 

4. Från Kommunstyrelsens ungdomssatsning: Redan i dag finansieras 

ungdomsdemokratidagen ur den centrala budgetposten för ungdomssatsning. Eftersom 

barn- och ungdomskoordinaten numera tillhör kultur och livsmiljö borde de medel som 

funktionen använder flyttas över till avdelningen för ökad kontroll, kvalitet och 

effektivitet. 

5. Syftet med webbutvecklingsprojektet är att anpassa webbplatsen så den blir tillgänglig 

oavsett vilken plattform man surfar med (så kallad följsam design). E-delegationen har 

pekat ut WCAG 2.0 AA som den nivå av tillgänglighet offentlig sektor ska uppfylla. EU 

kommer med stor sannolikhet att besluta om den nivån i den lagstiftning som kommer 

under 2014. Projektet med byte av plattform pågår primärt under 2014 men viss 

utveckling och därmed kostnader kommer även ske under 2015 (400 tkr). Därefter ingår 

vissa utvecklingskostnader i den ordinarie driftsbudgeten för webbplatsen och budgeten 

minskas. 

Miljö- och tekniknämnden medel till avetablering av Skogsbackens förskola, återställning av 

lokal Biskop-Arnö samt valstugor. Dessa budgetposter är av engångskaraktär och återkommer 

inte varje år. Därför är dessa med bland omprioriteringar, det vill säga återföringar till 

kommunfullmäktige. 

2.2.6 Förändrade lokalbehov 

Trycket på Bålsta gymnastikförening är högt och behovet av verksamhetsanpassade lokaler är 

reellt. Föreningen är villig att stå för ett förstahandskontrakt med extern hyresvärd men är i 

behov av ett större stöd än vad Håbo kommuns hyresbidrag medger. Om föreningen själv kan 

lösa lokalbehovet innebär det att attraktiv halltid frigörs till förmån för många andra föreningar 

som i dag inte kan expandera på grund av tidsbrist i idrottshallarna. 

Bibliotekets barn-och ungdomsverksamheten kräver avskilda ytor för genomförande av 

gruppaktiviteter. I dag saknas tillgång till yta som har tillräcklig tillgång på luft/ventilation och 

utrustning för att erbjuda verksamhet för gruppaktiviteter. 

Behovet av anpassade lokaler och anläggningar för föreningslivet är stort. Klubblokalerna är 

generellt undermåliga och i dåligt skick. Det krävs samordning och långsiktig planering för hur 

Håbo kommun ska arbeta med föreningslokaler i framtiden i nära samverkan med föreningsliv 

och fastighetsavdelningen. 

En matcharena med flera fullstora hallar, nya lokaler för budosporterna, ytterligare konstgräs, 

spontanidrottsplatser, utegym i Skokloster, ny ishall, Le parkour-park, övernattningsmöjligheter 

vid cuper och läger samt ny boulebana är några av alla önskemål och behov från avdelningen, 

kommunens medborgare och föreningslivet. Vad gäller kostnader för byggnation och drift av 

"Möjligheternas hus" redogörs det tidigast vid verksamhetsanalys 2016-2018. 

2.2.7 Sammanfattning 

Förändring från budget 2014 2015 2016 2017 

Befolkningsförändringar -195 -1 335 -1 500 

Förändrade lagar och förordningar -1 748 -1 760 -1 835 

Kvalitetsförändringar -10 047 -11 119 -10 999 

Omprioriteringar 1 530 1 383 1 383 

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) 0 0 0 

Summa -10 460 -12 831 -12 951 

Miljö- och tekniknämndens verksamhet påverkas i högsta grad av befolknings- och 
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demografiska förändringar. Nämnden har under ett antal år fått och kommer i framtiden att få, 

mer ytor att sköta och ansvara för, samtidigt som det vistas alltfler människor i dessa områden 

och lokaler. Människor som bidrar till liv och rörelse och ett befolkat uterum, men som också 

medför ökat slitage och nedskräpning. Samtidigt ställs det allt högre krav på det offentliga 

rummet och att de offentliga lokalerna ska vara städade, snygga och trygga. Volymförändringar 

avseende bland annat städytor, ytor för fastighetsskötsel och vägunderhåll måste därför hanteras 

fortlöpande och den kostnadsökning som har fortgått under många år, utan kompensation för 

prisstegring, borde därför mötas med utökad ram. 

Nämndens behov av förändrad ram är följaktligen en konsekvens av en rad fattade beslut, såsom 

upprustning av befintliga parker, satsning på om-, till- och nybyggnad av förskolor och skolor, 

nybyggnation av äldreboende, men framförallt antagande av detaljplaner för tillkommande 

bebyggelse, gata, park, VA och liknande. Den framtida utbyggnaden av kommunen med 

kommunala åtaganden på gator, gc-vägar och parker och grönområden kommer att påverka 

nämnden mycket under de närmaste 5 - 10 åren. Som en konsekvens av ökade åtaganden för 

kommunen bör förutsättningarna för drift och skötsel av gator, gc-vägar, parker med mera, ges 

de möjligheter som motsvarar medborgarnas förväntningar och som gör att vi kan utveckla och 

bibehålla ett trevligt offentligt rum. 

2.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd ska 

arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt åtgärder för 

att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål nedan anges 

nämndens prioriterade mål. 

2.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 
utveckling och lärande. 

2.3.1.1 Ett ökat engagemang hos Håbo kommuns ungdomar att delta och engagera sig i 
samhällsutvecklingen. 

Motivering 

För Håbo kommun är det viktigt att jobba förebyggande, hälsofrämjande och att synliggöra barn 

och ungas livssituation. Ett led i detta arbete är att ständigt utveckla kommunens 

ungdomsdemokrati. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Antalet skolklassrepresentanter på 
ungdomsdemokratidagen ökar. 

80% 80% 80% 80% 

2.3.1.2 Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Medborgarnas nöjdhet med kulturverksamheten enligt 
SCBs medborgarundersökning 

57 61 55 61 
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2.3.1.3 Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir trygga, tillgängliga och 
attraktiva 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. För att skapa bättre förutsättningar för personlig utveckling och lärande är de 

miljöer som barn och unga vistas i viktiga. Detta görs genom att skapa inre och yttre miljöer som 

är tillgängliga, trygga samt attraktiva för alla. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Genomföra medborgardialoger med syftet att öka 
delaktigheten och få bredare förankring hos medborgarna 
inför nya projekt. 

 2 2 2 

2.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

2.3.2.1 Håbo kommuns interna och externa kommunikation ska förbättras. 

Motivering 

Genomförda medborgare- och medarbetarundersökningar visar att förtroendet för Håbo kommun 

har varit lågt. Ett led i att öka förtroendet för kommunen som organisation är att förbättra 

kommunikationen med medborgare, företagare och föreningar, medarbetare m.fl. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Förtroendet för Håbo kommun, enligt SCBs 
medborgarundersökning, ska förbättras ytterligare. 

49 50 47 50 

Medborgarna i kommunen mer nöjda med kommunens 
information än vid föregående medborgarundersökning. 

59 60 53 60 

Medborgarna upplever att möjligheten att påverka 
kommunen har ökat. 

45 47 42 47 

2.3.2.2 Håbo kommuns verksamheter ska präglas av ett bra bemötande och en hög 
tillgänglighet 

Motivering 

För att öka förtroendet för Håbo kommuns så räcker det inte med att enbart erbjuda en 

kommunal service med hög kvalité. Lika viktiga framgångsfaktorer i skapandet av en 

förtroendefull organisation är bemötande och tillgänglighet gentemot medborgare, brukare, 

företag, föreningar och andra intressenter. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Medborgarna upplever att kommunens bemötande och 
tillgänglighet har förbättrats. 

61 63 55 63 

2.3.2.3 Håbo kommuns attraktionskraft som arbetsgivare ska öka. 

Motivering 

Håbo kommun behöver vara attraktiv för att kunna rekrytera de bästa medarbetarna. För att 

uppnå detta ska vi sträva efter att erbjuda full sysselsättning till de medarbetare som så önskar 

och kraftfullt satsa på kompetens, ledarskap samt verksamhetsutveckling. 
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Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Andel tillsvidareanställda ökar 90% 90% 92% 90% 

Andel heltidsanställda kvinnor ökar. 75,5% 76% 77,4% 76% 

Sjukfrånvaron minskar 6,4% 5% 6,3% 5% 

Andel avslutade anställningar minskar  10% 9,4% 10% 

2.3.2.4 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och långsiktigt 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att förtroendet för 

Håbo kommun behöver öka. När nämnden gör omprioriteringar som resulterar i att det t.ex. 

uppstår fukt- och vattenskador i kommunens fastigheter eller att kommunens gator har ett 

eftersatt underhåll, så påverkar detta nämndens och även kommunens förtroende negativt. Därför 

kommer nämnden att prioritera att förvalta kommunens tillgångar med ett långsiktigt perspektiv. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Planerade underhållsåtgärder genomförs.  100% 100% 100% 

2.3.2.5 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att förtroendet för 

Håbo kommun behöver öka. Genom att förbättra tillgängligheten och förbättra 

medborgardialogen skapas en ökad delaktighet för medborgarna. För att förbättra 

tillgängligheten för medborgarna ytterligare krävs ett vidare förvaltnings- och 

avdelningsövergripande samarbete. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Öka andelen samtal som kan besvaras direkt i 
kontaktcenter och därmed minska andelen samtal som 
går direkt till handläggare. 

32% 40% 31% 40% 

2.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

2.3.3.1 Håbo kommun driver ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhällsbygge 
som strävar efter hög tillgänglighet, trygghet och attraktivitet för alla. 

Motivering 

En hållbar tillväxt innebär att vi måste skapa attraktiva bostäder och kommunal verksamhet för 

alla som bor och verkar i Håbo kommun. Håbo kommun växer om samhället är tillgängligt, 

tryggt och attraktivt för alla. Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för en expansion av 

kommunen som ger fler arbetstillfällen och bostäder. Samtidigt som kommunen växer måste 

dess stora naturvärden skyddas och göras mer tillgängliga. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

SCBs betygsindex över hur många invånare som 
rekommenderar vänner och bekanta att flytta till 

68 68 65 68 
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Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

kommunen har ökat markant. Den höga nivån bibehålls 
2014. 

Betygsindexet i SCBs medborgarundersökning visar att 
invånarna blivit mer positiva till möjligheten att få ett 
arbete inom rimligt avstånd. 

58 60 51 60 

SCBs medborgarundersökning visar att invånarna 
upplever att boendemöjligheterna i kommunen förbättrats. 

58 60 56 60 

SCBs medborgarundersökning visar att invånarna känner 
sig mer trygga och säkra än i föregående undersökning. 

57 60 58 60 

Invånarna upplever att kultur- och fritidsmöjligheterna är 
bättre än i tidigare medborgarundersökningar. 

 58 54 58 

2.3.3.2 Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens resurser och även 
mänskliga resurser, d.v.s. medarbetare i kommunen 

Motivering 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där en balanserad ökning av antalet 

kommuninvånare är en viktig parameter. Att ökningen är balanserad samt att nämnden aktivt 

arbetar med t.ex. källsortering, närodlade livsmedel och lokala leverantörer, skapar 

förutsättningar för ett hållbart samhälle där kommunens ekologiska fotavtryck minskar, vilket 

kan möjliggöra en fossilbränslefri kommun 2050. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Öka andelen inköpta ekologiska livsmedel 19,6% 18% 15% 19% 

Minska sjukfrånvaron - Hälsotalet  5,5% 5,9% 5,5% 

2.4 Volymer och nyckeltal 

2.4.1 Fastighetsenheten 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Area kommunägd, kvm BRA 87 435 87 539 90 832 91 116 90 601 92 766 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 14 513 17 792 18 073 17 029 17 168 16 790 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm  76 73 51 76 67 

Energi, kr/kvm 137 192 143 99 159 171 

Vatten och avlopp, kr/kvm 7 12 14 11 15 15 

Avhjälpande underhåll totalt, 
kr/kvm 

 61 61 31 56 55 

Avhjälpande underhåll fukt och 
vattenskador, tkr 

1 084 58 373 532 300 300 

Planerat underhåll, kr/kvm 58 73 71 39 79 76 

Av kommunfullmäktige avsedda 
pengar för underhåll, fastighet, tkr 

2 000 2 000 2 000 1 500 2 000 2 000 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr  904 990 890 750 750 
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Area kommunägd, kvm BRA 

Slottsbackens förskola (fd Junibackens förskola) blir klar till årsskiftet. Ytan uppskattas till 1300 

kvm. 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 

Paviljonger för Slottsbacken/Junibacken kvarstår till feb/mars 2015. Inhyrda paviljonger till 

Västerängsskolan under byggtiden och inhyrda paviljonger till Gröna dalen under tiden man 

uppför en ny förskola. 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 

Avser tillsyn och skötsel av byggnader och installationer. Tillsyn och skötsel är åtgärder med ett 

förväntat intervall mindre än ett år vilka syftar till att upprätthålla funktionen hos ett 

förvaltningsobjekt. 

Energi, kr/kvm 

Avser kostnad för uppvärmning och elförbrukning. Under året 2015 har kommunen ett 

fastprisavtal som håller priset konstant för energin. 

Vatten och avlopp, kr/kvm 

Avser kostnad för vatten och avlopp till lokaler. Ökad budget för höjd VA-taxa. 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. Trenden 

visar på en minskning av fukt- och vattenskador. 

Planerat underhåll, kr/kvm 

Avser underhåll som är planerat och som utförs med längre intervall än ett år. Budget minskad 

från föregående år vilket ger ett lägre nyckeltal. 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för underhåll, fastighet, tkr 

Avser volymen som av kommunfullmäktige är öronmärkta för underhåll av kommunens 

byggnader. 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 

2.4.2 Gatu-/parkenheten 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Ljuspunkt, kr/inv 183 239 268 190 290 292 

Vinterväghållning, kr per inv/år 403 335 289 165 363 7 400 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 195 232 98 96 75 175 

Trafikskada, tkr 244 255 245 306 150 300 

Gräsklippning, kr per inv/år 56 57 61 37 50 60 
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Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Av kommunfullmäktige avsedda 
pengar för underhållsbeläggning, 
gata, tkr 

1 500 1 500 1 500 1 911 1 500 1 500 

Ljuspunkt, kr/inv 

Nyckeltalet är baserat på vad en ljuspunkt kostar per helår och kommuninvånare. Syftet är att se 

om kostnaden ökar eller minskar. Faktorer som påverkar utfallet är energipriset, 

energiförbrukning, antal ljuspunkter och underhållsåtgärder. Utfallet mellan åren varierar något 

vilket kan bero på olika upphandlingar samt hur mycket reparationer som utförs. För 2014 har 

budgeten utökats med hänsyn till nya anläggningar i samband med nya bostadsområden samt 

ökade kostnader för både akut och planerat underhåll. 

Vinterväghållning, kr per inv/år 

Kostnaderna för vinterväghållning innefattar samtliga kostnader för snöröjning, 

halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och beredskapsersättning. Utfallet varierar 

mycket beroende på väderleken. På grund av de senaste snörika vintrarna har kostnaderna för 

köp av denna verksamhet ökat. Budget för 2015 har räknats upp med ca 1% från 2014. 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 

För 2015 har kommunfullmäktige i juni 2014 beslutat att tillföra ytterligare 2 mkr för 

underhållsbeläggningar i kommunens driftbudget. Total driftbudget blir då 3,5 mkr. 

I syfte att komma tillrätta med det eftersatta underhållet på beläggningarna har fullmäktige även 

avsatt 8,4 mkr för ändamålet i investeringsbudget för 2015 samt även 8,4 mkr/per år iplan för 

2016 och 2017 

Budgeterade medel i driftbudgeten för beläggningsunderhåll delas med aktuellt invånarantal. 

Invånarantal 2015, ca 20 000 personer. 

Trafikskada, tkr 

Nyckeltalet avser utfallet för reparation av trafikskador på belysningsstolpar och vägskyltar i tkr. 

Under 2014 har skadorna ökat i omfattning, därför höjs budget för detta ändamål. 

Gräsklippning, kr per inv/år 

En ny upphandling av gräsklippning kommer att göras inför säsongen 2015. Det är svårt att säga 

om priserna höjs eller ligger kvar på samma nivå. Det mest sannolika är att de höjs. Nyckeltalet, 

som är beräknat på totalkostnad för gräsklippningen deltat med aktuellt invånarantal, beräknas 

därför bli högre. 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för underhållsbeläggning, gata, tkr 

Nyckeltalet avser de medel kommunfullmäktige har öronmärkt för underhållsbeläggningar. 

2.4.3 Kostenheten 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal serverade lunchportioner 
totalt/år förskola (tusen portioner) 

222 187 168 114 188 188 

Antal serverade lunchportioner 
total/år grundskola (tusen 

475 459 470 283 487 487 
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Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

portioner) 

Antal serverade lunchportioner 
total/år gymnasium (tusen 
portioner) 

78 75 73 39 79 79 

Totalt inköpta ekologiska livsmedel, 
(%) procent 

15 16 19 15 18 22 

Antal tillagade portioner totalt/år i 
äldreomsorgskök (tusen portioner) 

 84 77 53 80 80 

Inköp av ekologisk färsk frukt och 
grönsaker, (%) procent 

   28 28 30 

Inköp av ekologiska övriga 
livsmedel, (%) procent 

   14 17 19 

Antal serverade lunchportioner totalt/år förskola (tusen portioner) 

Prognos antal placerade barn år 2015 överensstämmer med prognos antal placerade barn år 2014. 

Antal serverade lunchportioner total/år grundskola (tusen portioner) 

Prognos antal inskrivna elever år 2015 är likvärdig med prognos för år 2014. 

Antal serverade lunchportioner total/år gymnasium (tusen portioner) 

Antalet inskrivna elever uppskattas bli likvärdigt 2015 jämfört med budget och prognostiserat 

utfall 2014. Det estimerade volymtalet innefattar antal inskrivna elever i kommunal 

gymnasieskola (antal minskat med ett uppskattat bortfall på 15%) samt 45 lärare/gäster. 

Totalt inköpta ekologiska livsmedel, (%) procent 

Fortsatt fokus på att få in fler ekologiska varor på vårt livsmedelsavtal samt en anpassad meny 

och ökad förståelse för att ekologiska varor kräver finansiella resurser bör öka möjligheten för 

större andel ekologiska inköp. 

Antal tillagade portioner totalt/år i äldreomsorgskök (tusen portioner) 

Antalet ätande på äldreboendet Pomona samt inom hemtjänstens brukare förväntas 2015 ligga i 

paritet med budget och prognostiserat utfall 2014. Det estimerade volymtalet innefattar boende 

på äldreboendet Pomona, ätande i restaurangen samt matlådor till hemtjänsten. 

Inköp av ekologisk färsk frukt och grönsaker, (%) procent 

Vi vill med detta nyckeltal belysa att det finns en skillnad i användandet av färsk frukt och grönt, 

som ofta konsumeras utan tillagning, och övriga livsmedel. Fortsatt fokus på att få in fler 

ekologiska varor på vårt livsmedelsavtal samt en anpassad meny och ökad förståelse för att 

ekologiska varor kräver finansiella resurser bör öka möjligheten för större andel ekologiska 

inköp. 

Inköp av ekologiska övriga livsmedel, (%) procent 

Fortsatt fokus på att få in fler ekologiska varor på vårt livsmedelsavtal samt en anpassad meny 

och ökad förståelse för att ekologiska varor kräver finansiella resurser bör öka möjligheten för 

större andel ekologiska inköp. 
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2.4.4 Övriga nyckeltal 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Skadegörelse, tkr 920 1 041 667 228 700 800 

Klotter, tkr 63 172 106 24 105 120 

Snöröjning, halkbekämpning, 
snötransport och 
sandupptagning, tkr 

8 986 6 668 5 917 3 354 7 310 7 460 

Skadegörelse, tkr 

En trend de senaste åren är att skadegörelsen har minskat, 2009 uppgick skadegörelsen till 

1,7 mkr. Minskningen kan bero på Bålstapolarnas och polisens aktiva arbete med ungdomarna i 

kommunen. Gatu- och parkenhetens budget för skadegörelse sänks därför till 300 tkr. 

Fastighetsenhetens budget för skadegörelse uppgår till 500 tkr. 

Klotter, tkr 

Kostnaderna för klottersanering har under det senaste året legat på 100 tkr eller lägre, dock finns 

ett undantag, år 2012 då kostnaderna uppgick till 172 tkr. Trenden sedan dess är att kostnaderna 

är tillbaka på en nivå under 100 tkr. Detta trendbrott kan bero på Bålstapolarnas och polisens 

aktiva arbete med ungdomarna i kommunen. Fastighetsenhetens budget uppgår till 20 tkr. 

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning, tkr 

Budget för vinterväghållning för gatu- och parkenheten har höjts till 7 400 tkr för att möta de 

ökade kostnaderna för köp av denna tjänst samt för tillkommande bostadsområden. Budgeten för 

snöröjning på fastigheternas tak har minskat med anledning av att man har åtgärdat problemen 

som tidigare var på en del tak. 

2.4.5 Lokalvårdsenheten 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Lokalvård, kr/kvm 102 110 103 74 116 116 

Lokalvård, kr/kvm 

Lokalvårdens städytor ökar och en satsning på höghöjdsstädning på skolor sker 2015. Fortsatt 

arbetet med golvvård inom alla verksamheter under loven för att förbättra arbetsmiljön för alla 

som vistas i lokaler i kommunens regi. 

2.5 Förändringar från KF-beslut i juni 

Inga omprioriteringar är gjorda från verksamhetsanalysen som låg till grund för 

kommunfullmäktiges beslut i juni. 

2.6 Drifts- och investeringsredovisning 

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en budgetram för kommunstyrelsen på 104 341 tkr för 

år 2015. I budgetförslaget är följande förändringar gjorda så att budgeten slutar på 203 925 tkr. 

 Höjning av internhyran till följd av ökade kapitalkostnader vilket kompenseras med 

budgetökning, 560 tkr. 

 Förändring av nyttjande av lokaler i kommunhuset, landstinghuset samt Fridegård, vilket 

lett till ändrad internhyra och som kompenserats av budgetökning, 3 539 tkr. 
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 Ansvaret för Kafé Håbo övergår till vård- och omsorgsnämnden, 448 tkr, och 

Bålstapolarna övergår till vård- och omsorgsnämnden, 1 700 tkr.  

 Ansvaret för Hälsoäventyret övergår till barn- och utbildningsnämnden, 625 tkr. 

 Tekniska avdelningen ingår från 1 januari i kommunstyrelsen, 99 300 tkr. Inom tekniska 

avdelningen har följande budgetändringar gjorts: 

o Överföring av 150 tkr till bygg- och miljönämnden från teknisk ledning inom 

tekniska avdelningen. 

o Lönekostnadsuppräkning 995 tkr. 

o Internhyran har korrigerats efter att tekniska avdelningen flyttat till 

Landstingshuset och ny hyra kommer debiteras ut 2015-01-01. Förändring för 

tekniska avdelningen blir en minskad ram med 479 tkr.  

o På gatu-/parkenheten kommer kapitaltjänstkostnaderna bli lägre än vid 

budgettillfället i juni, därav minskningen med 449 tkr i ramen. 

o Vaktmästeriet på kommunstyrelseförvaltningen övergår till fastighetsenheten 

inom tekniska avdelningen, och budget förs över tillsammans med personalen. 

Ökning av ram med 1 042 tkr. 

o Pomona Restaurang på kostenheten övergår till socialförvaltningen from 2015. 

Ramen på 900 tkr flyttas till socialförvaltningen och minskar kostens ram. 

Verksamheten med alla anställda flyttas över i sin helhet, vilket inte kommer 

påverka verksamheten. 
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2.6.1 Driftsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 
Budget 

2015 

Förändr 
budget 
14/15 

Not 

Övergripande verksamheter       

Kommunfullmäktige -694 -883 -883 -909 -26  

Valnämnd -16 -299 -299 -21 -278  

Stöd till politiska partier -900 -930 -930 -1 000 70  

Revision -934 -973 -973 -994 21  

S:a övergripande verksamheter -2 544 -3 085 -3 085 -2 924 -161  

       

Kommunstyrelsen       

Kommunstyrelsen -2 115 -2 025 -2 025 -2 049 24  

KS förfogande 0 -1 130 -2 000 -1516 484  

Kommunstyrelsens arbetsutskott -192 -153 -173 -180 7  

Personal och förhandlingsutskott -7 -7 -7 -10 3  

Pensionärsråd -89 -85 -85 -90 5  

Handikappråd -65 -84 -84 -89 5  

Vigselavgift 22 20 20 20 0  

S:a kommunstyrelsen -2 446 -3 464 -4 354 -3 914 528 1 

       

Kommundirektörs stab       

KD-stab -2 043 -2 532 -3 077 -2 487 -590  

Projekt ungdomssatsning -210 -300 -300 -250 -50  

Medlemsavgifter -2 569 -2 375 -2 575 -2 700 125  

Räddningstjänst -16 200 -17 540 -17 540 -18 050 510  

Säkerhet  -258 0 -274 274  

S:a Kommundirektörs stab -21 022 -23 005 -23 492 -23 761 269 2 

       

Administrativ avdelning       

Kansli -3 264 -3 569 -3 591 -4 123 532  

IT-enheten -8 529 -9 834 -9 834 -10 769 935  

Upphandlingsenheten -2 683 -2 978 -3 004 -3 065 61  

Ekonomienheten -7 373 -7 514 -7 083 -6 548 -535  

Försäkringar -539 -1 150 -1 600 -1 300 -300  

Kommunikation -3 251 -4 063 -4 003 -3 829 -174  

Kontaktcenter -2 286 -2 840 -3 263 -3 137 -126  

Summa administrativ avdelning -27 925 -31 948 -32 378 -32 771 393 3 

       

Plan och utvecklingsavdelning -5 706 -6 060 -4 910 -6 236 1 326 4 

       

Personalavdelning       

Personalavdelning -3 677 -4 051 -4 051 -3 992 -59  
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Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 
Budget 

2015 

Förändr 
budget 
14/15 

Not 

Löneenheten -2 425 -2 599 -2 495 -2 851 356  

Summa personalavdelning -6 102 -6 650 -6 546 -6 843 297  

       

Kultur och livsmiljö       

Kultur och livsmiljöadministration -1 529 -1 660 -1 224 -1 433 209  

Ung och hälsa -1 849 -2 517 -2 517 -3 437 920  

Kultur och bibliotek -12 049 -12 437 -12 657 -14 863 2 206  

Föreningar och anläggningar -8 038 -8 393 -8 323 -10 110 1 787  

Summa kultur och livsmiljö -23 465 -25 007 -24 721 -29 843 5 122 5 

       

Teknisk avdelning       

Nämndverksamhet -267 -267 -267 -267 0  

Teknisk ledning -2 268 -1 910 -1 910 -2 647 729  

Gator och belysning -24 956 -23 558 -24 954 -30 604 5 650  

Park och gårdsanläggningar -4 102 -5 148 -4 659 -5 100 441  

Idrottsanläggningar -7 360 -12 077 -12 670 -12 892 222  

Buss, bil & spårbunden trafik -73 -655 -655 -500 -155  

Kostenhet -27 667 -26 807 -26 807 -29 732 2 925  

Fastighetenhet -6 004 -6 635 -4 870 -4 888 -91  

Lokalvårdsenhet -11 879 -12 128 -12 128 -12 670 542  

Summa teknisk avdelning (exkl 
VA och Avfall) 

-84 576 -89 185 -88 920 -99 300 10 263 6 

       

Summa -173 787 -188 403 -188 403 -205 591 15 403  

1. Kommunstyrelsen 

Budget till förfogande avser tillkommande kostnader på grund av ny politisk organisation år 

2015. I beloppet ingår pensionsavsättning för förtroendevalda med cirka 200 tkr.  

2. Kommundirektören 

Kostnader för säkerhetsarbete har nu budgeterats. En kvalitetssamordnartjänst har tillsatts, 

genom omorganisation från kommunikationsavdelningen. 

3. Administrativ avdelning 

Förutom förändringar som KF beslutade om i juni har IT-enheten tillförts ökad 

kapitalkostnadsbudget för investeringar och en tjänst har flyttats till kommundirektören från 

kommunikation. 

4. Plan- och utvecklingsavdelning 

Förutom ökningar som KF beslutade om i juni har intäktsbudgeten på 1 mkr tagits bort, eftersom 

det inte är plan- och utvecklingsavdelningen som får intäkterna vid exploatering eller 

fastighetsförsäljning. Intäktsbortfallet täcks genom omfördelningar inom förvaltningen.  

5. Kultur- och livsmiljö 

Förutom ökningar som KF beslutade om i juni ökar kultur och livsmiljös lokal-kostnader. Större 

ytor i Fridegård har övertagits från bildningsnämnden motsvarande 3,4 mkr och internhyran har 

ökats med 500 tkr till följd av ökade kapitalkostnader. 2014-11-11 beslutade 
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kommunfullmäktige att tillföra 150 tkr till kultur och livsmiljö för utökat föreningsbidrag, vilket 

ingår här. 

6. Teknisk avdelning 

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en budgetram för miljö- och tekniknämnden på 

99 791 tkr för år 2015. Verksamheten har överförts till tekniska avdelningen, förutom Pomona 

Restaurang på kostenheten som övergår till socialförvaltningen from 2015. Vaktmästeriet på 

kommunstyrelseförvaltningen övergår till fastighetsenheten inom tekniska avdelningen, och 

budget förs över tillsammans med personalen. 

Ytterligare omflyttningar inom tekniska avdelningens olika verksamheter har skett. Kostenheten 

har flyttat över två medarbetare till lokalvården. Fastighetsenheten har överfört en medarbetare 

till teknisk ledning. 

Övriga förändringar i verksamheten beskrivs i avsnittet Verksamhetsanalys.  

2.6.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 

Budget 
2015 

Juni 

Budget 
2015 

Dec 

Not 

Voteringsutrustning 0 0 -150    

Ärendehanteringssystem -306 -364 -1 694 -1 000 -1 000 1 

E-arkiv    -500 -500 2 

Inventarier IT-enheten -1 048 -1 601 -1 601 -1 311 -1 311 3 

Nytt ekonomi- och inköpssystem    -1500 -1500 4 

KS övergripande gemensamt utbyte 
möbler 

-348 -200 -200 -100 -100  

Biblioteket   -73     -294     -294   -125 -125 5 

Gem lokaler BCJF -304 -165 -165    

Stationshuset 0 -1 328 0    

Övergran 6:6, anslutn VA   -111     0     0      

Kontaktcenter 0 0 -50    

Summa -2 190 -2 641 -4 154 -4 536 -4 536  

       

Teknisk avdelning       

Inventarier avskr 10 år -247 0 0 0 0  

Inventarier avskr 5 år -453 -820 -820 0 0  

Inventarier avskr 3 år -47 -135 -135 0 0  

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder -17 0 0 -500 -500 6 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
Futurum 

0 -2 150 
-2 000 

0 0  

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Lidl 0 -550 -500 0 0  

Utemiljö, utrustning skolor -891 0 0 -2 000 -2 000 7 

Utemiljö Futurumskolan 0 -590 -650 0 0  

Utemiljö Gransäterskolan 0 -165 -250 0 0  

Utemiljö Nybygget förskola 0 -515 -600 0 0  

Utemiljö Skogsbrynet förskola 0 -265 -300 0 0  

Utemiljö Slottsskolan 0 -185 -250 0 0  
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Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 

Budget 
2015 

Juni 

Budget 
2015 

Dec 

Not 

Utemiljö Viby förskola 0 -146 -200 0 0  

Utemiljö Vibyskolan 0 -125 -150 0 0  

Utemiljö Vikingens förskola 0 -75 -100 0 0  

Kommunhusparken -48 -602 -602 0 0  

Räddningsväg Krägga, belysning 
banvallen 

-26 -1 493 
-1 493 

0 0  

Byte kvicksilverarmaturer -489 0 0 0 0  

Kommunala badbryggor -399 0 0 0 0  

Konstgräsplan -1 343 0 0 0 0  

Järnvägsparken -16 -1 734 -1 484 0 0  

Kolonilottsområdet -238 -357 -362 0 0  

Offentliga utemiljöer -270 0 0 0 0  

Hundrastgård -25 -114 -125 0 0  

Cykelparkering vid stationen 0 -100 -100 0 0  

Viby spår, omläggning & utegym 0 -300 -300 0 0  

Sandhopp i Skokloster 0 -1 000 -1 000 0 0  

Hälsans stig 0 -150 -150 0 0  

Elljusspår Skokloster 0 -100 -100 0 0  

Skatepark Skokloster 0 -100 -100 0 0  

Planerat underhåll, beläggningar 0 0 0 -8 400 -8 400 8 

Planerat underhåll, gatubelysning 0 0 0 -1 000 -1 000 9 

Kraftleden, investeringen uppdelat i 
etapper 

0 0 
0 

-1 000 0 10 

Konstbyggnader (brokonstruktioner) 0 0 0 -300 0 11 

Rehabbassängen, tillgänglighet 0 0 0 -150 -150 12 

Säkra skolvägar, samverkan med 
skolförvaltningen 

0 0 
0 

-750 0 13 

Ny fotbollsanläggning vid Futurum, 
inkl. omklädningsrum (Gata & 
Fastighet) 

0 0 
0 

-15 000 -500 14 

Åtgärder enligt hastighetsplan 0 0 0 -150 0 15 

Upprustning av grusvägar 0 0 0 -300 0 16 

Lundby ridanläggning -2 104 0 0 0 0  

Slottsbackens fsk (fd Junibacken 
förskola) 

-29 524 -32 600 
-23 843 

-10 388 -10 388 17 

Verks.förändring Skolnämnd -102 -2 398 -2 398 0 0  

Sjövägen gruppboende (Fd Oktavia) -4 416 -10 600 -8 714 0 0  

Verksamhetsanpassning Läraskolan 0 -650 -650 0 0  

Brand och inbrottslarm -795 -800 -800 -1 200 -1 200 18 

Äldreboende Solängen -7 683 0 0 0 0  

Takåtgärder skolor, 
Västerängsskolan 

-12 743 -18 500 
-17 257 

-3 000 -3 000 19 

Reservkraft, kommunhuset 271 0 0 0 0  

Café Håbo -822 0 0 0 0  
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Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 

Budget 
2015 

Juni 

Budget 
2015 

Dec 

Not 

Ventilationsombyggnad -254 0 0 0 0  

Miljö- och energiåtgärder, arbetsmiljö 
förskolor  (Fastighet) 

0 -200 
-1 900 

-2 300 0 20 

Matsal Fridegård 0 -400 -400 0 0  

Verksamhetsanpassning Äldrecenter 
Mansängen 

0 0 
-200 

0 0  

Simhallen renovering 0 -1 500 -2 200 0 0  

Fullmäktigesalarna i kommunhuset 
tillgänglighet 

0 -350 
-350 

0 0  

Kvarnkojan, iordningställa raststugan 0 -300 -300 0 0  

Ny förskola för 8 avdelningar, Gröna 
Dalen 

0 0 
0 

-35 000 -35 000 21 

Fridegårdsgymnasium, takrenovering 0 0 0 -10 000 0 22 

Miljö- och energiåtgärder, Simhall 0 0 0 -5 000 -5 000 23 

Rungårdens förskola, 
ventilationsombyggnad 

0 0 
0 

-2 000 0 24 

Planerat underhåll, fastighet 0 0 0 -9 000 -9 000 25 

Västerängskolans kök, alternativ 2, 
ombyggnad 

0 0 
0 

-15 000 0 26 

Verksamhetsanpassning 
Futurumskolan 

0 0 
0 

-1 000 -3 000 27 

Möjligheternas hus 0 0 0 -500 0 28 

Västerängsskolan åtgärder för 
dagvatten och mark 

0 0 
0 

-4 900 -4 900 29 

Förbättrad säkerhet i Kommunhuset 0 0 0 -250 0 30 

Matsalsutrustning och 
serveringslinjer i  skolrestauranger 

0 0 
0 

-250 0 31 

Storköksmatberedare 0 0 0 -100 0 32 

Utbyte av skurmaskiner 0 0 0 -100 0 33 

IT-utrustning (tekniska avdelningen) 0 0 0 -300 0 34 

Landstingshuset inredning och 
kontorsmöbler 

0 -595 
-595 

0 0  

Summa teknisk avdelning -62 681 -80 664 -71 378 -129 838 -84 038  

       

Summa kommunstyrelsen -64 871 -83 305 -75 532 -134 374 -88 574  

1. Ärendehanteringssystem. 

Ärendehanteringsprojektet avslutas 2015 med driftsättning av ett nytt ärendehanteringssystem. 

2. E-arkiv 

Avser medel för upphandling och införande av ett E-arkiv. Ett e-arkiv kommer på sikt att 

underlätta ett digitalt långtidsbevarande av kommunens allmänna handlingar. Detta kommer att 

minska framtida kommunens framtida kostnader för lokaler och arbetskraft. 

3. Inventarier IT-enheten 

Köp av två servrar för anslutning till befintligt serverkluster. För att utöka klustret krävs även två 

Fiberchannel switchar, en 10GB switch med tillhörande kablar och nätverkskort, Datacenter 

licenser till servrarna. Summa 475 tkr. 
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Byta ut switchar och sfp:er för att kunna köra Gigabit där det är möjligt. Byta ut och komplettera 

nätet med fler accesspunkter för trådlös kommunikation. Licenser för konfiguration och 

övervakning av accesspunkter 51 tkr. 

20 Accesspunkter 80 tkr. 6 PoE switchar 26 tkr. 10 Gb switchar 32 t kr. 34 st SFP:er 95 tkr. 

Summa 284 tkr. 

Öka lagringskapaciteten och införa autotiering. Autotiering innebär att data som används sällan 

flyttas till billigare disk och flyttas tillbaka till snabbare disk vid mer frekvent användning, 

182 tkr. 

Licenskostnad för databasserver 60 tkr. 

Projekt för att införa 802.1x (Portbaserad kontroll av nätverksåtkomst). Möjliggör att det krävs 

verifiering via certifikat eller inloggning för att nå ansluta sig till datanätet, 200 tkr. 

Inköp nya datorer för kommunens utbildningslokal på daglig verksamhet, 110 tkr. 

4. Nytt ekonomi- och inköpssystem 

Kommunens avtal på den befintliga ekonomi- och inköpssystem löper ut årsskiftet 2015-2016. 

Medel äskas för att påbörja förstudien och delvis införande hösten år 2015 med full 

implementering i januari år 2016. Kostnaderna är uppskattade till ca 3,0 mkr uppdelade på åren 

2015 och 2016. En fullständig kostnadskalkyl kommer att presenteras för kommunstyrelsen år 

2015 efter det att upphandlingen är klar. 

5. Belysning biblioteket 

Övergång till resurssnål och miljöanpassad armatur. Armatur och ljuskällor är av stor betydelse 

för upplevelsen och funktionaliteten i en verksamhet. Bibliotekets Upplevelserum/ljusgård har 

pendelarmatur som kräver inhyrda liftar vid byte av ljuskällor. Övergång till resurssnål och 

miljöanpassad LED-belysning och anpassad armatur föreslås. 

6. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

Enligt riksdagsbeslut 1997 ska trafiksäkerhetsarbetet ha som visionsmål att ingen ska behöva 

dödas eller skadas svårt i trafiken. I arbetet har sedan delmål formulerats som ska uppnås fram 

till specifika tidpunkter. Enligt regeringens proposition "Mål för framtidens transporter" (prop 

2008/09:93) gäller följande etappmål för säkerheten inom vägtransport-området: "Målet för 

säkerhet inom vägtransport-området bör preciseras i form av etappmålet att antalet omkomna 

halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. Särskilt 

bör åtgärder som syftar till att förbättra barns trafiksäkerhet prioriteras. Etappmålet uppnås 

genom ett långsiktigt, effektivt och systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Det är avgörande att de 

viktiga aktörerna engageras och samverkar i arbetet. Sveriges kommuner och landsting skriver: 

"Målsättningen innebär att varje enskild kommun har ett ansvar att medverka till att uppfylla 

uppsatta mål. Kommunen har ett ansvar dels i sin egenskap som väg-hållare och 

systemutformare och dels som huvudman för sina medborgare och deras hälsa." 

Gatuavdelningen medverkar idag i kommunens Trafiksäkerhetsråd där aktuella 

trafiksäkerhetsfrågor lyfts fram. Vi får även en rad önskemål om trafiksäkerhets-höjande 

åtgärder från kommuninvånarna förutom de säkerhetsrisker vi själva identi-fierar. Under 2015 

planerar vi att inventera trafikmiljön och ta fram en plan för trafik-säkerhetshöjande åtgärder. 

Planen ska ge ett underlag för fortsatt trafiksäkerhetsarbete. 

7. Utemiljö, utrustning skolor 

Fortsatt upprustning av skol- och förskolegårdar enligt plan. Enligt FN´s barnkonvention artikel 

31, har alla barn rätt till lek, vila och fritid. För att skapa en utvecklande, lärande och kreativ 

utemiljö, så behöver arbetet med att rusta upp skol- och förskolegårdar fortsätta. 

8. Planerat underhåll, beläggningar 

Åtgärder för att komma tillrätta med underhållsberget. Utredning av ÅF har visat att den totala 

underhållsskulden är ca 52 mkr. I utredningen har man tänkt att 80% av underhållsberget ska 

vara åtgärdad efter 5 år vilket innebär en investering på ca 8,4 mkr/år. Utöver detta krävs ett 
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tillskott i driftbudgeten för det normala underhållet på ytterligare 2,5 mkr utöver de av 

kommunfullmäktige öronmärkta pengarna. Drift-budgeten bör ligga på ca 4 mkr/år för att inte 

underhållsberget ska växa. Det förutsätter också att driftbudget för underhållsbeläggningar inte 

påverkas av kostnader för vinterväghållningen. 

9. Planerat underhåll, gatubelysning 

En inventering av gatubelysnings-nätets status kommer att genomföras under 2014. Då vi ännu 

inte vet det exakta behovet har beräkning gjorts på att åtgärda ca 100 belysningspunkter/år (ca 

10 000 kr/belysningspunkt). 

10. Kraftleden, investeringen uppdelat i etapper 

2015 föreslås ombyggnation av sträckan Björnängsvägen-Skörbyleden inklusive 

cirkulationsplats i korsningen Kraftleden-Skörbyleden. För 2016-2017 återstår cirkulationsplats 

vid Kraftleden-Kalmarleden (inkl. en eventuell flytt av Centrumledens sträckning), 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid busshållplatser, nya cykel- och gångbanor, avsmalningar 

mm. 

11. Konstbyggnader (brokonstruktioner) 

Kommunens konstbyggnader (brokonstruktioner) måste under 2015 undersökas för att ta reda på 

deras status. Efter genomförda undersökningar är det mycket troligt att åtgärder måste vidtas för 

att reparera tätskikt mm för att vidmakthålla anläggningarnas värde och se till att de är säkra att 

färdas på. 

12. Rehabbassängen, tillgänglighet 

För att möjliggöra för personer med vissa funktionshinder att komma ner i bassängen krävs 

inköp av en liggbrits till liften. Önskemål om detta har lyfts i handikapprådet. 

13. Säkra skolvägar, samverkan med skolförvaltningen 

Skolförvaltningen och gatuenheten påbörjade under 2013 ett projekt som syftar till att se till att 

skolvägarna blir så säkra att barn och deras föräldrar upplever att de kan låta sina barn gå eller 

cykla till skolan istället för att begära skolskjuts. Under 2013 genom-fördes några enkla åtgärder 

som har sparat ca 100 tkr åt skolförvaltningen genom att de inte längre behöver erbjuda 

skolskjuts. Under 2014 kommer skolförvaltningen att aktivt arbeta med ett utvalt område och 

identifiera vad som hindrar barnen från att själva ta sig till skolan. Efter identifikation av dessa 

hinder krävs fysiska åtgärder från gatuavdelningens sida t ex belysning, trafiksäkra 

övergångsställen, gångbanor. På sikt kommer dessa åtgärder att leda till minskade kostnader för 

kommunen som helhet. 

14. Ny fotbollsanläggning vid Futurum, inkl. omklädningsrum 

Fotbollens huvudarena på Björkvallen kommer att försvinna när Skanska börjar bygg-nationen 

av Boklok. Planen behöver därför ersättas och förslaget är att de befintliga gräsplanerna vid 

Futurum rustas upp för att få en fullstor, inhägnad naturgräsplan för hemmamatcher. På den 

befintliga grusplanen vid Futurum planeras att anlägga en ny konstgräsplan. Planen är tänkt att 

värmas upp via fjärrvärme (ledning till skolan ligger i närheten) och planen kan då användas året 

runt. Konstgräset kan också användas av skolan i undervisningen och för spontanidrott på raster 

och fritid. På så vis undviks det slitage som blir på en gräsplan när den används i 

skolverksamheten och på fritid. Gräs-planen kan därmed hållas i bra skick för föreningarnas 

matcher och motsvara de för-väntningar som de har på naturgräsplaner. Den upp-skattade 

kostnaden är en grov kalkyl som bland annat inte innefattar kostnad för att dra fjärrvärme till 

konstgräs-planen. I kalkylen finns inte heller till- och ombyggnad av Skyddsvallens omkläd-

ningsrum. De nuvarande lokalerna har inte den kapacitet som kommer att krävas vid full 

beläggning på planerna. I investeringen ingår även omklädningsrum, duschar mm. 

I december förslaget så ingår enbart projektering av en ny fotbollsanläggning vid Futurum och 

byggnation av en anläggning kan tidigast påbörjas 2016. 
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15. Åtgärder enligt hastighetsplan 

Enligt framtagen hastighetsplan ska hastigheten på kommunens vägar övergå till 40 och 60 km i 

timmen. Planen togs fram år 2008 och behöver nu revideras och efter det följas upp med 

investeringsmedel för att genomföra planen. 

16. Upprustning av grusvägar 

Kommunens grusvägar och grusade gång- och cykelvägar lider av ett eftersatt underhåll. Långa 

sträckor har genom åren skadats i samband med snöröjning, slitlager har plogats bort, vallar har 

byggts upp utmed kanterna vilket förhindrar avrinning med stående vatten som följd. På vissa 

grusvägar krävs större åtgärder som renovering av vägkroppen, dikning mm. 

17. Slottsbackens förskola (fd Junibacken förskola) 

Nybyggnation pågår av förskola för åtta avdelningar och tillagningskök i Skokloster. Syftet är att 

ersätta den tidigare byggnaden som brann ned i maj 2012. Under år 2012 upparbetades kostnader 

för brandskadan med sanering, evakueringspaviljonger och upphandling. Dessa kostnader har 

förts med till år 2014 och medför att projektet kommer att redovisa ett prognostiserat underskott. 

Slutreglering kommer att göras år 2015 då projektet avslutas och kommer rymmas inom den 

totala budgeten för investeringen. Inflyttning är planerad till årsskiftet 2014/2015. Projektet 

pågår, underskottet kommer att flyttas över till 2015 och kommer att tillföras 10,4 mkr 2015. 

18. Brand och inbrottslarm 

Komplettera och förbättra brandlarm på Vibyskolan och Västerängsskolan under 2014. Syftar till 

att uppfylla myndighetskrav och höja säkerheten i kommunens byggnader. Åtgärder i första hand 

för brand- och inbrottslarm och därefter skalskydd med inpasseringssystem. 2015 Slottsskolan. 

19. Takåtgärder skolor, Västerängsskolan 

Projektet består av takrenovering på Västerängsskolan och projektet visar idag upp ett 

prognostiserat underskott beroende på att vissa tekniska lösningar inte kunnat förutses i 

kalkylerings-/projekteringsskedet. Andra problem som inträffat är sättningar vid de tillfälliga 

paviljongerna, vilket medfört att vissa förstärkningsarbeten avseende grundläggningen varit 

tvunget att genomföras. Projektet pågår, kommer att vara klart under 2015 och tillföras 3,0 mkr 

under 2015. Under 2015 kommer även ett projekt att genomföras kring dagvattenhanteringen 

runt Västerängsskolan eftersom behovet av dessa åtgärder visat sig bli mer omfattande än vad 

som tidigare bedömts. Detta projekt kommer att tillföras 4,9 mkr under 2015. 

20. Miljö- och energiåtgärder, arbetsmiljö förskolor  

Uppfylla myndighetskrav, sänka energiförbrukningen, höja byggnadens standard och 

inomhusmiljö. Annehill förskola 2015, Viby förskola 2017. 

 

21. Ny förskola för åtta (8) avdelningar, Gröna Dalen 

Ny förskola med åtta (8) avdelningar och tillagningskök byggs i närheten av Gröna Dalen 

skolan. Syftar till att få en långsiktig lösning för förskolan som idag är på Mansängen. 

Bakgrunden är att Gröna Dalenskolan ska bli en kommunal f-9 skola och för att möjliggöra det 

behöver Läraskolan flytta ut. Läraskolan flyttar då till Mansängens förskola och förskolan flyttar 

tillfälligt till Gröna Dalenskolan, i inhyrda paviljonger och i skolans lokaler. Allt för att 

möjliggöra den långsiktiga planen. 

22. Fridegårdsgymnasium, takrenovering  

Åtgärder för att få en långsiktigt hållbar byggnad med tätt tak. Byggnaden har idag problem med 

återkommande inläckage. 

23. Miljö- och energiåtgärder, Simhall  

Simhallen behöver renoveras på grund av fuktskador och slitage. Utredning finns på simhallens 
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fuktproblem och på installationernas status. Projektering av åtgärderna sker under 2014 för 

genomförande 2015. 

24. Rungårdens förskola, ventilationsombyggnad  

Ventilationsaggregatet är uttjänt och behöver bytas. Åtgärden bidrar även till 

energieffektivisering. 

25. Planerat underhåll, fastighet  

Åtgärder för att återställa eftersatt underhåll utifrån utredning av status på kommunens 

byggnader. 

26. Västerängskolans kök, alternativ 2, ombyggnad 

Bygga ett tillagningskök på Västerängsskolan. Ombyggnationen sker inom den befintliga 

byggnaden. Lokalytan minskar för skolans verksamhet. 

27. Verksamhetsanpassning Futurumskolan  

Futurum skolan, ombyggnation för att effektivisera verksamheten. Ombyggnationen innefattar 

bland annat att ljusgårdar anpassas för verksamheten. Utredning för ombyggnationens 

omfattning utförs under 2014. 

28. Möjligheternas hus 

Under flera år har tankar funnits på att anlägga ett "möjligheternas hus" centralt i Bålsta. Exakt 

vad huset ska innehålla är inte klart dagsläget, men under medborgar-dialog har det bland annat 

framförts önskemål om en större, flexibel all-aktivitetshall med förråd, läktare och 

omklädningsrum med mera, som dels kan användas till flera olika idrotter och dels skulle kunna 

användas för kulturella aktiviteter som tex konserter eller andra föreningsaktiviteter. I och med 

att innehållet i huset inte är klart är det ytterst svårt att uppskatta kostnad för vad anläggningen 

skulle kunna kosta. 

29. Västerängsskolan åtgärder för dagvatten och mark 

Åtgärder för att anpassa dagvattenhanteringen kring Västerängsskolan utifrån Håbo kommuns 

dagvattenpolicy som antogs av kommunfullmäktige 2012-09-24 § 102. Åtgärderna behöver 

genomföras då lokalt omhändertagande ska ske inom fastigheten men även på grund av att de 

befintliga ledningarna på skolområdet är underdimensionerade och i dåligt skick. Utredning 

pågår under våren 2014 för att ta fram hur dagvattnet ska hanteras för fastigheten. 

30. Förbättrad säkerhet i Kommunhuset 

För att skapa en bättre arbetsmiljö för kontaktcenter och annan personal som arbetar på entréplan 

i kommunhuset kommer en satsning att göras för att förbättra säkerheten. 

31. Matsalsutrustning och serveringslinjer i skolrestaurangen  

Flera av våra skolrestauranger är i behov av utökade serveringsytor eller funktionsanpassning 

och utbyte av befintlig serveringsutrustning 

32. Storköksmatberedare  

I våra större kök finns behov av att kunna hacka och passera stora mängder vegetabilier för att få 

en kostnadseffektiv matlagning och möjlighet att satsa på fler råvaror med mindre 

klimatpåverkan. 

33. Utbyte av skurmaskiner  

Ett flertal av de maskiner som används på skolor och sporthallar idag är eller börjar bli utslitna 

och behöver bytas ut. 

34. IT-utrustning (tekniska avdelningen) 

Tekniska avdelningen kommer under de närmaste 3 åren behöva byta ut datorerna på kontoret 
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och ute i verksamheterna, framför allt inom kostenheten. Investeringen är uppdelad på ett antal 

år. 
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3. VA-enheten 

3.1 Uppdrag och ansvarsområde 

VA-enheten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avlopps-vattenreningen 

i kommunen. För att förse invånarna med vatten och rena deras avloppsvatten har VA-enheten 

två kommunala vattenverk och två kommunala avloppsreningsverk. Utöver det finns en 

högreservoar, ett flertal pumpstationer samt vatten-, spill-, och dagvattennät. 

VA-enheten ska arbeta för att långsiktigt säkerställa dricksvattenförsörjningen och minimera 

störningar på miljö och egendom för både samhället och kommuninvånarna, via 

avloppsvattenhantering och vattendistribution. 

3.2 Verksamhetsanalys 2015-2017, KF-beslut i juni 2014 

3.2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Kundtjänst för VA och Avfall har fasats över till kontaktcenter sedan april 2014 och 

kommuninvånarna har därmed fått en ökad service tack vare utökade telefontider. 

VA/Avfallsenheten har fått en kvalitetsförbättring då mer tid kan ägnas till bland annat 

uppföljning av kundärenden, systemunderhåll, registervård och projekt. 

3.2.2 Befolkningsförändringar 

Håbo kommun exploaterar i ett flertal områden. VA-enheten bedömer i nuläget att det inte 

kommer att medföra några merkostnader i driften, då vi får in brukningsavgifter från 

verksamheter och boende i dessa områden. 

Frösundavik 

I projekt Frösundavik är det tänkt att exploatören ska bygga ut all infrastruktur vilket innebär att 

VA-enheten enbart får driftsansvar när utbyggnaden är klar. I förprojekteringen krävs 

arbetsinsatser från enhetens personal vilket kan leda till att vi måste ta in konsulter i andra 

projekt. 

Logistik Bålsta 

Finansieringen av projektet är inte löst än men VA-enheten lägger ner tid i projektet vilket gör 

att andra arbetsuppgifter måste lösas via köpta tjänster. 

Väppeby Äng 

VA-enheten lägger ner tid i projektet vilket gör att andra arbetsuppgifter måste lösas via köpta 

tjänster. 

Dragets industriområde 

VA-enheten lägger ner tid i projektet vilket gör att andra arbetsuppgifter måste lösas via köpta 

tjänster. 

Tvåhus 

VA-enheten lägger ner tid i projektet vilket gör att andra arbetsuppgifter måste lösas via köpta 

tjänster. 

Bo Klok 

VA-enheten lägger ner tid i projektet vilket gör att andra arbetsuppgifter måste lösas via köpta 

tjänster. 

Utbyggnad av Bålsta vattenverk 

Håbo kommun växer och därmed ökar produktionen på dricksvatten. För att möta framtida krav 

bör VA-enheten undersöka möjligheterna till utbyggnad, nytt vattenverk alt. koppla på till en 
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annan dricksvattenproducent . 

3.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Skärpta tillståndskrav -500 -1 500 -1 500 

Summa -500 -1 500 -1 500 

Både vattenverken och reningsverken har tillstånd utfärdade av Länsstyrelsen. Beroende på vilka 

åtgärder VA-enheten åläggs att vidta kan det medföra ökade driftskostnader vilket i sin tur kan 

leda till att VA-taxan måste höjas. 

Skärpta tillståndskrav 

Inom VA ses kraven för rening av avloppsvatten över och nya gränsvärden kommer att kräva 

insatser på verken, exempelvis skärpta gränsvärden för fosfor, detsamma gäller dricksvatten där 

antal reningsbarriärer eller analyser kan komma att öka. 

3.2.4 Omprioriteringar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Utökad taxa för att rymma kvalitetsökning 500 1 500 1 500 

Summa 500 1 500 1 500 

Om det blir ändrade krav på VA-enheten så kan detta leda till att VA måste höja taxan för 2015. 

3.2.5 Sammanfattning 

Förändring från budget 2014 2015 2016 2017 

Befolkningsförändringar 0 0 0 

Förändrade lagar och förordningar -500 -1 500 -1 500 

Kvalitetsförändringar 0 0 0 

Omprioriteringar 500 1 500 1 500 

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) 0 0 0 

Summa 0 0 0 

3.3 Volymer och nyckeltal 

3.3.1 Va-enheten 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Producerad mängd dricksvatten, 
tusen m3/år 

1 633 1 715 1 736 1 021 1 707 1 710 

Renad mängd avloppsvatten, tusen 
m3/år 

2 336 2 271 2 151 1 642 2 500 2 500 

Antal abonnenter, stycken 5 760 5 888 5 903 5 904 6 000 6 000 

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3/år 

Producerad mängd dricksvatten förväntas ligga på samma nivå som 2014. Tack vare att VA-

enheten har lagat ett antal dricksvattenledningar har utläckaget minskat vilket gör att siffrorna 

inte förväntas öka. 
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Renad mängd avloppsvatten, tusen m3/år 

Renad mängd avloppsvatten förväntas ligga på samma nivå som 2014. 

Antal abonnenter, stycken 

Antal påkopplingar ökar hela tiden i takt med att exploatering sker inom verksamhetsområdet för 

VA, men ökningen blev inte så stor för 2014 som man budgeterat. Under 2015 beräknas en 

mindre ökning. 

3.4 Drifts- och investeringsredovisning 

3.4.1 Driftsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 
Budget 

2015 

Förändr 
budget 
14/15 

Not 

Vatten och avlopp gemensamt 12 793 14 316 14 316 13 616 700  

Vattenverk drift -3 432 -3 090 -3 090 -3 090 0  

Pumpstationer drift -1 326 -1 440 -1 440 -1 440 0  

Ledningsnät drift -2 982 -2 894 -2 894 -2 894 0  

Reningsverk drift -5 544 -6 542 -6 542 -5 842 -700  

Dagvatten 0 -350 -350 -350 0  

Summa -491 0 0 0 0  

Se kommentar under punkten 2.3. 

Ändrad redovisningsprincip: En tillämpning av RKR 18 Redovisning av underskott innebär att 

VA verksamhetens eget kapital omklassificerats till kortsiktig fordran för år 2012. År 2013 har 

underskottet reglerats mot VA fonden direkt. 

3.4.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 

Budget 
2015 

Juni 

Budget 
2015 

Dec 

Not 

Övergran, Tallbacka, Kivinge -110 0 0 0 0  

Larm o kommunikation -73 0 0 0 0  

Inventarier, data - VA-enheten -209 0 0 0 0  

Omläggning ledningar -4 993 -4 000 -7 000 -10 000 -3 000 1 

Personaldel Bålsta ARV -4 574 0 0 0 0  

Exploatering tätort -1 393 -3 000 0 -2 000 0   2 

Upprustning pumpstation -231 0 0 0 0  

Kväverening, Bålsta RV -46 517 0 0 0 0  

Kapacitetsökning Bålsta VV 0 -250 -250 -1 000 0 3 

Tankstationer 0 -1 000 -1 000 0 0  

Bräddningsanordning Skokloster VV 0 -200 -200 0 0  

Brunnstätning 0 -500 -500 -500 0 4 

Flytt av ventilation Bålsta VV 0 -200 -200 0 0  

Handkörning Bålsta VV 0 -300 -300 0 0  

Renvattenpumpar Bålsta VV 0 -300 -300 0 0  

Ekilla pumpstation 0 -500 -500 0 0  
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Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 

Budget 
2015 

Juni 

Budget 
2015 

Dec 

Not 

Kemikalietankar/farmartankar 0 -200 -200 0 0  

Asfaltering Skokloster VV 0 -70 -70 0 0  

Brutet vatten på pumpstationer 0 -500 -500 -1 300 0 5 

Upprustning Skokloster råvattenstation 0 0 0 -200 0 6 

Filterpumpstation Skokloster RV 0 0 0 -200 0 7 

Carport/förråd Bålsta VV 0 0 0 -100 0 8 

Exploateringsområden 0 0 0 -3 000 0 9 

Vatten- och reningsverken 0 0 0 0 -5 000 10 

Projektering Biskops-Arnö 0 0 0 0 -2 000 11 

Projektering Katrinedal 0 0 0 0 -1 000 12 

Ombyggnad Skokosters råvattenintag 0 0 0 0 -2 000 13 

Summa -58 100 -11 020 -11 020 -18 300 -13 000  

Enligt villkoren för verksamheten för Bålsta avloppsreningsverk ska VA-enheten ta fram en 

åtgärdsplan för ledningsnätet. (Beslut 2011-10-13 Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB)). 

Åtgärdsplanen ska enligt samma tillstånd revideras vart femte år om inte annat överenskommits 

med tillsynsmyndigheten. Åtgärdsplanen för lednings-nätet ska innehålla kostnadsförslag och 

kostnadsberäkningar samt prioriteringar och tidsplan för att begränsa tillflödet av regn- grund- 

och dränvatten till avloppsrenings-verket. VA-enheten ska också fortlöpande se över och utföra 

åtgärder för att förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt renat avloppsvatten på 

avloppsledningsnätet. 

1. Omläggning ledningar 

I driftstörningsprogrammet VABAS, noteras alla driftstörningar på ledningsnätet. När 

driftstörningar blir för många, åtgärdas det med omläggning av ledningen. Med 

investeringsbudgeten för 2015 kommer kortare sträckor än tidigare läggas om. I det 

omläggningsprogram som tagits fram, finns de omläggningar som var tänkta att göras 2015. Nu 

blir omläggningarna mer av akut natur. 

2. Exploatering tätort 

Påkoppling i tätorten sker så fort någon inom verksamhetsområde för kommunalt VA begär det. 

Flera större anslutningar har skett, bland annat Potentia, Solängen och Håbohus på Dalängen. 

VA-enheten har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att omfördela 3 miljoner från 

omläggning ledningar på grund av ökade kostnader i samband med exploatering av VA, då 

anslutningarna har varit kostsamma. Omfördelningen görs för att Håbo kommun ska slippa att 

låna upp mer medel. Ytterligare intäkter på anslutningsavgifter beräknas komma in, därav en 

förväntad minskning av kostnaden. 

I samband med styckningar och förtätningar inom VA-verksamhetsområdet kopplas fler och fler 

fastigheter på det kommunala VA-nätet, vilket initialt innebär en investeringskostnad. VA-

enheten får in anslutningsavgifter på alla nyanslutningar men då kostnaderna för att ansluta en 

fastighet varierar täcks inte alltid kostnaden av intäkten, speciellt om det förekommer berg eller 

kräver långa ledningar vid anläggningen. En av anledningarna till att intäkterna ibland inte täcker 

för kostnaderna beror på att vi behöver spränga en del mark för att kunna lägga ledningar. 

3. Kapacitetsökning Bålsta VV 

Framtida exploateringar ställer krav på en säker och ökad dricksvattenproduktion, vilket 

alternativ kommunen ska välja bör utredas. VA-enheten utreder flera alternativ förutom att 

bygga ut vattenverket, vilket gör att tidsplanen och kostnaden kan komma att revideras. 
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Producerad mängd dricksvatten ökar och nya områden tillkommer vilket gör att kapaciteten på 

vattenproduktionen måste öka. 

4. Brunnstätning 

Enligt tillstånden på Bålsta och Skokloster reningsverk ska otäta brunnar renoveras varje år för 

att minska risken för inläckage av ovidkommande vatten. För att följa kommunens tillstånd och 

för att minimera inläckage till ledningsnätet ska inventering av brunnar ske. De brunnar som är 

otäta ska tätas. 

5. Brutet vatten på pumpstationer 

Enligt lagkrav ska alla pumpstationer förses med brutet vatten för att minimera risken för 

spridning av bakterier i dricksvattnet. 

För att få en bättre arbetsmiljö samt minimera risken för att bakterier tar sig in i dricksvattennätet 

kommer alla pumpstationer att få brutet vatten. 

6. Upprustning Skokloster råvattenstation 

För att öka säkerheten på dricksvattnet bör Skokloster samfällighets sommarvatten särskiljas från 

intaget av kommunens dricksvatten. 

7. Filterpumpstation Skokloster RV 

För att minska risken för läckage och stopp av reservkraftverken bör filterpumpstationen rustas 

upp. 

8. Carport/förråd Bålsta VV 

För att kunna förvara nödvattentankar på släp och annan nödutrustning behövs en carport/förråd. 

9. Exploateringsområden 

Finansiering av alla exploateringsområden är inte lösta, men VA-enheten kommer att behöva 

investeringsmedel för sin del, främst gällande personal och projektering. I förprojekteringen 

krävs arbetsinsatser från avdelningens personal vilket kan leda till att vi måste ta in konsulter i 

andra projekt. 

10. Vatten- och reningsverken 

Ett stort behov finns av att se över standarden på de olika enheterna. På vissa pumpstationer 

saknas övervakning. Det pågår en inventering av investeringsbehovet. En brist är att det inte 

finns reservdelar/reservpumpar på sårbara ställen. För att öka driftsäkerheten måste det finnas 

delar, så det snabbt går att åtgärda felen. Ett akut lager med de allra viktigaste komponenterna 

ska det investeras i. 

11. Projektering Biskops-Arnö 

Enligt dom i VA-nämnden, har kommunen blivit ålagd att ge Biskop-Arnö kommunalt VA. 

Projekteringen kommer bli dyr på grund av längden och den historiskt viktiga marken. 

12. Projektering Katrinedal 

VA-enheten har fått förfrågningar om möjligheten till kommunalt VA. Ärendet ska beredas för 

att tas upp i nämnden under 2015. Katrinedal påminner i stora delar om Biskops-Arnö och VA-

enheten kommer förorda att kommunalt VA dras fram till Katrinedal. VA-enheten anser att vissa 

ekonomiska fördelar kan uppnås, om man gör projekteringen tillsammans med Biskop-Arnö. 

13. Ombyggnad Skoklosters råvattenintag 

Byggnaden är i dåligt skick. Det saknas ett riktigt skalskydd och en förening har sitt 

sommarvattenintag inne i stationen. Således har obehöriga tillträde till anläggningen, vilket är 
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mycket olämpligt. I ett första steg, har själva intaget säkrats och gamla ritningar studeras. Under 

2015 måste en investering ske som åtgärdar bristerna. Total nybyggnad förordas. 
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4. Avfallsenheten 

4.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Avfallsenheten strävar efter en långsiktigt hållbar avfallshantering i Håbo. Genom att ständigt 

arbeta med omvärldsbevakning, samverkan och utveckling erbjuder avfallsenheten hög kvalitet, 

både ekonomiskt och miljömässigt, på produkter och tjänster till kommuninvånare och 

verksamhetsutövare. 

Avfallsenhetens verksamhet finansieras med avgifter som enligt 15 kap. i miljöbalken ska 

användas för att transportera hushållsavfall och liknande avfall inom kommunen till en 

behandlingsanläggning samt att avfallet återvinns eller bortskaffas. Avfallsenheten ansvarar 

också för tömning av slam från slamavskiljare och fettavskiljare, samt latrinhämtning och 

insamling av småbatterier. 

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

producentansvar, men för dessa avfallsslag har avdelningen ändå ansvar för avfallsplanering, 

samråd och information. 

Avfallshanteringen ska ske utifrån miljötänkande och resurshushållning. Allt material i avfallet 

ska utnyttjas; i första hand återanvändas, i andra hand materialåtervinnas, i tredje hand användas 

till energiutvinning och i sista hand deponeras. Uppkomsten av farligt och miljöstörande avfall 

ska minimeras. Det avfall som ändå uppstår ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. 

4.2 Verksamhetsanalys 2015-2017, KF-beslut i juni 2014 

4.2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Kundtjänst för VA och Avfall har fasats över till kontaktcenter sedan april 2014 och 

kommuninvånarna har därmed fått en ökad service tack vare utökade telefontider. 

Avfallsenheten har fått en kvalitetsförbättring då mer tid kan ägnas till bland annat uppföljning 

av kundärenden, systemunderhåll, registervård och projekt. 

4.2.2 Befolkningsförändringar 

Ökad belastning på ÅVC Västerskog 

Återvinningscentralen i Västerskog invigdes 2008 och är idag en av de mest besökta platserna i 

kommunen. En växande kommun, och engagerade invånare som vill göra rätt, innebär att antalet 

besökare till återvinningscentralen ständigt ökar, från 51 000 st 2008 till närmare 86 500 st år 

2013. Detta innebär också att mängderna avfall vi tar emot ständigt ökar, från 4284 ton år 2008 

till 5615 ton år 2013. 

4.2.3  Förändrade lagar och förordningar 

Krav på utsortering av fler avfallsslag 

Avfallshanteringen är en bransch som är under ständig utveckling och fler och fler fraktioner kan 

sorteras ut och materialåtervinnas. För att Håbo kommun ska kunna fortsätta ha en bra, 

tillgänglig och miljövänlig avfallshantering och kunna utveckla den i framtiden så finns behov 

att utöka den befintliga ytan. Enligt nya riktlinjer från Naturvårdsverket kommer arbetet med 

återanvändning fokuseras på i framtiden. 

4.2.4 Sammanfattning 

Beroende på när utbyggnaden av ÅVC Västerskog kommer att ske, så kommer de ökade 

kapitaltjänstkostnaderna behövas budgeteras i driften, vilket troligtvis kommer att leda till en 

taxejustering. 
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4.3 Volymer och nyckeltal 

4.3.1 Avfallsenheten 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal besök vid 
återvinningscentralen, st 

76 422 77 849 86 762 63 366 88 000 96 000 

Andel kunder som är anslutna till e-
faktura (%) procent 

22 20 21 30 21 35 

Hushållsavfall i kärl, till biologisk 
återvinning, ton/år 

     767 

Hushållsavfall i kärl, till 
energiutvinning, ton/år 

     3 190 

Hushållsavfall till 
materialåtervinning, ton/år 

     1 585 

Grovavfall till biologisk återvinning, 
ton/år 

     670 

Grovavfall till materialåtervinning, 
ton/år 

     910 

Grovavfall till energiutvinning, 
ton/år 

     3 560 

Grovavfall till deponi, ton/år      70 

El-avfall från hushåll, ton/år      452 

Farligt avfall från hushåll, ton/år      96 

Total mängd avfall, kg per person      560 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Avser alla besök på återvinningscentralen, både från privatpersoner och verksamheter. 

Andel kunder som är anslutna till e-faktura (%) procent 

Avser alla kunder som aktivt valt e-faktura. 

Hushållsavfall i kärl, till biologisk återvinning, ton/år 

Avser utsorterat matavfall i det bruna kärlet. 

Hushållsavfall i kärl, till energiutvinning, ton/år 

Avser utsorterat restavfall i det gröna kärlet. 

Hushållsavfall till materialåtervinning, ton/år 

Avser förpackningar insamlat på återvinningsstationer och återvinningscentralen. 

Grovavfall till biologisk återvinning, ton/år 

Avser löv, gräs, jord och fallfrukt insamlat på återvinningscentralen. 

Grovavfall till materialåtervinning, ton/år 

Avser metall, gips, däck, sten, grus, betong, planglas, wellpapp och fettavfall insamlat på 

återvinningscentralen. 
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Grovavfall till energiutvinning, ton/år 

Avser trä, tryckimpregnerat trä, ris, grenar och containern för brännbart avfall på 

återvinningscentralen. 

Grovavfall till deponi, ton/år 

Avser isolering insamlat på återvinningscentralen. 

El-avfall från hushåll, ton/år 

Avser allt el-avfall inklusive kyl- och frysskåp från fastighetsnära insamling och insamlat på 

återvinningscentralen. 

Farligt avfall från hushåll, ton/år 

Avser allt farligt avfall från privatpersoner insamlat på återvinningscentralen. 

Total mängd avfall, kg per person 

Avser allt avfall insamlat i kärl, från återvinningsstationer och på återvinningscentralen i Håbo 

kommun. 

4.4 Drifts- och investeringsredovisning 

4.4.1 Driftsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 
Budget 

2015 

Förändr 
budget 
14/15 

Not 

Avfallshantering 2 372 3 707 3 707 3 699 8  

Kundtjänst VA/avfall 95 0 0 0 0  

ÅVC Västerskog -3 473 -3 707 -3 707 -3 699 -8  

Summa -1 006 0 0 0 0  

Avfallsenheten har en fond för avfallsverksamhet. Det egna kapitalet för avfallsverket ska 

särredovisas. Resultatet för respektive år ska avräknas mot inarbetat eget kapital. Underskottet 

för avfallsverket för år 2013 uppgår till 1 006 tkr och har avräknats mot avfallsverkets egna 

kapital. 

4.4.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 

Budget 
2015 

Juni 

Budget 
2015 

 Dec 

Not 

Inventarier data -5 0 0 0 0  

Körplåtar ÅVC 0 -200 -200 0 0  

Upphandling och projektering av ÅVC 
Västerskog 

0 -500 
-500 

-500 0  

TV-skärm utomhus 0 -47 -50 0 0  

Summa -5 -747 -750 -500 0  

För att möta framtida krav bör en utbyggnad/utökning av ÅVC Västerskog göras. Planering, 

upphandling och projektering beräknas genomföras under 2014-2015. 
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5. Överförmyndarnämnden 

5.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Överförmyndarnämnden ansvarar för handläggning av överförmyndarärenden i Håbo kommun, 

och driver sin verksamhet enligt uppdrag från kommunfullmäktiga. I dagsläget bedriver 

överförmyndarnämnden tillsyn över mer än 200 ställföreträdarskap. 

Nämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet och styrs 

lagmässigt framför allt av föräldrabalken. 

5.1.1 Tillsynsmyndighet 

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. 

Genom sin tillsyn ska överförmyndarnämnden motverka rättsförluster för de svagaste i samhället 

som underåriga och de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller 

förvaltare förordnad. De viktigaste bestämmelserna för hur överförmyndarnämnden ska utöva 

tillsyn och handlägga ärendeförfaranden finns i föräldrabalken och andra civilrättsliga 

lagbestämmelser. 

Lagar som överförmyndarnämnden vanligast kommer i kontakt med och som ställföre-trädare 

bör ha kännedom om är bl.a. följande: föräldrabalken (1949:381), förmyndar-skapsförordningen 

(1995:379), kommunallagen, förvaltningslagen, sekretesslagen, skadeståndslagen, 

äktenskapsbalken, sambolagen, ärvdabalken, lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits 

under påverkan av en psykisk störning, samt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande 

barn. 

5.2 Verksamhetsanalys 2015-2017, KF-beslut i juni 2014 

5.2.1 Befolkningsförändringar 

Antalet ensamkommande flyktingbarn kommer att öka i kommunen dels beroende på att 

kommunen startar ett eget boende för ensamkommande, dels beroende på boendet som finns i 

Ekolsund. Detta kommer att öka arbetsbelastningen på överförmyndarnämnden men bedöms 

finansieras av statsbidrag. 

5.2.2 Förändrade lagar och förordningar 

På statlig nivå pågår ett utredningsarbete kring överförmyndarnämndens uppdrag och 

ansvarsområde och ersättningsfrågan för gode män och förvaltare. Detta förväntas inte få något 

genomslag 2015 och det är i nuläget osäkert hur det kommer att påverka 2016 och 2017. 

5.2.3 Sammanfattning 

Överförmyndarnämnden bedöms inte få några ökade kostnader för planperioden. 

5.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd ska 

arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt åtgärder för 

att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål nedan anges 

nämndens prioriterade mål. 
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5.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 
utveckling och lärande. 

5.3.1.1 Ensamkommande flyktingbarn ska ha en god man inom högst 10 dagar efter det att 
man anlänt till kommunen. 

Motivering 

Det är av största vikt att de ensamkommande erhåller en god man så snart som möjligt. Denne är 

en viktig person i samarbetet med bland annat skolan. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

90 % av de ensamkommande flyktingbarnen ska ha fått 
en god man inom 10 dagar. 

   90% 

5.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

5.3.2.1 Om komplett redovisning inkommer före den 31 januari ska ersättning-en till gode 
mannen/förvaltaren betalas ut senast den 31 mars. 

Motivering 

I förhållande till gode männen och förvaltarna är det viktigt att nämndens verksamhet och 

agerande är förutsägbart. Bland det viktigaste i detta är att ställföreträdarna vet när man kan få 

sin ersättning för nedlagt arbete. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Andel av inkomna redovisningar där ersättning utbetalats 
senast den 31 mars. 

   90% 

5.3.2.2 Om komplett redovisning inkommer senast den 1 mars utbetalas ersättning till god 
man/förvaltare senast före midsommar. 

Motivering 

I förhållande till gode männen och förvaltarna är det viktigt att nämndens verksamhet och 

agerande är förutsägbart. Bland det viktigaste i detta är att ställföreträdarna vet när man kan få 

sin ersättning för nedlagt arbete. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Andel av inkomna redovisningar där ersättning utbetalats 
före midsommar. 

   90% 

5.3.2.3 Gode män/Förvaltare som väljer att avsäga sig sitt uppdrag ska vara så få som 
möjligt. 

Motivering 

För nämndens verksamhet är det av yttersta vikt att vi dels kan rekrytera nya gode män/förvaltare 

men också att de som finns inte lämnar sitt uppdrag. 
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Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Högst 5 % av gode männen/förvaltarna väljer 2015 att 
avsäga sig sitt uppdrag. 

   5% 

5.3.2.4 Minst 10 nya gode män/förvaltare ska rekryteras under 2015. 

Motivering 

Nämnden ser ett ökat behov av gode män och förvaltare. För att så snabbt som möjligt kunna 

verkställa ett beslut behöver det finnas en "bank" med personer som kan åta sig uppdraget så 

snart som det finns ett beslut om insats. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Antal rekryterade gode män /förvaltare under året.    10 

5.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

5.3.3.1 Under 2015 utreda förutsättningarna för elektronisk årsredovisning från och med 
2016 

Motivering 

En elektronisk årsredovisning från gode män/förvaltare underlättar verksamhetens administration 

och förväntas ge fler felfria redovisningar. En minskad pappersanvändning har också positiva 

effekter på miljön. 

5.4 Förändringar från KF-beslut i juni 

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en budgetram för överförmyndarnämnden på 1 135 tkr 

(inklusive löneökningar om 14 tkr) för år 2015. I budgetförslaget är följande förändringar gjorda 

så att budgeten summerar till 1 255 tkr: Medel för finansiering av 0,25 tjänst överförmyndare 

övergår från socialnämnden till överförmyndarnämnden, 120 tkr. 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Överförmyndare, 0,25 årsarbetare -120 -120 -120 

Summa -120 -120 -120 

5.5 Drifts- och investeringsredovisning 

5.5.1 Driftsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 
Budget 

2015 

Förändr 
budget 
14/15 

Not 

Överförmyndare -1 098 -1 121 -1 121 -1 255 134  

Utökning av budget för med 120 tkr för finansiering av 0,25 tjänst överförmyndare. 

5.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 
Budget 

2015 
Not 

Överförmyndare -9 0 0 0  

Summa -9 0 0 0  
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6. Bygg- och miljönämnden 

6.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden har från och med januari 2014 till uppgift att fullgöra kommunens 

myndighetsutövande uppgifter inom bygg- och miljöområdet samt ansvara för de kart- och 

mättekniska uppgifterna i kommunen, geografiska informationssystem, adressärenden, 

lägenhetsregister samt handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 

Inom ramen för uppdraget arbetar nämnden för att uppnå dels en hållbar utveckling genom att 

minska påverkan på miljön och människors hälsa, dels säkra livsmedel i kommunen. 

Inom byggnadsväsendet ansvarar nämnden för bygglov, förhandsbesked, anmälan och 

strandskydd inom ramen för gällande lagstiftning inom plan- och bygglagen, miljöbalken och 

angränsande lagstiftning. 

Inom miljöområdet ansvarar nämnden för prövning och tillsyn enligt en mängd olika lagar, till 

exempel miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, smittskyddslagen. I 

miljöbalken ingår miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska produkter, förorenad mark, 

områdesskydd, avfall och producentansvar med mera. 

Tillsyn och kontroll är en stor del av nämndens uppgifter inom såväl bygg- som miljöområdet. 

Tillsyn och kontroll innefattar alla typer av åtgärder som tillsynsmyndigheten har rätt och ibland 

också skyldighet att vidta, i syfte att säkerställa att lagens mål och grundläggande bestämmelser 

efterlevs och att domar och beslut som meddelats med stöd av lagen följs. Tillsynen är 

förebyggande, kontrollerande och uppföljande. 

Inom nämndens ansvar ligger även medverkan i kommunens fysiska planering, allmän 

intressebevakning inom verksamhetsområdena samt information och rådgivning till invånare, 

byggherrar, företag och verksamheter. Nämnden har inom sitt verksamhetsområde ansvar för den 

fysiska miljöns utveckling från estetisk, kulturell och teknisk synpunkt. 

6.2 Verksamhetsanalys 2015-2017, KF-beslut i juni 2014 

6.2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Budgetförslaget innehåller en satsning om 150 tkr inom verksamhetsområdet 

bostadsanpassningsbidrag dels mot bakgrund av resultatet 2013 dels på grund av ökande andel 

äldre i befolkningen. Den genomsnittliga kostnaden i Håbo kommun per invånare är 117 kr att 

jämföra med 105 kr för hela landet (avser år 2012). Befolkningens åldersstruktur och 

bebyggelsens ålder spelar här stor roll. För såväl den enskilde som kommunen är det en stor 

fördel ju längre boendesituationen hemma kan anpassas och därmed skjuta upp flytt till särskilt 

boende. Den senaste kundundersökningen visar att bidragstagarna är väldigt nöjda både med 

handläggning och den utförda åtgärden. 

I de kundundersökningar som har utförts inom bygglov och miljö visar resultatet på nöjd-

kundindex som pekar på ett förbättringsbehov. Därför blir det viktigt att inför 2015 haft 

möjlighet till fokus på kvalitetsarbete med till exempel processkartläggningar i syfte att 

effektivisera verksamheten. Föreslagen satsning 2015 inom kompetensutveckling kommer att 

gagna effektivitet, service och bemötande. 

 

6.2.2 Befolkningsförändringar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Ökat behov av bidrag för bostadsanpassning* 150 150 150 

Summa 150 150 150 
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* Avser bestående ramjustering från och med år 2015.  

Folkmängden i kommunen förväntas öka kommande år och i synnerhet är det andelen äldre (+65 

år) som ökar dramatiskt i jämförelse med andra åldersgrupper. Den ökade folkmängden 

respektive den ökade andelen äldre medför att fler invånare kan komma i behov av anpassning i 

den egna bostaden för att kunna bo kvar. Åtgärder som är bidragsberättigade enligt gällande 

lagstiftning beslutar Bygg- och miljönämnden om. Ibland krävs det relativt omfattande 

ombyggnadsåtgärder i den egna bostaden för att kunna klara de krav som finns då 

funktionshinder har uppkommit. 

Antal anpassningar och deras storlek skiftar från år till år, men trenden visar på att kostnaderna 

har ökat. Noteras kan att reparationskostnaderna för tekniska installationer såsom hissar, 

lyftanordningar och dörröppnare ökar kontinuerligt i takt med att antalet installationer blir fler. 

Under 2013 överskreds budget med ca 150 tkr. Mot bakgrund av såväl den ökande andelen äldre 

i befolkningen och de ökade kostnaderna för verksamheten föreslås ett tillskott i ram inför 2015 

om 150 tkr för att klara förväntat bidragsbehov, vilket ger 2 337 tkr i total bidragsvolym för 2015 

och framåt. 

Under 2015 prognostiserar bygg- och miljönämnden en ökning av det totala byggandet i 

kommunen. Detta kommer att påverka byggavdelningen samt mät-, kart och GIS-verksamheten, 

och i förlängningen miljöavdelningen. Under 2014-15 kommer arbete med kvalitetsfrågor att 

vara prioriterat, till exempel med processkartläggning, för att finna effektiviseringsmöjligheter, 

få bort tidstjuvar, arbeta smartare och liknande. Sammantaget gör detta att inför 2015 är 

bedömningen att volymökningen kan hanteras inom ordinarie driftsram, men med utfört 

kvalitetsarbete ges förvaltningen en god grund inför behovsbedömning till verksamhetsåret 2016. 

6.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Plan- och bygglagen kan eventuellt komma att bli föremål för förändring. I mars månad 2014 har 

regeringen lämnat över en proposition om dessa ändringar till riksdagen. Lagförslaget innehåller 

fyra bygglovsbefriade åtgärder. Bland annat ges möjlighet att uppföra ett så kallat 

komplementbostadshus på 25 kvadratmeter utan bygglov. Beslut väntas tas i riksdagen i början 

av juni 2014 och förslaget är att ändringarna ska gälla från och med den 2 juli 2014. 

Bygg- och miljöförvaltningen påverkas av lagförslaget genom att färre åtgärder blir 

bygglovspliktiga. Å andra sidan föreslås bygganmälan krävas liksom beslut om startbesked. 

Exakt hur detta kommer att påverka resursbehov och intäktssidan är för tidigt att dra slutsatser 

kring. I det fall lagförslaget genomförs blir det av största vikt att bevaka konsekvenserna av 

förändringarna samtidigt som informationsbehovet till invånarna kommer att vara stort. 

En annan förändring handlar om enskilda avlopp, där det finns ett remissförslag om att delar av 

Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten ska ersättas 

av föreskrifter från Havs- och vattenmyndigheten. Föreskriften kommer enligt remissförslaget 

innehålla mycket förändringar från de nuvarande allmänna råden. Bland annat finns förslag på 

reduktionskrav för både kväve och bakterier samt förslag på att införa ytterligare en skyddsnivå 

där krav ska ställas på källsorterande anläggningar vid nybyggnation. Förslaget i sin utformning 

ställer även högre krav på ansökningshandlingarna för nya avloppstillstånd. Det finns idag inget 

datum för när de nya föreskrifterna ska träda i kraft, men år 2015 kan sannolikt bli aktuellt. 

Bygg- och miljöförvaltningen påverkas av remissförslaget genom att förvaltningen kommer att 

få uppdatera sina rutiner för arbetet med enskilda avlopp. Detta kommer sannolikt leda till att 

miljöavdelningen under en övergångsperiod inte kommer att hinna bedriva lika mycket tillsyn 

över avloppsanläggningar till dess att de nya rutinerna har satt sig. En minskad avloppstillsyn 

innebär i sin tur minskade intäkter. Hur pass stora konsekvenser det kan komma att innebära är 

idag svårt att säga, dels med anledning av osäkerheten om remissförslaget kommer att antas i sin 

nuvarande utformning eller inte. 
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6.2.4 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Övergång till nytt höjddatasystem (RH2000) 150 50 0 

Snedbilder 0 140 90 

Kompetensutveckling, särskild satsning 100 0 0 

Datorer och annan IT-utrustning* 60 60 60 

Komplettering av möbler och inventarier* 75 50 50 

Administrativa kostnader som anpassning av ram* 230 230 230 

Bygg- och miljönämnden utbildning* 30 30 30 

Summa 645 560 460 

* Avser bestående ramjustering från och med 2015. 

1. Övergång till nytt höjddatasystem (RH2000) 

För att möjliggöra en övergång till nytt höjddatasystem, RH2000, behöver inmätningar göras i 

kommunen för att ha punkter att mäta ifrån. Arbetet är planerat att till del genomföras sommartid 

under två år med studenter/praktikanter för att hålla kostnaden nere. I dag betalar kommunen för 

enskilda datauppdateringar och information från myndigheter. Arbetet har påbörjats under 2014 

och beräknas avslutas under första kvartalet 2016. 

2. Snedbilder 

Som ett komplement till de traditionella flygbilderna utgör snedbilder ett effektivt verktyg inom 

fysisk planering. Vid flygfotografering tas bilden rakt ovanifrån, men i snedbilden är varje objekt 

fotograferat från alla fyra väderstrecken. I snedbilden går det att mäta storlek, läge, avstånd och 

byggnadshöjd. Det ger ett effektivt tidsbesparande verktyg inom till exempel stadsplanering och 

bygglovshandläggning. Samtidigt ökar kvaliteten i det beslutsunderlag som tas för beslut. 

Förslaget är att ta fram snedbilder för Bålsta tätort i första hand. Första året utförs 

flygfotografering och framställning och kommunen betalar sedan en årlig licenskostnad. 

3. Kompetensutveckling 

En riktad satsning för att höja kompetensen hos handläggare och inspektörer i sättet att arbeta i 

projekt. Genom en kvalitetshöjning i arbetssätt, metoder och roller skapas en effektivare 

organisation som i stora stycken är en projektorienterad organisation. 

4. Datorer och annan IT-utrustning 

Utbyte av datorer och annan IT-utrustning. Inköp av några bärbara datorer behövs. 

5. Komplettering av möbler och inventarier 

Bygg- och miljöförvaltningen har behov av komplettering av möbler, kontorsstolar, arkivskåp, 

mätutrustning och liknande. Ergonomirond för de anställda ska genomföras till stöd för att 

bedöma erforderliga kompletteringar. 

6. Administrativa kostnader som anpassning av ram 

Bygg- och miljöförvaltningen har sitt första verksamhetsår under 2014 och redan mars 2014 står 

det klart att budgeterade medel för en del administrativa kostnader är för låg. Till exempel 

saknas medel för porto och delgivning. Här bör finnas täckning för kostnader för deltagande i 

enkätundersökningar gällande levererad service. Även förvaltningsövergripande kostnader inom 

ramen för personalbefrämjande åtgärder saknas. Inköp av arbetskläder med kommunlogga 

erfordras. En tjänst i budgeten inom bygglovsenheten har endast till 80 % täckning, men bör 

uppgå från och med 2015 till 100 %. 

6. Bygg- och miljönämnden utbildning  

I och med att 2015 är första året i en ny mandatperiod och det kan komma att bli nya ledamöter i 
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nämnden så planeras introducerande utbildning inom verksamhetsområdet. Dessutom finns det 

anledning att nämnden även framöver ges möjlighet att delta på erforderliga konferenser. 

6.2.5 Omprioriteringar 

Bygg- och miljöförvaltningen ser inte att det finns rimliga omprioriteringar att göra utan att 

konsekvenserna blir för stora. Den övervägande delen av verksamheten är dessutom 

myndighetsutövning där erforderliga handläggarresurser krävs för att klara de krav som ställs på 

kommunen. 

6.2.6 Förändrade lokalbehov 

Bygg- och miljöförvaltningen har för närvarande inte behov av ytterligare lokaler. Däremot är 

det angeläget att färdigställa fler korttidsarbetsplatser i nära anslutning. Med förväntad 

expansionstakt i kommunen och därmed ökande ärendevolymer kommer resursbehovet att 

behöva ses över framöver. Med största sannolikhet kommer ytterligare arbetsplatser att erfordras. 

6.2.7 Sammanfattning 

Förändring från budget 2014 2015 2016 2017 

Befolkningsförändringar 150 150 150 

Förändrade lagar och förordningar 0 0 0 

Kvalitetsförändringar 645 560 460 

Omprioriteringar 0 0 0 

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) 0 0 0 

Summa 795 710 610 

Bygg- och miljöförvaltningen har startat sitt första verksamhetsår 2014 och med ny förvalt-

ningschef från och med februari 2014. Förvaltningen har givits goda förutsättningar att driva sin 

verksamhet under 2014, och det följer med in i nästa verksamhetsår. Håbo kommun växer och 

det är många projekt som är i olika skeden i sin planerings- och genomförandefas. Med den 

ökande expansionstakt som står för dörren ser förvaltningen en ökning av ärendevolymer såväl 

inom bygg som miljö. Det finns dock ännu ingen anledning att signalera ökat resursbehov, utan 

där kommer kvalitetsarbete starta upp 2014 med syfte att effektivisera och arbeta smartare. 

Kan också förslaget om snedbilder för Bålsta från och med 2016 bli verklighet ger det ytterligare 

effekt på effektiviteten. Ävenså de förslag om kompetensutveckling för såväl personal som 

politiker kan ge avtryck inom förvaltningens och nämndens kompetens och effektivitet. 

Intäktssidan synes inte ha förutsättningar att kunna höjas, utan den ligger kvar på i stort sett 

samma nivå som innevarande år. Särskilt inom bygglov finns det osäkerhet i den uppskattade 

intäktsnivån eftersom det handlar helt och hållet om mängden och arten av ärenden som 

inkommer. Under 2014 planeras förvisso en översyn utföras av bygglovstaxan och huruvida 

eventuella justeringar där kan komma att påverka intäkts-nivån kommer att kunna stå klart under 

hösten. Även taxan inom ramen för verksam-het inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningen  

ska bli föremål för översyn och eventuell revidering. Målet är i så fall att nya taxor kan gälla från 

och med 2015. 

Till 2015 konkretiseras ett behov av ramtillskott inom verksamhetsområdet bostadsanpassnings-

bidrag mot bakgrund av ökade kostnader synliga i föregående års budgetöverskridande samt 

befolkningens ökande andel äldre. 

Det finns ett par aktuella ändringsförslag i lagstiftning som kommer att påverka verksamheterna. 

Den ena handlar om ökad bygglovsbefrielse i en reviderad plan- och bygglag. Det andra 

förslaget handlar om att ställa skarpare krav på enskilda avlopp. Den förstnämnda ändringen 

förväntas träda i kraft i juli 2014 och den andra torde komma under 2015. 
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Förvaltningen föreslår några smärre justeringar i ram gällande en del förvaltningsövergripande 

kostnader kring administration, möjlighet till personalbefrämjande åtgärder, inköp av 

arbetskläder och liknande. Dessutom föreslås en tjänst inom bygglov som är finansierad till 80 % 

idag ges förutsättning att bli en heltidstjänst. 

6.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd ska 

arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt åtgärder för 

att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål nedan anges 

nämndens prioriterade mål. 

6.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 
utveckling och lärande. 

6.3.1.1 Främja en bättre inomhusmiljö inom förskole- och skollokaler genom ökad 
samordning mellan bygg och miljö. 

Motivering 

Genom en bättre samordning mellan bygg- respektive miljöenheten inom tillsynsområdet 

gällande inomhusmiljön i förskole- och skollokaler bedöms att takten kan påskyndas till att nå 

goda inomhusmiljöer. Stärkt kompetens, ökad samordning, nya rutiner och aktiverad dialog 

gentemot verksamheterna tillsammans med fastighetsägaren är några av verktygen för att nå dit. 

 

Målet är nytt från och med 2015 och därför kan inga jämförelser göras med föregående år. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Ökad kompetens genom utbildning.    2 

Ta fram nya rutiner.    1 

Stötta verksamheter och fastighetsägare med att upprätta 
plan för egenkontroll. 

   5 

6.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

6.3.2.1 Trivsam och effektiv arbetsplats där medarbetarna arbetar i god dialog tillsammans 
och gentemot medborgare och företagare. 

Motivering 

Bygg- och miljöförvaltningen startade upp sin verksamhet under 2014 och avser fortsätta arbeta 

med trivsel och effektivitet för utveckla organisationen. Det finns fortfarande en rad 

kvalitetsfrågor som behöver hitta sina optimala utgångspunkter.  Effektiv handläggning i nära 

dialog med invånare och företagare är en viktig framgångsfaktor för att erhålla nöjda "kunder". 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Öppet Hus  1 5 4 

Delta i Förenkla Helt Enkelt och 2015 genomföra 
förvaltningens del i handlingsplan. 

   7 

Informationsinsatser gentemot Kontaktcenter.    3 
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6.3.2.2 Nöjda nyttjare av bygg- och miljöförvaltningens verksamhet. 

Motivering 

Bygg- och miljöförvaltningen strävar efter att ha nöjda nyttjare av vår information, service och 

myndighetsutövning. Genom att ha en god dialog och få kunskap om vad mottagaren anser vara 

förbättringsområden, så kan verksamheten i möjligaste mån tillgodose synpunkterna och därmed 

utveckla sin verksamhet. 

Genomsnittligt enkätresultat för bygg- och miljöavdelningarnas arbete blev för 2013 ett indextal 

om 58. Målet är ständiga förbättringar och att successivt klättra i denna ranking. Mål för 2015 

sätts till 65. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Nöjd-Kund-undersökning genomförs. 58   65 

6.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

6.3.3.1 Stödja en effektiv och balanserad förvaltning av natur- och vattenresurser i 
kommunen. 

Motivering 

Det finns ett flertal områden inom begreppet hållbarhet där bygg- och miljöförvaltningen kan 

bidra till att på bästa sätt bevaka natur- och vattenresurser i kommunen. En aktivitet är att höja 

kompetensen hos personalen, till exempel hur dagvatten kan och bör hanteras i detaljplan, 

bygglov och tillsyn. Därför behövs utbildning och gemensamma diskussioner. 

Erforderlig utbildning är grunden till att förvaltningen ska kunna etablera rutiner för detta arbete. 

Men också att analysera de rutiner som är etablerade, och därför föreslås att göra en 

processkartläggning först och främst för handläggningen gällande strandskyddsfrågor i syfte att 

effektivisera. 

När väl det finns en antagen miljöstrategi för Håbo kommun kommer efterföljande arbete med 

handlingsplan för bygg- och miljönämnden att klargöra vilka aktiviteter och prioriteringar som 

ska göras för att bidra till uppfyllande av miljöstrategin. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Ökad kompetens inom natur- och vattenvårdsfrågor  5 3 5 

Genomför och slutför processkartläggning för 
handläggning inom dispens från strandskydd 

   1 

Handlingsplan kopplat till Håbo kommuns miljöstrategi.    1 

6.4 Volymer och nyckeltal 

6.4.1 Miljöavdelningen 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal inspekterade 
livsmedelsanläggningar 

 69 76 52 95 95 

Antal inspekterade B- och C-
anläggningar 

 29 23 11 22 22 

Antal inspekterade enskilda  96 61 26 100 80 



83 

 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

avloppsanläggningar 

Antal nya enskilda 
avloppsanläggningar 

 27 29 14 30 40 

Antal ärenden per handläggare 155 178  118 160 160 

Andel sända inspektionsrapporter 
inom 3 v (%) 

   97 90 90 

Andel återkopplade klagomåls-
ärenden inom en vecka (%) 

   93 95 90 

Antal inspekterade livsmedelsanläggningar 

Detta nyckeltal visar hur många livsmedelsanläggningar som planeras att inspekteras. I Håbo 

kommun finns totalt 117 livsmedelsanläggningar som miljöavdelningen har tillsyn över. 

Anläggningarna är av olika storlek och innebär därav olika stora risker ur livsmedelssynpunkt. 

Stora anläggningar med större risker får tillsynsbesök varje år medan mindre anläggningar med 

mindre risker får tillsynsbesök med glesare intervall. Under 2015 planeras det för att 95 

livsmedelsanläggningar ska få tillsynsbesök. 

Antal inspekterade B- och C-anläggningar 

Detta nyckeltal visar hur många tillståndspliktiga (B) och anmälningspliktiga (C) anläggningar 

som planeras att få tillsyn under året. I Håbo kommun finns 10 st tillståndspliktiga miljöfarliga 

verksamheter samt 26 st anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. De verksamheter som 

innebär störst risk ur miljösynpunkt får tillsynsbesök varje år och vissa verksamheter med 

mindre risker ur miljösynpunkt får tillsynsbesök med glesare intervall. Under 2015 planeras att 

totalt 22 tillståndspliktiga samt anmälningspliktiga verksamheter ska få tillsyn. Alla anläggningar 

behöver nödvändigtvis inte inspekteras på plats utan en del kan vissa år få administrativ tillsyn. 

Tillsynen ska utföras på så vis som anges i tillsynsplanen. 

Antal inspekterade enskilda avloppsanläggningar 

Detta nyckeltal visar hur många enskilda avloppsanläggningar som planeras att få tillsyn. I Håbo 

kommun finns ca 1000 befintliga enskilda avloppsanläggningar. Det är med andra ord ett 

tidskrävande arbete att gå igenom alla dessa anläggningar för att bedöma om de klarar 

lagstiftningens krav. Planeringen för denna tillsyn är därmed långsiktig och miljöavdelningen har 

som mål att 80 befintliga enskilda avlopp ska få tillsyn under 2015. 

Antal nya enskilda avloppsanläggningar 

Detta nyckeltal visar hur många nya enskilda avloppsanläggningar som görs varje år och därmed 

hur många tillstånds- samt anmälningsärenden som rör avlopp som miljö-avdelningen 

handlägger varje år. Den löpande tillsyn som miljöavdelningen utför på befintliga 

avloppsanläggningar resulterar i att krav ställs på att anläggningar får göras om vilket gör att 

miljöavdelningen för 2015 kommer att få in fler tillståndsansökningar. 

Antal ärenden per handläggare 

Detta nyckeltal visar hur många ärenden som påbörjas under året fördelat på årsarbetskraften av 

handläggare. 

Andel sända inspektionsrapporter inom 3 v (%) 

Detta nyckeltal visar hur stor andel inspektionsrapporter som färdigställs samt skickas ut till 

verksamhetsutövaren inom tre veckor efter inspektionstillfället. Målet är att 90 % ska skickas ut 
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inom 3 veckor. 

Andel återkopplade klagomålsärenden inom en vecka (%) 

Detta nyckeltal visar i hur stor andel utav miljöavdelningens klagomålsärenden som den 

klagande får återkoppling på hur ärendet kommer att handläggas samt den utpekade 

störningskällan kontaktats inom en vecka efter att klagomålet inkommit. Målet är att 

återkopplingen ska ske inom en vecka i 90 % av alla klagomålsärenden. 

6.4.2 Byggavdelningen 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Produktivitet, st 
(ansökningar/årsarbetare) 

149 74 88,5 81 100 120 

Produktivitet, st 
(beslut/årsarbetare) 

90 62 41 54,4 80 90 

Handläggningstid, veckor 7,9 8,5 3 3 4 4 

Kundnöjdhet, anges i % nöjda 
kunder för 2013 av alla tillfrågade, 
och i NKI-tal för 2014 

63 56 66 71 80 75 

Antal beslut, st 198 246 292 196 300 320 

Antal överklagade beslut, st 5 2 2 4 5 5 

Tillsyn, externinitierad     11 15 

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare) 

Produktiviteten (ansökningar) baseras på den under året totala mängden inkomna ärenden 

fördelat på antalet handläggare. Byggavdelningen har under 2014 haft två bygglovshandläggare, 

två byggnadsinspektörer, en bygglovskoordinator och en byggchef/kommunarkitekt på heltid. 

Handläggningen av bygglovsärenden har totalt beräknats ha tagit tre heltidstjänster i anspråk. 

Byggnadsinspektörerna står för vardera 0.4, bygglovskoordinator 0.2 och de två handläggarna 

vardera 1.0 heltidstjänster. 

Produktivitet, st (beslut/årsarbetare) 

Produktiviteten (beslut) är beräknad på samma fördelning över tre heltidstjänster men gäller 

totala antalet beslut tagna under året oberoende av när ärendet kommit in. I beslut räknas även in 

startbesked och slutbesked. 

Handläggningstid, veckor 

Handläggningstiden är angiven som en genomsnittlig handläggningstid i veckor räknat från det 

datum som ärendet är förklarat som komplett. Tiden från det att en ansökan ankomstämplats till 

dess att det av handläggaren bedömts som komplett kan variera mycket och är väl den tid som 

sökanden kan upplevas som lång. Denna tid kompliceras av och förlängs i onödan av om det 

finns missförstånd kring vad som krävs i form av kompletta handlingar. Därför är det en strävan 

hos byggavdelningen att på olika sätt kommunicera vikten av kompletta handlingar tillsammans 

med råd om detta. För flertalet ärenden kan det gå två-tre veckor innan beslut, medan det för 

nämndärenden kan dröja mellan 4-9 veckor. Ett realistiskt snitt för 2015 ligger därför på 4 

veckor med en något längre tid under vår-sommar jämfört med under höst och vinter. 

Kundnöjdhet, anges i % nöjda kunder för 2013 av alla tillfrågade, och i NKI-tal för 2014 

Sedan några år har kommunen anslutits till kommunnätverket Stockholm Business Alliance som 

har utvecklat en enhetlig modell för kundundersökningar baserat på Nöjd-Kund-Index (NKI) så 
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att det blir möjligt att jämföra och mäta olika kommuners kundbemötande. Studierna följer en 

gemensam kravspecifikation, riktar sig till liknande målgrupper av både enskilda och företag. 

Resultatet rapporteras av kvartalsvis för varje verksamhet med analyser och eventuellt förslag till 

åtgärder. Kundnöjdheten anges som ett NKI av det totala antalet tillfrågade och har ökat för 

byggverksamheten under 2014. 

Antal beslut, st 

Detta är ett volymmått som anger den totala mängden beslut som tagits under året. Under 2014 

har vi sett en trend av ett ökat antal ärenden som innebär att vi också måste ta fler beslut. I denna 

ökning ligger även de ca 10 % nya anmälningsärendena för bygglovfria åtgärder. 

Antal överklagade beslut, st 

Detta är ett volymmått som anger det totala antalet överklagade beslut. 

Tillsyn, externinitierad 

Ett enkelt mått på den externinitierade tillsynen är den totala mängden ärenden under ett år. 

Under 2014 har vi haft ett tiotal tillsynsärenden med mycket varierande handläggningstid från ett 

par veckor till några månader. Flera tillsynsärenden innebär uppföljning av olovligt byggande 

som leder till beslut om bygglov i efterhand med sanktionsavgifter. Sanktionsavgifterna är ett 

hårt slag för den som drabbas av det och byggavdelningen arbetar därför proaktivt med att 

informera om vikten av att följa PBL:s regelverk där bygglov och startbesked måste finnas innan 

man påbörjar bygget. Vi räknar med en viss ökning av tillsynsärenden med anledning av de nya 

bygglovfria åtgärderna som innebär att större enskilda byggrätter medges i strid med gällande 

detaljplan. Totalt beräknas antalet tillsynsärenden öka från 11 under 2014 till 15 för år 2015. 

6.4.3 Stab 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Bostadsanpassning, kr/invånare 112 139 117 56 109 117 

Bostadsanpassning, kr/invånare 

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har under årens lopp ökat mot bakgrund dels av 

befolkning som blir allt äldre och drabbas av olika funktionshinder, dels på grund av att 

åtgärderna har blivit alltmer omfattande. Lyftanordningar av olika slag är något som har blivit 

mer frekvent, och dessa åtgärder blir oftast kostsamma. I takt med att det blir fler tekniska 

installationer ökar också bidragsvolymen för reparation av sådan kvalificerad teknisk utrustning 

För verksamhetsåret 2013 uppgick kostnaderna för bostadsanpassningsbidraget till 117 

kr/invånare, vilket då var förknippat med ett överskridande av budget. Verksamhetsåret 2014 

ligger budget på en nivå om 109 kr/invånare, och prognosen för utfall på helårsbasis tangerar 

kring lagd budget. Det finns dock en viss risk för marginellt överskridande. 

Inför verksamhetsåret 2015 har verksamheten givits resursförstärkning om 150 tkr och budget 

ligger därmed på 117 kr per invånare, vilket ger relativt goda förutsättningar att klara en 

förväntad ökning av bidragsärenden. 

6.5 Förändringar från KF-beslut i juni 

Efter kommunfullmäktiges beslut i juni gällande Verksamhetsanalys 2015-2017 föreslår bygg- 

och miljönämnden några justeringar mellan några verksamhetsområden inom den beslutade 

totala ramen. Dessutom har beslut fattats i miljö- och tekniknämnden som för bygg- och 

miljönämnden medför ett tillskott på 150 tkr utöver tidigare beslutad ram. 
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Punkt 1 och 2 Omprioritering mellan B&M Ledning och Mät/Kart/GIS 
Bygg- och miljöförvaltningens ledning kommer framöver att hantera förvaltningsövergripande 

kostnader, vilket gör att en del licensavgifter för mjukvara, IT-  support och konsultkostnader 

lämpligen överförs från Mät/Kart/GIS till bygg- och miljöförvaltningens ledningsfunktion. 

Punkt 3 Ökad budgetram enligt beslut i miljö- och tekniknämnden 
Så som framgått av delårsbokslut per sista augusti så har det stått klart att en del övergripande 

administrativa kostnader då bygg- och miljöförvaltningen bröts loss från miljö- och 

teknikförvaltningen inte har täckts till fullo. Det var initialt svårt att uppskatta dessa kostnader 

inför uppstart av den nya förvaltningen. Därför har en överföring gjorts redan innevarande år om 

150 tkr, som då ökar den redan beslutade ramen med 150 tkr inför kommande verksamhetsår. 

Punkt 4 och 5 Omprioritering mellan B&M Ledning och nämndadministrationen 
Bygg- och miljönämndens nämndsekretariat har hittills utgjorts av tio procent av en tjänst och 

det har visat sig inte vara tillräckligt för att administrera nämndens administration. Därför 

överförs medel (43 tkr) från bygg- och miljöförvaltningens ledning till nämndsadministrationen 

så att en utökning möjliggörs till 20 procent av en tjänst. 

Punkt 6 Lönekostnadsuppräkning 

I budgetbeslutet i juni räknades lönerna upp enligt avtal och för Bygg- och miljöförvaltningen 

tilldelades 193 tkr i utökad ram. 

Punkt 7 Internhyra 

Internhyra kommer att debiteras per rum som förvaltningen utnyttjar from 2015-01-01. Under 

2014 gjordes ingen omföring av internhyran så förvaltningen betalade bara hyra för bygg- och 

miljöavdelningarna. 

Verksamhet 2015 2016 2017 

1 Omprioritering från Mät/Kart/GIS till B&M Ledning -215   

2 Omprioritering till B&M Ledning från Mät/Kart/GIS 215   

3 Ökad budgetram enligt beslut i Miljö- och tekniknämnden 150   

4 Omprioritering från B&M Ledning till nämndadm. -43   

5 Omprioritering till nämndadm. från B&M Ledning 43   

6 Lönekostnadsuppräkning 193   

7 Internhyra 152   

Summa 495   
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6.6 Drifts- och investeringsredovisning 

6.6.1 Driftsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 
Budget 

2015 

Förändr 
budget 
14/15 

Not 

Bygg- och miljönämnden -189 -189 -189 -220 31  

Nämndsekreterare -37 -42 -42 -85 43  

Summa Nämndverksamhet -226 -231 -231 -305 74  

       

BMF-stab -2 356 -1 195 -1 195 -1 725 680  

Bostadsanpassning -2 801 -2 792 -2 792 -2 970 178  

Mät, kart och GIS -1 451 -2 101 -2 101 -2 124 23  

Summa -6 608 -5 938 -5 938 -6 819 881  

       

Byggavdelningen -407 -863 -863 -1 108 245  

       

Miljöavdelningen -2 109 -2 168 -2 168 -2 258 90  

Summa bygg- och miljönämnden -9 350 -9 350 -9 350 -10 490 1 290  

I samband med beslut i KF i juni fick bygg- och miljönämnden utökad ramjustering avseende 

löner 193 tkr. Ramen är utfördelad per verksamhet. 

Internhyra kommer att debiteras per rum som förvaltningen utnyttjar from 2015-01-01. Under 

2014 gjordes ingen omföring av internhyran så förvaltningen betalade bara hyra för bygg- och 

miljöavdelningarna. 

Bygg- och miljöförvaltningen redovisar en kompletterande driftredovisning nedan som visar 

brutto gällande såväl kostnader som intäkter samt nettobudget.  

Kostnader och intäkter 

Tkr 

Budget 
2014 

Kostnad
er 

Budget 
2014 

Intäkter 

Budget 
2014 

Netto 

Budget 
2015 

Kostnad
er 

Budget 
2015 

Intäkter 

Budget 
2015 

Netto 

Nämndverksamhet 231 0 231 305 0 305 

BMF-stab 1 195 0 1 195 1 725 0 1 725 

Bostadsanpassning 2 792 0 2 792 2 970 0 2 970 

Mät, kart och GIS 2 891 790 2 101 2 914 790 2 124 

Summa 6 959 790 6 169 7 914 790 7 124 

Byggavdelningen 3 688 2 825 863 3 292 2 184 1 108 

Miljöavdelningen 3 476 1 308 2 168 3 614 1 356 2 258 

Summa bygg- och 
miljönämnden 

14 273 4 923 9 350 14 820 4 330 
10 490 
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7.  Barn- och utbildningsnämnden 

7.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, grundskola, grundsärskola 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och kommunala musikskola.  

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter omfattar förskola, omsorg på obekväm 

arbetstid, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux, SFI 

(svenska för invandrare) och musikskola. Ansvaret för verksamhetens skolmåltider och lokalvård 

ligger hos andra nämnder. 

Organisationen består av fyra rektorsenheter inom grundskola (Gransäterskolan, Futurumskolan 

inkl. Vibyskolan, Västerängsskolan och Gröna Dalenskolan inkl. grundsärskolan), en rektors-

/förskoleenhet i Skokloster (Slottsskolan, Slottsbacken och en öppen förskola), två 

förskoleenheter (Centrala Håbo inklusive en öppen förskola samt Södra Håbo), en 

gymnasieskola inkl. särgymnasium och vuxenutbildning (Fridegårdsgymnasiet och Håbo 

vuxenutbildning) samt musikskola. 

Centralt administrerar även barn- och utbildningsförvaltningen barn- och elevplaceringar, 

vårdnadsbidrag, skolpliktsbevakning, skolskjutsar, tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrågor, 

fakturering och kravverksamhet med mera. Det finns även utvecklingsenhet inom förskola och 

grundskola. 

Inom Barn- och utbildningsnämndens ansvar finns även administrationen av de barn och elever 

inom förskola, grundskola och gymnasieskola som är folkbokförda i Håbo men som har valt 

fristående skolor och skolor i andra kommuner. 

Barn- och utbildningsförvaltningens totala kostnader finansieras framför allt genom budgetram 

från kommunfullmäktige men även genom intäkter, främst reglerade föräldraavgifter, säljintäkter 

för elever från andra kommuner som går i våra verksamheter och statsbidrag. 

7.2 Verksamhetsanalys 2015-2017, KF-beslut i juni 2014 

7.2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter förskola och grundskola visar den 

grundläggande strukturanalysen att förskolan ligger något under och grundskolan över 

standardkostnaden. Gapet i standardkostnad mellan förskola och grundskola har dock minskat 

(förskola - 0,8 och grundskola + 6,6). De senaste åren har satsningar skett inom förskoleområdet; 

inför 2014 ökades förskolepengen och peng för fritidshemmen med ca 3 000 tkr. Förskolan har 

två utvecklingsområden; dels att nå en nationell nivå angående antalet personal per barn och dels 

nå antalet två förskollärare per avdelning. Trots satsningar har förskolan i Håbo en 

förhållandevis låg peng. Inom verksamheten finns för närvarande i snitt en förskollärare per 

avdelning, det vill säga att en av tre i personalen har en högskoleutbildning. 

Grundskolans högre standardkostnad beror framförallt på relativt små klasser och omfattande 

satsningar på elever i behov av särskilt stöd. Vid analyser och uppföljningar av enheternas 

budgetläge kan konstateras att samtliga enheter har ett inbyggt underskott i sin organisation. För 

att anpassa verksamheten inom förskola och grundskola arbetar förvaltningen utifrån en 

handlingsplan 2013-15 för att komma i ekonomisk balans. 

Kostnaden för kommunens gymnasieskoleverksamhet ligger cirka 6,6 % över kommunens 

standardkostnad vid den senaste mätningen. Fridegårdsgymnasiet har under flera år gått med 

underskott. Detta beror i hög grad på att skolan har relativt små undervisningsgrupper. 

Inriktningen har varit att verksamheten ska kunna genomföras utifrån beslutad prislista för 
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programmen. Fordonsprogrammet avslutades inför läsåret 14/15 på grund av alltför få 

ansökningar. 

Håbo kommun anser att det är viktigt med gymnasieskola - en kommun som vill vara attraktiv 

behöver sin egen gymnasieskola, en skola känd för sin höga kvalitet. Därför har fokus varit på 

varumärket - för att en gymnasieskola skall ha ett berättigande, i det fria skolvalet, måste skolan 

ha ett starkt varumärke. Ett varumärke som grundas i en stark värdegrund och en tydlig vision. 

7.2.2 Befolkningsförändringar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Förskolebarn 1-5 år, netto +2 barn 1 140   

Pedagogisk omsorg 1-5 år, netto -9,5 barn 721   

Grundskola inkl fritidshem, netto -1 elev -1 424   

Gymnasieskola, volymökning 0 -2 100 -3 750 

Gymnasiesärskola 0 -100 -150 

Vuxenutbildning -400 -800 -1 200 

Summa 37 -3 000 -5 100 

Förskola och grundskola 

Redovisning av volymförändringar inom förskola, pedagogisk omsorg och grundskola inklusive 

fritids och förskoleklass beräknas på detaljnivå men redovisas på summerad verksamhetsnivå. 

Detta innebär att redovisad budgetförändring inte kan ställas i relation till redovisad 

volymförändring. 

Gymnasieskola 

För gymnasieskola visar befolkningsprognosen att antalet 16-18 åringar nådde botten år 2014 

och förväntas öka från och med 2015. En trend är att antalet elever är högre än antalet 16-18 

åringar i befolkningsprognosen. 

ÅR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Elever i gymnasieskola 
hemkommun 

949 922 861 843 851 886 914 

Invånare 16-18 år, 31 dec 896 860 776 729 732 768 792 

Elever interkommunala 538 537 514 465 460 480 500 

Elever i egna gymnasiet, 
totalt 

456 427 409 420 452 488 506 

Elever Fride inkl externa 385 350 326 314 332 368 486 

Elever Kämpe inkl externa 71 77 83 106 120 120 120 

Antal 15-åringar folkbokförda i Håbo enligt befolkningsprognosen: 

2013 - 244 

2014 - 254 

2015 - 269 

2016 - 279 

2017 - 276 

Antalet 15-åringar är de elever som slutar 9:an ökar kommande år. En tendens är att en högre 

andel av ungdomarna går i gymnasiet. 

Antalet elever som går i andra skolor där kommunen betalar interkommunal ersättning, väntas 

minska något kommande år som en effekt av uppstarten av idrottsklass på Fridegårdsgymnasiet 

där elevantalet förväntas stiga. Även de omfattande marknadsföringsinsatser som gjorts och 

planeras göras bidrar till ökat antal elever i egen gymnasieskola.  Uppstarten av IM språk på 
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grund av hemmet för ensamkommande flyktingbarn förväntas också leda till ökat elevantal i 

egen gymnasieskola. 

Gymnasieskolorna får elevpeng för närvarande grundat på Stockholmspriset. Ökat antal elever 

leder därför till ökad elevpeng. Kämpe får dessutom ett fast tilläggsbelopp för sina elever med 

neuropsykiatrisk problematik. Viss finansiering på Kämpe sker även med interkommunal 

ersättning. 

Gymnasiesärskola 

Efter lagstiftarens nya krav på diagnostisering inom målgruppen särgymnasiet så har antalet 

elever inom denna grupp minskat. Fler som tidigare bedömdes tillhöra den målgruppen placeras 

inom neuropsykiatri, det vill säga Kämpe. De elever som nu finns inom gymnasiesärskola har 

därför i genomsnitt större behov vilket medför högre kostnad per elev. Idag finns elever från 

både egen och annan kommun på särgymnasiet. Verksamheten är starkt beroende av 

elevtillströmningen från grannkommunerna och den elevintäkt den medför. Utan denna intäkt 

skulle kostnaderna öka mycket. 

Vuxenutbildning 

Fler vuxna söker och vill läsa kurser såväl på hemmaplan som hos andra kommuner. En 

anledning är att många behöver skaffa sig en grundläggande behörighet till högskolan. Det 

innebär att gymnasiala vuxenutbildningen på Fridegård behöver utöka sitt kursutbud - till vilket 

det behövs ytterligare lärartjänster. Behörighetskomplettering hos andra kommuner i kurser med 

flexibel kursstart ökar också den interkommunala kostnaden. 

Fler elever väljer att läsa på grundläggande nivå i andra kommuner - oftast beroende på att 

kurserna genomförs ett flertal gånger under året med olika kursstartsdatum. Eleven har rätt att 

välja i vilken kommun han ska läsa kursen. Större budget till interkommunal ersättning kommer 

att behövas. 

Högst troligt är också att utbildning i svenska för invandrare behöver utökas eftersom fler vuxna 

invandrare söker till SFI. För att kunna möta kraven på ökad individanpassning och höjd kvalitet 

behövs bland annat fler lärartimmar. De senaste åren har behovet av alfabetisering också ökat, 

beroende på att fler invandrare utan skolbakgrund kommer till oss. 

För att leva upp till det övergripande målet i skollagen vad gäller den kommunala 

vuxenutbildningen "Utgångspunkten för utbildningen skall vara den enskildes behov och 

förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras", bör resurser tillföras. Vid utebliven 

satsning kommer Håbo kommun ha svårigheter med att ge de vuxna, utan såväl 

grundskolekompetens som gymnasiebehörighet, ytterligare möjliget till utbildning. 

7.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Utökad timplan åk 1-3. Matematik + 120h dvs 1,14h/vecka.  0 -1 425 -1 425 

Modersmål nationella minoriteter 0 -100 -100 

Samordning ensamkommande flyktingbarn/ samt skolskjuts 0 -500 -500 

IT-stödsystem administration och pedagogik -500 -100 -100 

Utvecklingskostnader inom grundskola enligt önskemål -2 000   

Höjning av lärarkompetens samt kollegialt lärande inom 
gymnasieskola 

-250 -500 -500 

Ensamkommande flyktingungdomar BA, gymnasiet m fl -250 -250 -250 

Aktivitetsansvar/uppföljningsansvar samordning -150 -150 -150 

Kommunövergripande beslut som påverkar vhts budget ? ? ? 

Summa -3 150 -3 025 -3 025 
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Förskola och grundskola 

Från och med 2016 förväntas en utökning av timplan i årskurs 1-3. Matematik + 120h dvs 

1,14h/vecka. Vi har räknat på ett antagande om 15 klasser och 3 årskurser: 3*15*1,14 = 

51,3h/vecka. Om 18h/vecka är en hel pedagogtjänst behövs 51,3/18 = 2,85 nya tjänster. vilket 

kostar 2,85 * 500 tkr per år = 1 425 tkr 

En satsning på modersmålsundervisning på nationella minoriteter planeras från och med 2016. 

I och med den ökade tillströmningen av ensamkommande flyktigbarn krävs resurser för 

samordning och skolskjuts från och med 2016. 

Inom förskola och grundskola krävs fler IT-stödsystem för administration av eleverna men även 

inom det pedagogiska fältet. 

Rektorerna har kommit in med ett flertal önskemål vad gäller utveckling av verksamheten för att 

möte det ökade kravet från statligt håll och det beräknas kosta 2 mkr under året 2015. 

Gymnasieskola Uppföljningsansvar 

Genom den nya Skollagen ställs högre krav på lärarkompetens och behörighet inom 

gymnasieskola. Detta innebär fortsatta ökade kostnader för Kompetensutveckling*. 

 Detta bör ske genom att lärare studerar på högskola. Det innebär ökade kostnader då 

lärare behöver ersättas. 

*)Kompetensutvecklingen bör även ske genom kollegialt lärande, vilket utredningar och 

forskning visar vara en framgångsfaktor för skolor med höga resultat. Även detta medför ökade 

kostnader genom att det i tjänsterna behöver finnas utrymme för just kollegialt lärande. Lärare 

besöker varandras lektioner och diskuterar t ex pedagogiska lösningar och arbetssätt. 

Kommunerna har fått ökade skyldigheter att ta emot ensamkommande barn. I Sverige råder brist 

på platser för mottagande av barnen i kommunerna. Barnen kan därför under lång tid komma att 

fortsätta vara ankomstkommunernas ansvar. 

Uppföljningsansvar 

 En lagrådsremiss föreligger vad gäller ungdomar utanför gymnasieskolan. Det så kallade 

informationsansvaret för icke skolpliktiga ungdomar förtydligas. Kommunerna ska löpande 

under året hålla sig informerade om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta, som har 

fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på 

nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Inom 

ramen för detta ansvar har kommunerna uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga 

individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand motivera till utbildning. Kommunerna 

föreslås få nya uppgifter att föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret och att 

dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommunernas ansvar ska benämnas aktivitetsansvar 

för ungdomar. 

7.2.4 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Omsorg på obekväm arbetstid -500 -1 000 -1 500 

Kompetensutveckling skola - inkludering -350 -350 -350 

Material till utbyggnad av Gröna Dalen till F-9 skola -400 -400 0 

Idrottsklass gymnasieskola -300 -300 -300 

IM Språk förstärkning lärare -375 -750 ? -750 ? 

Utökning marknadsföring -150 -300 -450 

Obligatorisk musiklek -150 -610 ? -610 ? 

Pianoundervisning storgrupp -125 -250 -250 



92 

 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Ny modul Hypernet -40 -40 -40 

Musikskola Drama/teater 1/2 tjänst  -125 -250 

Summa -2 390 -4 125 -4 500 

Förskola och grundskola 

Under höstterminen 2014 startade omsorg på obekväm arbetstid för barn i förskola och fritids 

vilket innebär barnomsorg på kvällar, nätter och helger. För att kunna utveckla denna verksamhet 

ytterligare medför det ökade personalkostnader under åren 2015-2017. 

En satsning på kompetensutveckling kommer att göras för att kunna öka inkluderingen av 

eleverna med särskilda behov (små undervisningsgrupper) in i ”vanlig” klass. Beräknad kostnad 

för detta är 350 tkr per år. 

Ett beslut att bygga ut Gröna Dalen med ett högstadium togs under våren 2014. Från och med 

höstterminen 2014 startade Gröna Dalen med årskurs 7 och under åren 2015-2016 kommer 

skolan fortsätta byggas ut med årskurs 8 och 9, förväntad kostnad per år 400 tkr per år. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 

Från och med höstterminen 2014 så startar idrottsklass på Fridegårdsgymnasiet och detta medför 

ökad läromedelskostnad på ca 300 tkr per år. 

På grund av att Håbo kommun startar upp ett hem för ensamkommande flyktingbarn vid Biskops 

Arnö så kommer Fridegårdsgymnasiet att öppna en ny inriktning på IM som riktar sig till 

nyanlända ungdomar, IM språk. Till detta behövs förstärkning av lärare. 

Fridegårdsgymnasiet ska vara det naturliga valet för ungdomar i Håbo såväl som ett mycket 

lockande alternativ för elever i grannkommunerna. Detta kräver ökat attraktionsvärde. Genom 

ökade resultat ökar attraktionen. Samtidigt behöver vi vara kända och finnas på var mans läpp. 

Fridegårdsgymnasiet ska också vara en del av Håbo kommuns utveckling mot 2030 genom att vi 

fostrar entreprenörer, företagare och ledare inom både näringsliv, kommun och föreningsliv 

såsom inom idrotten. Vi står för en hälsosam fostran och ökad akademisk kompetens inom Håbo 

kommun. Vi gör det genom ökad marknadsföring och ska vara ett naturligt positivt inslag i 

media, på mässor och i hemmen. Därför behövs en utökad marknadsföringsbudget på 150 tkr per 

år. 

Musikskola 

Från och med hösten 2014 kommer alla 6-åringar i Skokloster att få Musiklek steg 1 

obligatoriskt och avgiftsfritt. Tanken är att det ska ses som ett pilotprojekt inför att göra det 

obligatoriskt för alla kommunens 6-åringar. Höstterminen 2015 skulle samtliga 6-åringar kunna 

få musiklek som obligatorium. Alla barn får då samma möjlighet till en musikundervisning där 

sång, rytmik, motorikträning är grundläggande delar. Idag går ca. 90 av kommunens 6-åringar i 

den avgiftsbelagda kursen. För att klara av det ökade antalet elever i musiklek kommer 

musikskolan att behöva utökning med en tjänst från och med hösten 2015. Samtidigt som 

utökningen sker kommer intäkterna för musiklek steg 1 att minska då den avgiftsbelagda kursen 

försvinner. 

För att kunna möta den långa kön till instrumental/ sångundervisningen har det införts olika 

varianter på gruppundervisning. Gitarrundervisningen och sångundervisningen är exempel på 

detta. Det är också aktuellt med att hitta former för gruppspel i piano/ keyboard för de yngre 

eleverna. Ett försök skulle kunna startas direkt 2015 men kräver en investering i en pianostudio. 

En investering i instrument och teknik för detta uppskattas kosta ca 60 tkr. Dessa åtgärder 

minskar till viss del kön men kommer inte räcka till för att bereda plats för alla intresserade. På 

pianosidan behövs ytterligare en haltidstjänst om man ska kunna möta den efterfrågan som finns 

idag en kostnad av 250 tkr (helårskostnad) från Ht15. 
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Musikskolans administrativa system behöver uppgraderas, detta för att få en smidigare hantering 

av allt fler elever, men också ge bättre service till medborgarna i samband med val av kurser. 

Idag sker en stor och kostsam hantering via post vilket är arbetskrävande och olönsamt. Det ger 

även en förbättrad kontakt mellan lärare och elev. En investering i en ny modul till vårt 

administrativa program Hypernet innebär en investeringskostnad på 101 tkr plus en årlig 

licenskostnad på ca 40 tkr per år. 

För att musikskolan ska utvecklas till kulturskola behövs en bredning av ämnesutbudet. Idag 

finns kurser i teaterlek i olika steg och även drama/ musikal för äldre elever. Idag är tjänsten 

minimal vilket gör att 2016 behöver den utökas med en halvtidstjänst för att motsvara efterfrågan 

från HT16 till en kostnad av 250 tkr (helårskostnad). 

7.2.5 Omprioriteringar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Minskade lokalers till frist vht pga sänkt hyra i egen vht, halv 
effekt  2015 

800 800  

Åter för omställningskostnader grundskola 2014 6 000 6 000 6 000 

Inbyggt underskott förskola och grundskola -3 000 0 0 

Summa 3 800 6 800 6 000 

Eftersom internhyra för verksamhet i egen regi minskades med 11 104 tkr inför 2014, och 

lokalersättning till fristående verksamheter inte gjordes inför 2014, beräknas detta göras inför 

2015 med halv effekt och inför 2016 med resterande. Fristående verksamheter omfattar ca 15 % 

av den totala omslutningen varför en överslagsberäkning innebär 0,15 * 11 104 tkr /2 år = 

800 tkr i lägre kostnader under både 2015 och 2016. 

7.2.6 Förändrade lokalbehov 

 2015 2016 2017 

Sammanslagna IM Fride/Kämpe + IM språk -400 -400 -400 

Grundskola och förskola ? ? ? 

Summa -400 -400 -400 

Gymnasieskola 

På grund av sammanslagningen av IM Fride och IM Kämpe samt utökningen med inriktningen 

IM språk kommer ytterligare lokaler behövas till en uppskattad kostnad av 400 tkr per år. 

Grundskola 

Tillagningskök Västerängen. Behovet finns. Kostnaden kommer ligga på Kostenheten men även 

innebära ökad ersättning till fristående för Barn- och utbildningsnämnden. 

Bygga bort skola 2000 

Förskola 

Behov för nya förskolor på grund av fler barn kommer främst uppstå i centrala delen av Bålsta 

samt Frösundavik. Hur snabbt behovet uppstår är beroende av byggnationstakten. 

Nya förskolor som ersätter Backsippan/Mansängen/Skeppsgården 

Under 2015 kommer en ny förskola byggas för att ersätta Mansängen och Skeppsgården. 

Backsippans nuvarande lokaler behöver bytas ut. 
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7.2.7 Sammanfattning 

Förändring från budget 2014 2015 2016 2017 

Befolkningsförändringar 37 -3 000 -5 850 

Förändrade lagar och förordningar -3 150 -3 025 -3 025 

Kvalitetsförändringar -2 390 -4 125 -4 500 

Omprioriteringar 3 800 6 800 6 000 

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) -400 -400 -400 

Summa -2 103 -3 750 -7 775 

7.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd ska 

arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt åtgärder för 

att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål nedan anges 

nämndens prioriterade mål. 

7.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 
utveckling och lärande. 

7.3.1.1 Skolan i Håbo är ansvarig för att alla elever, utifrån sina individuella förutsättningar, 
ska ges möjlighet att uppnå minst godkända betyg i alla sina ämnen. 

Motivering 

Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.   

En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen. 

Det finns en bred politiskt samsyn och enighet kring att medverka till att fortsätta den positiva 

utvecklingen inom skolan. Målet avser läsåret 2014/2015. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Andelen elever som når målen i alla ämnen 70,1% 80% 67,7% 80% 

Genomsnittligt meritvärde 207,7 209 208,6 215 

7.3.1.2 Arbetsmiljön inom skolan ska vara trygg, utvecklande och hälsofrämjande för 
barnen, eleverna och personalen. 

Motivering 

En god hälsa och en trygg och engagerande arbetsmiljö är förutsättningar för lärande och 

utveckling. Målet avser läsåret 2014/2015. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Upplevd trygghet och trivsel (skola) 90,5% 90% 82,3% 90% 

Upplevd trygghet och välbefinnande (Förskola) 96,9% 95% 95,04% 96% 
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7.3.1.3 Fler elever söker till våra egna utbildningar som ett alternativ i elevens val av 
gymnasieskola/vuxenutbildning. 

Motivering 

Få en stabilare ekonomi inom de egna driftsenheterna. 

Ge de elever som vill möjlighet att studera på hemorten inom de erbjudna gymnasieprogrammen. 

Att genom hemmaplanslösningar för svagare elevgrupper, förutom att säkerställa en kvalitativ 

bra utbildning, ge både elever och deras familjer en bättre vardag. 

Bidra till en ökad folkbildning genom ett aktivt och anpassat utbud inom vuxenutbildningen. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Andelen elever, av det totala antalet, som väljer nationella 
program som erbjuds på Fridegårdsgymnasiet, ska välja 
Fride och Kämpe. 

65% 75% 69% 75% 

Vuxenutbildningen ska kunna erbjuda kurser till 
prioriterade grupper 

 100% 100% 100% 

7.3.1.4 Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter 

Motivering 

Barn och unga ska uppleva att musikskolan erbjuder meningsfulla kulturaktiviteter 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Musikskolan ska kunna erbjuda undervisning till alla som 
söker ämneskurs efter avslutad musiklek 

 100% 100% 100% 

Musikskolan ska kunna erbjuda ämneskurs inom ett år till 
de barn och unga som står i musikskolans kö 

 80% 75% 80% 

7.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

7.3.2.1 Medborgare i Håbo ska känna förtroende för skolan i Håbo. 

Motivering 

Förtroendet för skolan i Håbo behöver öka. Bra förtroende mellan medborgare och verksamhet 

underlättar samverkan, kommunikation och lärande. 

Målet avser läsåret 2014/2015 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Samspelet mellan alla som möts i förskolan utmärks av 
respekt och förtroende (Förskola) 

91,5% 90% 89,36% 90% 

Föräldrars förtroende för skolan 67,9% 75% 68,51% 75% 

Resultat från medborgarundersökning - skola 50 50 48 50 

Resultat från medborgarundersökning - förskola 61 61 60 62 
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7.4 Volymer och nyckeltal 

Redovisade kostnader nedan är enbart barn- och utbildningsnämndens egna kostnader. Verk-

samheternas totala kostnad för Håbo kommun redovisas i officiell statistik hos SCB. 

7.4.1 Nettokostnad per barn/elev. Kommunal regi.  

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Pedagogisk omsorg 82 902 93 764 96 667 0 66 333  

Förskola 68 552 77 307 79 938 58 097 79 739 83 092 

Grundskola inkl fritidshem, 
förskoleklass 

54 423 55 206 56 612 36 233 53 882 56 632 

Pedagogisk omsorg 

Verksamhet i egen regi har upphört. 

Förskola 

Kostnad per barn har ökat jämfört med föregående år. Det beror på bland annat löneökningar och 

satsning på mindre barngrupper. 

Grundskola inklusive fritidshem, förskoleklass 

Budget 2015 är i nivå med utfall 2013. Budgeten per barn har ökat jämfört med föregående år. 

7.4.2 Volymer, antal barn per verksamhet 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Pedagogisk omsorg, egen regi 19 14 9 0 12 0 

Pedagogisk omsorg, fristående 
Håbo kommun 

14 14 12 12 12 14 

Pedagogisk omsorg, annan 
kommun. Köp av plats 

 0 0 1 0 0,5 

Förskola, egen regi 1 081 1 010 987 886 908 951 

Förskola, fristående Håbo kommun 151 172 166 140 177 148 

Förskola, annan kommun. Köp av 
plats 

8 9 8 10 7 8 

Fritidshem, egen regi 1 028 1 097 1 119 1 167 1 114 1 108 

Fritidshem, fristående Håbo 
kommun 

114 126 137 142 129 142,5 

Fritidshem, annan kommun. Köp av 
plats 

9 16 13 11 17 12 

Förskoleklass, egen regi 251 256 257 268 252 258 

Förskoleklass, fristående Håbo 
kommun 

33 36 34 26 34 31 

Förskoleklass, annan kommun. 
Köp av plats 

1 2 2 4 1 2,5 

Grundskola, egen regi 1 965 1 974 2 022 2 092 2 087 2 120 

Grundskola, fristående Håbo 
kommun 

380 386 394 419 414 425 

Grundskola, annan kommun. Köp 42 90 80 62 63 62 
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Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

av plats 

Grundsärskola, egen regi 24 21 18 21 17 19,5 

Grundsärskola fritidselever, egen 
regi 

13 13 12 12 12 14,5 

Grundsärskola, sälj av plats till 
annan kommun 

     4 

Summa 5 134 5 236,5 5 270 5 273 5 256 5 320,5 

I samtliga volymer egen regi ingår även barn/elever från andra kommuner som köper en plats av 

Håbo kommun. 

Övrig intressant statistik kan ses i Kommunbladet publicerad av Skolverket. 

http://skolnet.skolverket.se/polopoly/kommunblad/13ht/habo_.pdf 

Pedagogisk omsorg, egen regi 

Verksamheten i egen regi har upphört. 

Förskola, egen regi 

Fortsatt låga nivåer på antal barn i förskola. Vårterminen har som alltid större antal barn jämfört 

med höstterminen, ca 50-60 barns skillnad beräknas för 2015. Ökning från föregående års budget 

beror främst på färre förskolor i fristående regi. 

Förskola, fristående Håbo kommun 

Budgeterat antal är lägre än föregående år på grund av färre förskolor i fristående regi. 

Fritidshem, egen regi 

Budgeterat antal i nivå med föregående år. Andel (%) inskrivna elever har legat på liknande nivå 

sedan 2011. 

Fritidshem, fristående Håbo kommun 

Antalet elever förväntas vara samma som föregående år. 

Fritidshem, annan kommun. Köp av plats 

Antalet elever förväntas minska något jämfört med föregående år. 

Förskoleklass, egen regi 

Antalet elever förväntas vara ungefär samma som föregående år. I Skokloster är det osäkert hur 

stor del som kommer välja fristående verksamhet. Nya huvudmannen Raoul Wallenbergskolan 

påbörjar sitt andra läsår vid höstterminen. 

Förskoleklass, fristående Håbo kommun 

Antalet elever förväntas vara ungefär samma som föregående år. I Skokloster är det osäkert hur 

stor del som kommer välja fristående verksamhet. Nya huvudmannen Raoul Wallenbergskolan 

påbörjar sitt andra läsår vid höstterminen. 

Förskoleklass, annan kommun. Köp av plats 

Antalet elever förväntas öka något jämfört med föregående år. 
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Grundskola, egen regi 

Antalet elever förväntas öka något mot budgeterat föregående år. I Skokloster är det osäkert hur 

stor del som kommer välja fristående verksamhet. Nya huvudmannen Raoul Wallenbergskolan 

påbörjar sitt andra läsår vid höstterminen. 

Grundskola, fristående Håbo kommun 

Antalet elever förväntas öka något mot budgeterat föregående år. I Skokloster är det osäkert hur 

stor del som kommer välja fristående verksamhet. Nya huvudmannen Raoul Wallenbergskolan 

påbörjar sitt andra läsår vid höstterminen. 

Grundskola, annan kommun. Köp av plats 

Antalet elever förväntas vara samma som föregående år. 

Grundsärskola, egen regi 

Antalet elever förväntas öka något mot budgeterat föregående år. 

Grundsärskola fritidselever, egen regi 

Antalet elever förväntas öka något mot budgeterat föregående år. 

Grundsärskola, sälj av plats till annan kommun 

Ovan volymer inom grundsärskolan inkluderar sälj av platser till annan kommun. Denna del 

särredovisas även då det är en stor intäkt. 

7.4.3 Gymnasieskola 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Elevantal Fride 385 350 326  307 323 

Elevantal Kämpe 71 77 83  96 75 

Elevantal IM      45 

Elevantal IM Sprint      16 

Elevantal Fride, sälj 26 30 31  26 44 

Elevantal Kämpe, sälj 19 26 31  44 35 

Elevantal IM, sälj      16 

Elevantal köp 538 537 514  496 475 

Kostnad per elev Fride, kr 80 700 82 300 86 322  76 300 73 473 

Kostnad per elev Kämpe, kr 157 500 182 500 202 096  203 500 222 747 

Kostnad per elev, IM      135 222 

Kostnad per elev, IM Sprint      29 226 

Kostnad per elev snitt egen regi, kr 96 700 100 400 109 817  106 500 102 487 

Kr per såld plats Fride 84 200 72 100 71 016  74 900 75 195 

Kr per såld plats Kämpe 232 600 223 100 244 436  250 200 242 571 

Kr per såld plats, IM      269 875 

Kr per såld plats snitt 147 500 141 800 157 726  180 200 170 148 

Kr per köpt plats (interkommunal 
ersättning) 

99 600 100 800 100 241  106 155 111 566 
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Elevantal Fride 

Under 2015 förväntas andra årskursen i idrottsklasserna inom programmen EK och SA att starta 

vilket ökar antalet elever på Fride. 

IM och IM Sprint redovisas från och med 2015 som ett eget nyckeltal. 

Elevantal Kämpe 

Elevantalet på Kämpe har ett tak på 75 elever. Detta förväntar vi oss att uppnå hela året 2015. 

IM och IM sprint redovisas från och med 2015 som ett eget nyckeltal. 

Elevantal IM 

Elevantalet på IM förväntas vara 45 st. Alla elever läser med så kallad "Kämpe-pedagogik" 

vilket innebär mer individuell undervisning vid egna arbetsplatser men även undervisning i 

storgrupp. 

Elevantal IM Sprint 

IM Sprint är de elever som läser individuella programmet, språkintroduktion. Det är 

huvudsakligen nyanlända elever från andra länder. Dessa förväntas vara 16 elever under 2015. 

Elevantal Fride, sälj 

Elever från andra kommuner förväntas öka ytterligare på Fride under 2015. Anledningen är 

ökade marknadsföringsinsatser och satsningen på idrottsklass. 

Elevantal Kämpe, sälj 

Intresset för Kämpe är fortsatt stort från andra kommuner och säljplatserna förväntas därför inte 

sjunka. Under 2015 finns enbart Kämpes elever redovisade på detta nyckeltal, säljplatserna för 

IM redovisas på ett eget nyckeltal. 

Elevantal IM, sälj 

Med tanke på IM:s pedagogik förväntas säljplatserna bli ca 16 elever under 2015. Här återfinns 

även de elever som tidigare räknats med i Kämpe. 

Elevantal köp 

Köp av plats i andra skolor förväntas gå ner något under 2015 jämfört med tidigare år. 

Anledningen är att vårt eget gymnasium lockar flera elever med idrottsklasserna. 

Kostnad per elev Fride, kr 

Kostnaden per elev sjunker något på Fride vilket dels är orsakat av fler elever på skolan, dels på 

grund av att delar av IM varit redovisat här tidigare år. 

Kostnad per elev Kämpe, kr 

Kostnaden per elev ökar något på Kämpe jämfört med tidigare år. Detta beror på att 

elevunderlaget sjunkit då även delar av IM räknats med här tidigare år. 

Kostnad per elev, IM 

Kostnaden per elev på IM förväntas bli 135 tkr under 2015. 

Kostnad per elev, IM Sprint 

Kostnaden per elev på IM Sprint förväntas bli 29 tkr. 
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Kr per såld plats snitt 

Prislistan höjs genomsnittligt med 2,89 % för 2015 jämfört med 2014. Nyckeltalen är dock svåra 

att jämföra mellan åren vad gäller Fride och Kämpe då det tidigare även ingått IM i dessa 

nyckeltal. Från och med 2015 redovisas IM i ett eget nyckeltal. 

Kr per köpt plats (interkommunal ersättning) 

Då priset blir högre under 2015 så ökar kostnaden för köp av plats under 2015. 

7.4.4 Gymnasiesärskola 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Elevantal egen regi 28 20 20  21 17 

Elevantal sälj 11 8 7  8 8 

Elevantal köp 7 5 3  3 3 

Kostnad per elev egen regi 356 300 455 500 472 000  450 500 579 706 

Kr per såld plats 356 300 341 500 431 086  425 500 538 267 

Kr per köpt plats 253 100 266 800 259 100  388 000 388 000 

Elevantal egen regi 

Elevantalet på särgymnasiet ser ut att sjunka något under 2015. Framförallt gäller det elever 

folkbokförda i Håbo som sjunker. 

Elevantal sälj 

Elevantalet från andra kommuner förväntas vara oförändrad under 2015 jämfört med 2014. 

Elevantal köp 

Under våren köper vi plats för tre elever i andra skolor. Under hösten förväntas det vara två 

elever i andra skolor. 

Kostnad per elev egen regi 

Kostnaden för elever i egen regi ökar jämfört med tidigare år. Det beror främst på att de eleverna 

som nu finns på särgymnasiet har ett väldigt stort behov av stödinsatser. 

Kr per såld plats 

Intäkterna från andra kommuner förväntas öka nästa år då många av eleverna även får ersättning 

i form av höga tilläggsbelopp förutom grundpeng. 

Kr per köpt plats 

Budgeten för köp av plats är oförändrad under 2015 jämfört med 2014. 

7.4.5 Musikskola 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Musikskola nettokostnad per 
invånare 6-15 år, kr 

1 416 1 463 1 487  1 612 1 859 
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Musikskola nettokostnad per invånare 6-15 år, kr 

Under 2015 har budgeten utökats för musikskolan. Utökningen gäller framförallt satsning av 

obligatorisk musiklek 1 samt pianoundervisning i storgrupp. 

7.5 Förändringar från KF-beslut i juni 

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2015 fastställdes till 472 756 tkr av 

kommunfullmäktige. Därefter har beslut tagits om ramökning på 625 tkr gällande flytt av 

hälsoäventyret från KS till Barn- och utbildningsnämnden. 

Under 2014 har även en genomgång gjorts av lokalytorna på Fridegård vilket inneburit att en 

budgetomfördelning gjorts av hyreskostnaderna från barn- och utbildningsnämnden till 

kommunstyrelsen (Kultur och Livsmiljö). Dessutom har den nya internhyran räknats fram under 

hösten. En ramjustering har därefter gjorts med 1 059 tkr för förändrade lokalkostnader.  

Barn- och utbildningsnämndens nya budgetram är efter ändringarna 474 440 tkr. 

De nya beräkningarna av internhyran har även påverkat lokalersättningen till fristående förskolor 

och skolor samt till andra huvudmän vid köp av barn/elevplats. 

Inför budget 2014 reducerades internhyran för förskolor och grundskolor från 55 mkr till 44 mkr. 

Eftersom lokalpengen till fristående för- och grundskolor ska baseras på den kommunala 

internhyran borde lokalersättingen ha reducerats i samma omfattning i budget 2014. 

Skolnämnden beslutade dock att reduceringen inte skulle påverka de fristående för- och 

grundskolorna negativt under 2014.  

I det förberedande budgetarbetet våren 2015 beslutades att lokalersättningen till de fristående 

för- och grundskolorna skulle anpassas till den kommunala internhyran under två år. Detta 

innebär att lokalersättningen 2015 ska beräknas på ett snitt mellan internhyran före sänkningen 

(55 mkr) och den nya faktiska internhyran (44 mkr) för att på så sätt låta de fristående för- och 

grundskolorna stegvis kunna anpassa sig till den nya ersättningsnivån. Lokalersättningen skulle 

därför preliminärt beräknas på 50 mkr året 2015. År 2016 skulle sen lokalersättningen beräknas 

på den faktiska internhyreskostnaden. 

Efter nya beräkningar från tekniska avdelningen inom kommunstyrelsen, där hänsyn tagits till 

kompensation för kapitaltjänstkostnader och andra lokalförändringar, har internhyran för de 

kommunala för- och grundskolorna 2015 beräknats till 50 mkr. Detta innebär att 

lokalersättningen till fristående verksamheter redan under 2015 förväntas vara i balans med 

kommunens internhyror. Ingen ytterligare sänkning av lokalersättning till fristående för- och 

grundskolor behöver därför göras i budgeten 2016. 
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7.6 Drifts- och investeringsredovisning 

7.6.1 Driftsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 
Budget 

2015 

Förändr 
budget 
14/15 

Not 

Barn- och utbildningsnämnd -401 -562 -609 -659 50  

Nämndadministration -474 -517 -516 -536 20  

Förvaltningsövergripande -12 381 -12 346 -13 255 -14 890 1 635  

Barn- och elevhälsoenhet, centralt -865 -875 -719 -948 229  

Summa nämnd och övergripande -14 121 -14 300 -15 099 -17 033 1 934 1 

Öppen förskola -1 344 -1 559 -1 554 -1 718 164  

Pedagogisk omsorg, egen regi -870 -339 -796 0 -796  

Pedagogisk omsorg, köp och sälj -863 -1 004 -896 -1 093 197  

Omsorg under OB-tid -367 -2 000 -2 000 -2 500 500  

Förskola, egen regi -79 299 -78 493 -73 312 -79 021 5 709  

Förskola, köp och sälj -15 955 -15 931 -18 822 -15 410 -3 412  

Summa förskola o ped omsorg -98 698 -99 326 -97 380 -99 742 2 362 2 

Vårdnadsbidrag -851 -663 -891 -891 0 3 

Grundskola, egen regi -192 818 -194 500 -187 797 -197 421 9 624  

Grundskola, köp och sälj -38 823 -41 244 -42 364 -41 919 -445  

Grundsärskola, egen regi -11 310 -11 398 -11 743 -11 605 -138  

Grundsärskola, köp och sälj 0 2 283 813 3 480 -2 667  

Summa grundskola inkl grundsär -242 951 -244 859 -241 091 -247 465 6 374 4 

Gymnasieskola centralt -31 526 -33 370 -32 803 -34 217 1 317  

Fridegårdsgymnasiet -5 741 -34 0 0 0  

Köp av externa platser -51 846 -51 966 -54 649 -52 995 -1 654  

Summa Gymnasieskola -89 113 -85 370 -87 452 -87 212 -240 5 

Gymnasiesärskola, egen regi -6 473 -6 038 -6 185 -5 818 -367  

Gymnasiesärskola, köp av platser -777 -1 088 -800 -970 170  

Summa Gymnasiesärskola -7 250 -7 126 -6 985 -6 788 -197 6 

Grundvux -735 -755 -828 -703 -125  

Gymnasial vuxenutbildning -2 488 -2 833 -2 843 -2 438 -405  

Särvux -1 156 -1 107 -1 003 -1 061 58  

Svenska för invandrare SFI -2 017 -2 374 -2 262 -2 027 -235  

Summa Vuxenutbildning -6 396 -7 069 -6 936 -6 229 -707 7 

Uppföljningsansvar 16-20 år -235 -198 -265 -563 298 8 

Fridegård Övrigt 0 -4 147 -2 484 -2 650 166 9 

Musikskola -4 255 -4 620 -4 620 -5 314 694  

Kultur i skolan -456 -478 -478 -481 3  

Allmän kulturverksamhet -68 -71 -71 -72 1  

Summa musikskolan -4 779 -5 169 -5 169 -5 867 698 10 

Summa -464 394 -468 227 -463 752 -474 440 -10 688  
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Kommentarer driftsredovisning 

1. Summa nämnd och övergripande 

Ökningen avser utökad ram från fullmäktige för IT-stödsystem och kompetens-utveckling samt 

omfördelning inom förvaltningen för generell reserv och ytterligare IT-system. Ökningen inom 

barn-och elevhälsan avser kompensation efter minskat statsbidrag och minskade 

personalkostnader. 

2. Summa förskola och pedagogisk omsorg 

Under 2014 avvecklades den egna pedagogiska omsorgen.  

Uppstart av omsorg under OB-tid i form av en ”natt- och helgförskola” innebär att denna budget 

ökats på i enlighet med verksamhetsanalysen. Om behovet är större än prognosticerat kommer 

öppethållandet inte kunna möta efterfrågan till 100 %. 

Ökade volymer i egen regi inom förskola förväntas efter att en förskola i fristående regi lagts 

ned. Budgetförändringen mellan egen regi och köp av verksamhet beror även på effekter av nytt 

strukturbidrag, ökade internhyreskostnader samt lägre omställningskostnader. 

3. Summa vårdnadsbidrag 

Budget för vårdnadsbidrag är oförändrad jämfört med tidigare år. 

4. Summa grundskola inklusive grundsärskola 

Budgetförändringen inom grundskola beror på ökade volymer och ökade kostnader för 

internhyra, utveckling och material för 7-9 skola på Gröna Dalen samt lägre 

omställningskostnader. 

Inom grundsärskolan beror budgetförändringen på ökad försäljning av platser vid denna 

efterfrågade verksamhet. 

Underskott på enhetsnivå för- och grundskola 

Prognosen för 2014 visar i oktober ett underskott för förskola och grundskola. Åtgärd-er har 

genomförts och riktade medel har tillförts ramen, men kostnadsutvecklingen och behoven av 

insatser inför 2015 gör att underskott finns kvar, enligt preliminära rapporter. 

För att nå en budget i balans är omfattande åtgärder nödvändiga. För att minska kostnaderna 

måste antalet personal i verksamheten minskas och organisationen ändras för att kunna anpassas 

till den beräknade skolpengen och den ersättning som bygger på antalet elever. 

5. Summa gymnasieskola 

Här finns budgeten för köp av gymnasieplatser från den egna gymnasieskolan och 

gymnasieplatser i annan kommun. Genom samarbetsavtal med stockholmsregionen har det 

fastslagits en gemensam prislista för samtliga nationella program som även Håbo kommun följer. 

Även budgeten för skolskjuts finns här. 

Fridegårdsgymnasiet leds från och med 1 juli 2013 som en enhet innehållande flera verksamhets-

spår. Fridegårdsgymnasiet ska kunna finansiera sin verksamhet med elevpengen från Fride och 

Kämpe och nå ett nollresultat. Under 2014 har ett arbete gjorts för att öka förutsättningarna för 

skolan att nå ekonomisk balans både genom att se över vilka kostnader som finns samt även 

marknadsföra skola externt. Detta har inneburit ett ökat intresse för Fridegårdsgymnasiet från 

elever både i Håbo men även från andra kommuner. Under 2015 ser det därför ut som att skolans 

ekonomi kommer att vara i balans. 
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Fridegårdsgymnasiet, tkr Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 

Externa intäkter 9 269 12 795 16 754 

Intern elevpeng, grund 25 596 24 463 26 740 

Intern elevpeng, tillägg 5 328 5 554 4 150 

Summa Intäkter 40 193 42 812 47 644 

Kostnader 42 704 44 191 47 644 

Sparkrav, budget i balans -2 511 -1 379 0 

RESULTAT 0 0 0 

I Fridegårdsgymnasiets budget för 2015 finns de planerade utökningarna med, vad gäller IM 

språkintroduktion, idrottsklasserna och Studietorget. 

6. Summa gymnasiesärskola 

Gymnasiesärskolans budget minskas något vilket främst beror på att vi förväntas ha färre elever i 

Håbo kommun. 

7. Summa Vuxenutbildning 

Efterfrågan på vuxenutbildning i Håbo kommun ökar. Ett tillskott har därför gjorts till 

vuxenutbildningen på 400 tkr vilket gör det möjligt att erbjuda fler att läsa bland annat 

högskoleförberedande utbildningar och SFI. Viss justering har även gjorts mellan grundläggande 

vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI för att bättre möta var behoven 

finns och då också var kostnaden uppstår. Särvux har ett ytterligare tillskott på 100 tkr vilket 

beror på flytt av ledningskostnad från gymnasieskolan till särvux. 

8. Uppföljningsansvar 16-20 år 

En förstärkning av personal planeras vilket innebär att resurserna till uppföljningsansvaret ökar. 

9. Fridegård övrigt 

Här finns kostnaden för de lokalytor som används av alla besökande till Fridegård och som inte 

direkt hör till gymnasieskolans verksamhet. Här innefattas även reception, vaktmästeri och Café 

Fridegård som idag servar medborgarna som besöker huset och dess samtliga verksamheter samt 

lokalsamordnaren för Fridegård. Överföringen av dessa poster från skolverksamheten påbörjades 

redan år 2014 och har nu utökats ytterligare. 

10. Musikskolan 

Musikskolan har fått en utökning av ram under 2015. Dels planeras en satsning på storgrupps-

undervisning i piano, dels en utökning av musiklek 1 till samtliga skolor i Håbo kommun. 

Inköp av en ny modul till Hypernet planeras också att göras under 2015 vilket kommer att 

underlätta mycket för musiklärarnas kommunikation med elever och föräldrar. 

7.6.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2013 
Progno
s 2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Not 

Övergripande och skolkontor -52 -106 -116 0  

Barn- och elevhälsoenhet, övergripande -64 -61 -64 -32  

Förskola, egen regi -293 -190 -188 -900 1 

Grundskola, egen regi -1545 -1639 -1628 -1 088 2 

Grundsärskola, egen regi -51   -25  

Gymnasieskola -477 -622 -622 -1 150 3 

Gymnasiesärskola -25 0 0 0  
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Tkr 
Bokslut 

2013 
Progno
s 2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Not 

Musikskola -72 0 0 -161 4 

Förvaltningsledning -39 0 0 0  

Summa -2 618 -2 618 -2 618 -3 356  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Investering förskola 

Den största delen av investeringar används till nya avdelningar och förskolor. Återuppbyggda 

förskolan i Skokloster tas i bruk och behöver ytterligare möbler och inventarier. Ny förskola vid 

Gröna dalen tas i bruk i augusti och behöver ytterligare möbler och övriga inventarier. Satsning 

görs även på personaldatorer för att det pedagogiska arbetet ska kunna utvecklas enligt läroplan. 

2. Investering grundskola 

Största delen av investeringarna är skolmöbler samt viss IT-utrustning. 

3. Gymnasieskola/Fridegård 

1. Ståbord och stolar till lärararbetsrum - 100 tkr (höj/sänkbara pga. arbetsmiljö) per år 

2. Idrottsutrustning till idrottsklass - 50 tkr per år 

3. Möbler klassrum - 400 tkr per år 

4. IT-system (stöd för lärande) - 100 tkr 

5. Teknikprogrammet utrustning "Teknikpreppen" - 250 tkr per år 

6. Möbler IM Kämpepedagogik - 150 tkr ("bås" där elev får sitta mer ostört) 

7. Utveckling av studiesupporten (läxhjälp) 100 tkr (möbler till en läxhjälpsstudio) 

Förutom ovan nämnda finns även stort behov av att upprusta klassrumsmiljöerna (väggar, golv 

och tak) samt att förbättra ljusgårdarnas miljö (ljudnivå och golven - bytas och rabatter bort). 

Uppskattad kostnad 6-8 mkr? Fastighetsavd ansvar? 

4. Musikskolan 

Pianostudio för gruppundervisning, 60 tkr år 2015 samt 50 tkr år 2016. Byte samt 

nyinvesteringar av fler pianon krävs för att kunna skapa en pianostudio för gruppundervisning. 

För att förbättra servicen till medborgarna vad gäller val av kurser samt förbättrad 

kommunikation direkt med eleverna så behövs en ny modul till befintliga systemet Hypernet, 

engångskostnad är 101 tkr. 
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8. Vård- och omsorgsnämnden 

8.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors självbestämmande och 

integritet. Det är också socialtjänstlagens utgångspunkt. Det innebär att vård och behandling så 

långt som möjligt ska genomföras i frivilliga former. Om frivillighet inte är en möjlighet så finns 

tvångslagstiftning när det gäller barn och unga samt vuxna missbrukare. Förvaltningens 

huvudverksamheter är omsorg om äldre och omsorg om personer med funktionsnedsättning.  

Viss del av verksamheten inom särskilt boende för äldre och hemtjänst utförs av privata 

entreprenörer. 

8.2 Verksamhetsanalys 2015-2017, KF-beslut i juni 2014 

8.2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Räknat i kostnad per brukare har kostnaderna för hemtjänst ökat i Håbo och hela landet sedan 

2009. Vid en jämförelse 2013 rörande det genomsnittliga antalet biståndstimmar per bistånds-

beslut var värdet i Håbo 19,5 timmar per månad. Genomsnitt i landet var 22 timmar per månad. 

Andel av befolkningen som är över 65 år ökar, vilket i praktiken innebär att fler personer be-

höver hjälp i form av hemtjänst eller särskilt boende. Det medför även ökade kostnader för hjälp-

medel och förbrukningsartiklar som till exempel inkontinenshjälpmedel och förbandsmaterial. 

Äldreomsorgen i Håbo kommun är dyrare än standardkostnaden. Antagligen beror det på en lite 

högre personaltäthet, lite färre underställda per chef, lägre intäkter och verksamheter som äldre- 

och handikappombudsman och anhörigkonsulent, vilket är tjänster som inte är vanliga i landets 

kommuner även om anhörigkonsulenterna blir fler och fler. En annan viktig orsak är sannolikt 

också de kostnader som kommunen har för Westerlunds rehab och palliativa enheten på 

Enköpings lasarett. Samtidigt är det viktigt att konstatera att verksamheterna inom 

äldreomsorgen håller en hög kvalitet med stor andel mycket nöjda brukare. 

Det boendestöd och den dagverksamhet som idag finns inom socialpsykiatrin har byggts upp och 

utvecklats under flera år. Det innebär i praktiken att ett 40-tal personer som tillhör målgruppen 

får hjälp till ett förhållandevis gott vardagsliv. Verksamheten håller hög kvalitet i gjorda 

brukarundersökningar. Specifik kostnadsjämförelse med andra kommuner saknas. 

I jämförelse med andra kommuner ligger kostnader för gruppbostäder enligt LSS högt. I Håbo 

beror den höga kostnaden på hög personaltäthet runt ett par brukare i verksamheten. Den höga 

personaltätheten runt dessa brukare beror på diagnoser som autism och utvecklingsstörning med 

beteendeproblematik. För att bibehålla kvalitet och säkra personalens arbetsmiljö ser 

verksamheten inte att det skulle fungera att minska personalkostnaderna. Det är också viktigt att 

notera att antalet personer med beslut om gruppbostad i Håbo är ganska få vilket medför att den 

genomsnittliga kostnaden i hög grad påverkas av ett fåtal brukare. 

8.2.2 Befolkningsförändringar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Hemsjukvård,  (8,5 % ökning av 75-) -625 -1 570 -2 755 

Köp av  hemtjänst, (8,5 % ökning av 75-) -1 825 -3 895 -6 495 

Hemtjänst  natt, (8,5 % ökning av 75-) -245 -595 -910 

Rehab,  (8,5 % ökning av 75-) -470 -1 155 -2 015 

Handläggning  äldreomsorg, (8,5 % ökning av 75-) -200 -405 -665 

Personlig  assistans med asisstansersättning samt LSS -750 -750 -750 
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Verksamhet 2015 2016 2017 

Ökat  antal deltagare daglig verksamhet LSS (1,0 åa) -400 -800 -1 200 

Särskilt  boende, 20 lägenheter from aug 2016  -4 700 -11 300 

Korttidsboende  demens 7 platser, from aug 2016  -1 500 -3 500 

Nytt  LSS-boende, 6 lägenheter, from jan 2016  -4 100 -4 100 

Summa -4 515 -19 470 -33 690 

Befolkningsförändringarna slår framför allt igenom när det gäller kostnader för äldreomsorgen. 

Ökningen med 8,5 % avser 2015 och varierar för perioden 2015-2017 mellan ca 8,5 % och 

9,5 %. Ett viktigt observandum för åren bortom 2017 är att antalet äldre kommer att fortsätta att 

öka. Exempelvis är prognosen att antalet 80 år och äldre kommer att öka från ca 550 personer år 

2014 till ca 1 750 personer år 2029. Detta kommer att innebära stora kostnadsökningar  om 

kvaliteten i verksamheten ska bibehållas. 

Nya äldreboenden kommer att behöva byggas för att kunna erbjuda plats i särskilt boende. 

Bedömningen är att ett nytt äldreboende behöver stå klart hösten 2016 vilket ger extra 

kostnadsökningar just 2016 och 2017. 

Nytt LSS-boende planeras till 2016 vilket ger mer kostnader. 

Bedömningen är att det är rimligt att förvänta sig punktvisa extra kostnadsökningar inom både 

äldreomsorg och LSS cirka var tredje eller var fjärde år i samband med att ett boende behöver 

starta. 

Ett korttidsboende för personer med demenssjukdom bedöms vara en nödvändighet från och med 

2016. Antalet äldre ökar och därmed antalet personer med demenssjukdom. Många av dessa 

vårdas i hemmet av sin make/maka och för att dessa ska orka så är det viktigt att kommunen kan 

erbjuda korttidsplatser. 

Inom daglig verksamhet ökar antalet deltagare med tre-fyra personer per år vilket också behöver 

följas av en personalökning på ca 1 årsarbetare per år. Dock lite beroende på vilka brukare som 

kommer till verksamheten. 

8.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Förändrade riktlinjer bemanning inom särskilt boende 
(Socialstyrelsen) ? 

0 0 0 

Trygghetslarm, övergång till digitala larm/nät -900 -950 -1 000 

Summa -900 -950 -1 000 

I stort sett alla kommuner i Sverige bedriver idag ett arbete kring övergång till digitala trygghets-

larm. I Uppsala län sker ett gemensamt arbete i länets kommuner. Anledning är att Telia kommer 

att stänga ner koppartrådsnätet, oklart när, och då är en övergång till digitala larm nödvändigt. 

Riktlinjer kring bemanning i särskilt boende förväntas träda i kraft 2015. Bedömningen är att 

Håbo kommun med den bemanning som idag finns klarar att uppfylla riktlinjerna. 

8.2.4 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Vård- och omsorgsnämnd -61 0 0 

Socialchefens  kansli, ökade kostnader för licenser, system 
och köpta tjänster 

-400 -400 -400 

Demensteam, helårseffekt då verksamheten är budgeterad 
från 1/4 2014 

-325 -325 -325 

Hemsjukvård,  sjuksköterska 0,5 årsarbetare Solängen -180 -180 -180 



108 

 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Hemtjänst  natt, nattpersonal konstant de senaste 7 åren 
utökning behövs för att möta  ökad efterfrågan genom åren 

0 -755 -755 

Solängen,  öppnar 2 avdelningar om totalt 20 platser den 1/1 -6 300 -6 200 -6 200 

Särskilt  boende Dalängen, omvandling av plats till korttids -74 -74 -74 

Summa -7 340 -7 934 -7 934 

Vård- och omsorgsnämnden har bedömts få en ökad kostnad för 2015 på grund av att särskilda 

utbildningsaktiviteter behöver genomföras med den nya nämnden. 

Demensteam avser helårseffekt då den för 2014 är budgeterad från och med 1 april men kommer 

att drivas på helår 2015. 

Nattpersonalen i hemtjänsten har varit konstant den senaste sju åren trots ett ökat antal brukare. 

För att upprätthålla en rimlig kvalitet behövs en förstärkning med 1,0 årsarbetare från och med år 

2016. 

Den stora posten vid omprioriteringar är 6 300 tkr som avser helårsdrift av samtliga 40 platser på 

Solängens äldreboende. Pengarna har funnits i förvaltningens budget men använts som en 

besparing för att delvis finansiera underskott i hemtjänstens verksamhet och kostnader för 

placeringar av barn, unga och vuxna. 

8.2.5 Omprioriteringar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Hemtjänst kommunal, effektivisering för anpassning till LOV-
peng 

1 373 1 373 1 373 

Lägenhetshyror  Plommonvägen 8 och 10 (hyreshöjning som 
genomförts 2014) 

500 500 500 

Sjövägen  LSS-boende, korrigering utifrån 2014 års budget 622 622 622 

Dalvägen  LSS-boende, hyra debiteras boende hela 2015 100 100 100 

Handläggning handikappomsorg, besparing 50% 
kontaktsekreterare 

297 297 297 

Avlösarservice  i hemmet, minskat behov 180 180 180 

Summa 3 072 3 072 3 072 

Bedömningen görs att hemtjänsten går att effektivisera framför allt genom att utöka kundtiden av 

befintlig personaltid och eventuellt även genom effektivare resplanering. 

Fortfarande finansierar Håbo kommun en del av hyran på Plommonvägen 8 och 10 trots 

hyreshöjningar som genomförts i två etapper. En tredje etapp återstår och planeras att 

genomföras till 2015. 

2014 har Dalvägens verksamhet inte varit öppen hela året. Under 2015 kommer verksamheten 

därför att få hyresintäkter avseende hela året.  

8.2.6 Förändrade lokalbehov 

 2015 2016 2017 

lokaler  Särskilt boende, 20 lägenheter from aug 2016 0 -500 -1 250 

lokaler  Korttidsboende, 7 platser from aug 2016 0 -200 -500 

lokaler  nytt LSS-boende, jan 2016 0 -500 -500 

Summa 0 -1 200 -2 250 

Ett nytt äldreboende behövs till augusti 2016. Det ska bestå av 27 lägenheter, varav 7 är tänkta 

som korttidsboende för demenssjuka. 
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Ett nytt LSS-boende behövs till januari 2016. 

8.2.7 Sammanfattning 

Förändring från budget 2014 2015 2016 2017 

Befolkningsförändringar -4 515 -19 470 -33 690 

Förändrade lagar och förordningar -900 -950 -1 000 

Kvalitetsförändringar -7 340 -7 934 -7 934 

Omprioriteringar 3 072 3 072 3 072 

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) 0 -1 200 -2 250 

Summa -9 683 -26 482 -41 802 

Den stora kostnadsökningen inför 2015 beror på befolkningsförändringar då åldersgruppen 75 år 

och äldre ökar vilket förväntas leda till ökade kostnader inom hemtjänst och hemsjukvård. 

Kvalitetsförändringen beror på att Solängen förväntas ha öppnat samtliga avdelningar i januari 

2015. 

Under rubriken lagar och förordningar finns kostnaden för digitala larm som är en följd av att det 

analoga telefonnätet som brukas idag kommer att stängas ner. 

I posten omprioriteringar finns framför allt en effektivisering i den kommunala hemtjänsten och 

en korrigering i budget för Sjövägens gruppbostad. 

8.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd ska 

arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt åtgärder för 

att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål nedan anges 

nämndens prioriterade mål. 

8.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 
utveckling och lärande. 

Inget mål finns för vård- och omsorgsnämnden. 

8.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

8.3.2.1 Organisation och arbetsmetoder ska utvecklas inom hela förvaltningen för att bättre 
möta den enskildes individuella behov 

Motivering 

Varje person som erhåller stöd från socialtjänsten ska respekteras för den individ han/hon är och 

utifrån de förutsättningar denne har. Det innebär att så långt som möjligt ta hänsyn till den 

enskildes önskemål och behov och respektera dennes vilja kring hur han/hon vill leva sitt liv. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

95% av brukarna inom äldreomsorgen ska ha en 
genomförandeplan inom tre veckor från det man blev 
aktuell i verksamheten.  

50% 95% 50% 95% 

Minst 95% av brukarna ska vara registrerade i de 
kvalitetsregister som vård- och omsorgsnämnden 
använder.  

87% 95% 50% 95% 
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8.3.2.2 Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka. 

Motivering 

Den enskilde ska kunna lita på att han får ett gott stöd i sin situation i livet om han/hon vänder 

sig till socialtjänsten i Håbo kommun. Ett gott förtroende för socialtjänsten ökar möjligheten för 

att den enskilde efterfrågar stöd i ett tidigare skede vilket medför bättre möjligheter för 

socialtjänsten att ge stöd. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Förtroendet för äldreomsorgen enligt SCBs 
medborgarundersökning ökar jämfört med 2014.  

60 63 60 61 

Förtroendet för de insatser som görs för utsatta personer 
ska öka enligt SCB:s medborgarundersökning.  

 53 49 50 

Bland de bästa 25 %  i landet vid mätning av hemsidans 
kvalitet.  

   25% 

8.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

8.3.3.1 Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

Motivering 

Genom att bidra med social kompetens i samhällsplaneringen kan socialtjänsten bidra till att 

motverka socialt utanförskap. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Antal rapporterade brister vad gäller tillgänglighet för 
funktionsnedsatta i utemiljön.  

   5 

Antal genomförda brukarråd i samband med nybyggnation 
av särskilt boende för personer med funktionsnedsättning.  

   2 

8.4 Volymer och nyckeltal 

8.4.1 Hemtjänst 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal kunder (kommunal hemtjänst) 350 265 265 265 285 265 

Andel årsarbetare med 
utbildning, % 

90 75 80 80 75 80 

Antal utförda timmar (kommunal 
hemtjänst) utförda besök 
omvårdnad och service inklusive 
HSL, exkl avböjda insatser 

   24 920 39 200 39 000 

8.4.2 Hemsjukvård 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal ärenden 389 441 445 425 440 450 

Kostnad per kund, kr 20 321 18 392 20 910  24 375 25 900 
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8.4.3 Korttidsboende, äldre 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal platser 12 12 11 9 8 8 

Kostnad per plats, kr 356 600 406 665 331 700  466 250 532 625 

8.4.4 Särskilt boende Pomona hus 4 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal boenden 32 32 25 23 24 24 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 410 500 448 700 531 100  523 000 509 580 

8.4.5 Särskilt boende Solängen 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal boenden 0 0 20 30 23 39 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 0 0 814 300  693 700 495 565 

Antal boenden 

Under januari finns 30 platser. Från och med februari finns totalt 40 platser. Beräknat på helår 

ger det totalt 39 boendeplatser. 

8.4.6 Särskilt boende Dalängen 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal boenden 18 18 18 18 18 18 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 586 300 570 000 584 100  596 800 595 100 

8.4.7 Socialpsykiatri 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal kunder, dagtid 40 38 33 38 38 38 

Antal årsarbetare inkl natt 14,38 14,38 14,38 14,68 14,68 10,75 

Antal beslut, boendestödstimmar 13 520 11 960 10 400 8 510 12 500 12 500 

Antal besök, Källans verksamhet 2 388 2 117 2 087 1 441 2 200 2 200 

Andel årsarbetare med 
utbildning, % 

100 100 100 100 100 100 

8.4.8 Personlig assistans 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Beviljade timmar LASS 81 803 91 998 98 958 55 760 105 762 78 588 

Beviljade timmar LSS 6 862 3 288 3 452 1 840 5 990 7 794 
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8.4.9 Sjövägen gruppboende 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal boenden 6 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 11,4 11,4 11,4 11 12,64 11,2 

Personaltäthet (exkl natt) 1,5 1,5 1,5 1,8 1,7 1,5 

Andel årsarbetare med 
utbildning, % 

85 85 85 85 85 85 

Kostnad per boende, kr 
1 396 

000 
1 427 

000 
1 434 

000 
 1 606 

000 
1 376 

700 

8.4.10 Lindegårdsvägen gruppboende 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal boenden 6 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 7,27 7,27 7,27 7 7,27 6,75 

Personaltäthet (exkl natt) 1,21 1,21 1,21 1,17 1,21 1,02 

Andel årsarbetare med 
utbildning % 

100 100 100 100 100 100 

Kostnad per boende, kr 673 000 786 000 725 700  760 200 760 700 

8.4.11 Dalvägen gruppboende 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal boenden   0  8 8 

Antal årsarbetare   0  7 6,75 

Personaltäthet (exkl natt)   0  0,87 0,84 

Andel årsarbetare med utbildning%   0  100 100 

Kostnad per boende, kr     555 500 566 500 

8.4.12 Ekans korttidsboende 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal brukare 20 17 17 15 20 16 

Antal årsarbetare 8,4 8,45 10,46 10,46 10,46 10,17 

Antal boendedygn 1 077 1 236 1 209 769 1 500 1 200 

Kostnad per brukare, kr 219 000 289 900 321 100  271 200 333 200 

Andel årsarbetare med 
utbildning % 

100 100 100 100 100 100 

8.4.13 Daglig verksamhet LSS 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal deltagare 34 32 48 54 35 60 
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Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

- varav företagsplatser 11 8 7 10 8 15 

8.5 Förändringar från KF-beslut i juni 

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en budgetram för den tidigare socialnämnden på 

255 078 tkr (inklusive löneökningar om 3 081 tkr, med 2 624 tkr avseende nya vård- och 

omsorgsnämnden och 457 tkr avseende nya socialnämnden) för år 2015. I budgetförslaget är 

följande förändringar gjorda så att budgeten summerar till 259 292 tkr. 

 Höjning av internhyran till följd av ökade kapitalkostnader vilka kompenseras med 

budgetökning, 1 000 tkr. Samt förändring av nyttjande av lokaler i kommunhuset och 

landstingshuset, vilket lett till ändrad internhyra och som kompenserats av budgetökning, 

286 tkr. (650 tkr vård- och omsorgsnämnd och 636 tkr socialnämnd) 

 Ansvaret för Café Håbo övergår till vård- och omsorgsnämnden, 448 tkr.  

 Ansvaret för Bålstapolarna övergår till socialnämnden, 1 700 tkr. Ansvaret för restaurang 

Pomona övergår till vård- och omsorgsnämnden, 900 tkr.  

 Medel för finansiering av 0,2 tjänst överförmyndare övergår till överförmyndarnämnden, 

120 tkr. (60 tkr vård- och omsorgsnämnd och 60 tkr socialnämnd) 

Övriga poster nedan är omprioriteringar gjorda utifrån verksamhetsanalysen beslutad av 

kommunfullmäktige. Budget för de nya nämnderna är påverkad av att omprioritering har gjorts 

mellan verksamheter.  

Bland annat är följande större omprioriteringar gjorda; 

Socialchefens kansli - en besparing på övriga kostnader samt en justering till 

överförmyndarnämnd om sammantaget 498 tkr. I verksamheten ryms också en buffertpost för 

oförutsedda kostnader om totalt 1 080 tkr, vilken fördelas med 540 tkr vardera för vård- och 

omsorgsnämnd och socialnämnd. 

Köpt särskilt boende äldre samt köpt korttidsvård äldre - en kostnadsökning om sammantaget 

300 tkr då behov av att periodvis köpa plats bedöms finnas. 

Köp av hemtjänst - jämfört med verksamhetsanalysen görs bedömningen att volym-

kostnadsökningen inte blir så stor som förväntat, kostnadsminskning om 1 000 tkr. 

Pomona (korttids samt äldreboende) - personaltäthet 0,7 årsarbetare per boende är budgeterat, 

vilket motsvarar en kostnadsminskning om ca 285 tkr. Korttidsboendet på ett av Pomonas plan 

har högre bemanning vilket medför något ökade kostnader. Sammantaget, efter kostnads-

fördelning mellan verksamheterna, redovisas en kostnadsminskning om 132 tkr jämfört med 

verksamhetsanalys. 

Solängen - jämfört med verksamhetsanalysen är bemanning ändrad till 0,7 årsarbetare per 

boende. Samtidigt är antal boendeplatser utökat till 42 istället för tidigare 40. Detta ger 

sammantaget en nettokostnadsökning om 80 tkr. 

Personlig assistans - sammantaget en kostnadsökning då fler LSS-ärenden inkommit under slutet 

av år 2014. 

Socialpsykiatri - jämfört med verksamhetsanalysen är bemanning minskad med 0,25 årsarbetare 

vilket medför en kostnadsminskning om 83 tkr. 

Korttidsboende Ekan LSS - jämfört med verksamhetsanalysen är bemanning minskad med 0,5 

årsarbetare vilket medför en kostnadsminskning om 183 tkr. 

Lindegårdsvägen LSS-boende - jämfört med verksamhetsanalysen är bemanning minskad med 

0,25 årsarbetare vilket medför en kostnadsminskning om 84 tkr. 
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Dalvägen LSS-boende - jämfört med verksamhetsanalysen är bemanning minskad med 0,25 

årsarbetare. Samtidigt är verksamheten justerad till helårsdrift. Sammantaget redovisas en 

kostnadsökning om 114 tkr. 

Daglig verksamhet LSS - 300 tkr i volymökning istället för i verksamhetsanalysen beslutade 

400 tkr, det vill säga en kostnadsminskning om 100 tkr. 

Rehab - 250 tkr i volymökning istället för i verksamhetsanalysen beslutade 470 tkr, det vill säga 

en kostnadsminskning om 220 tkr. 

Sjövägen - verksamheten är i 2014 budgeterad med högre kostnader än vad som förbrukas. Till 

2015 är kostnadsnivån justerad och verksamheten redovisar en kostnadsminskning om 924 tkr 

jämfört med verksamhetsanalysen. 

Dalängen - jämfört med verksamhetsanalysen är bemanning ändrad till 0,7 årsarbetare per 

boende vilket medför en kostnadsminskning om 245 tkr. 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Löneökning (utfördelat på verksamheter) -2 624   

Hyresjustering internhyra -650   

Restaurang Pomona (budgetjustering från MoT) -900   

Café Håbo (budgetjustering från KS) -448   

Överförmyndarnämnd, finansiering av 0,25 tjänst 
(budgetjustering till överförmyndare) 

60   

    

Vård- och omsorgsnämnd 50   

Nämndsadministration -9   

Socialchefens kansli -526   

Anhörigstöd -8   

Westerlunds rehab, prisuppräkning -70   

Lägenhetshyror Plommonvägen -100   

Handläggning äldreomsorg 315   

Köpt särskilt boende, äldre -250   

Köpt kortidsvård, äldre -50   

Handläggning handikappomsorg -218   

Färdtjänst 200   

Riksfärdtjänst 50   

Köp av hemtjänst, inte lika stor volymökning som beräknat 1 000   

Köp av särskilt boende äldre - Attendo -275   

Hemtjänst, kommunal -4   

Reception/vaktmästeri Pomona 142   

Korttidsboende Pomona Hus 4 -458   

Äldreboende Pomona hus 4, dag 422   

Äldreboende Pomona hus 4 - natt 168   

Hemsjukvård 23   

Dalängen, inga korttidsplatser som planerat 74   

Solängen inkl vaktmästare, utökning med 2 boendeplatser -80   

Personlig assistans (LSS, assistans med assistansersättning 
och avlösarservice) 

-1 475   

Socialpsykiatri, 0,25 årsarbetare 83   
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Verksamhet 2015 2016 2017 

Korttidsboende Ekan, LSS, 0,5 årsarbetare 183   

Lindegårdsvägen, 0,25 årsarbetare 84   

Dalvägen, 0,25 årsarbetare men helårseffekt -114   

Daglig verksamhet LSS, 300 tkr i volymökning istället för 
beslutade 400 tkr 

100   

Demensteam 84   

Rehab, 250 tkr i volymökning istället för 470tkr 220   

Fotvård -12   

Sjövägen 924   

Dalängen 245   

Summa -3 844   

8.6 Drifts- och investeringsredovisning 

8.6.1 Driftsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 
Budget 

2015 

Förändr 
budget 
14/15 

Not 

Vård- och omsorgsnämnd  -262 -274 -314 -325 11  

Nämndsadministration -165 -178 -178 -183 5  

Summa  Nämnd o 
styrelseverksamhet 

-427 -452 -492 -508 16  

       

Socialchefens kansli -4 258 -4 015 -4 577 -4 978 401 1 

Summa övergripande socialtjänst -4 258 -4 015 -4 577 -4 978 401  

       

Anhörigstöd  -457 -496 -496 -509 13  

Äldreomsorg övergripande  1 291 0 0 0 0  

Westerlunds rehab -1 283 -1 320 -1 290 -1 360 70  

Demensteam  0 -280 -980 -1 221 241  

Hemtjänst Kärnhuset  -5 292 -4 873 -4 873 -3 815 -1 058 2 

Hemsjukvård  -9 340 -9 905 -10 725 -11 658 933 3 

Köp av hemtjänst -22 288 -23 690 -23 540 -24 365 825 4 

Hemtjänst natt  -2 693 -2 872 -2 872 -3 160 288  

Trygghetslarm  7 -35 -65 -965 900 5 

Dagverksamhet äldre  -2 188 -2 042 -2 152 -2 198 46  

Korttidsboende äldre  -3 713 -3 830 -3 730 -4 261 531 6 

Rehab  -6 394 -7 734 -7 804 -8 137 333  

Utskrivningsklara  -20 -20 -25 -25 0  

Handläggning äldreomsorg  -1 383 -2 251 -2 361 -2 365 4  

Köp av särskilt boende Attendo  -14 291 -13 726 -13 888 -14 163 275  

Äldreboende – Hus 4 -9 910 -9 694 -9 834 -9 625 -209 6 

Äldreboende – Hus 4, nattpersonal  -3 377 -2 813 -2 718 -2 605 -113 6 

Intraprenad Äldreboende - Dalängen 
(inkl  natt)  

-10 514 -10 742 -10 742 -10 711 -31  
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Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 
Budget 

2015 

Förändr 
budget 
14/15 

Not 

Äldreboende – Dalängen (avgifter 
och  hyror)  

-577 -564 -519 -519 0  

Äldreboende - Solängen  -12 025 -13 752 -13 182 -18 831 5 649 7 

Äldreboende - Solängen, 
nattpersonal  

-1 818 -2 584 -2 774 -4 496 1 722 7 

Lägenhetshyror Plommonvägen 8 
och 10  

-499 -468 -400 0 -400  

Institutionsvård äldre  0 -550 0 -250 250 8 

Köpt korttidsvård äldre  -225 -30 0 -50 50 8 

Socialpsykiatri, dag  -5 622 -5 936 -6 121 -6 229 108 9 

Socialpsykiatri, natt  -2 527 -2 502 -2 502 -2 534 32  

Summa  äldreomsorg och 
boendestöd 

-115 138 -122 709 -123 593 -134 052 10 459  

       

Personlig assistans LSS  -2 432 -2 339 -2 584 -4 602 2 018 10 

Personlig assistans med  
assistansersättning  

-7 236 -7 687 -6 747 -7 507 760 10 

Sjövägen - boende LSS  -8 708 -8 093 -9 638 -8 260 -1 378 11 

Lindegårdsvägen - boende LSS  -4 367 -4 561 -4 561 -4 612 51  

Dalvägen - boende LSS  -92 -4 444 -4 444 -4 532 88  

Handläggning handikappomsorg  -1 214 -881 -1 366 -1 325 -41  

Korttidsboende Ekan LSS  -5 476 -5 538 -5 423 -5 331 -92  

Korttidsboende tjänsteköp LSS  -60 0 -120 -120 0  

Daglig verksamhet LSS  -7 217 -6 465 -6 530 -7 105 575 12 

Daglig verksamhet LSS, Café Håbo   -448 -528 -448 -391 -57 12 

Avlösarservice i hemmet LSS  -468 -305 -680 -470 -210  

Förlängd skolbarnomsorg LSS  -326 -320 -450 -450 0  

Summa  Insatser enligt LSS -38 044 -41 161 -42 991 -44 705 1 714  

       

Färdtjänst  -5 468 -5 585 -5 400 -5 200 -200  

Riksfärdtjänst -100 -100 -250 -200 -50  

Summa  Färdtjänst/riksfärdtjänst -5 568 -5 685 -5 650 -5 400 -250  

       

Fotvård  43 4 94 62 32  

Restaurang Pomona  -900 -900 -900 -900 0  

Reception/vaktmästeri Pomona -6 525 -6 758 -6 708 -6 620 -88  

Summa  Förebyggande 
äldreomsorg 

-7 382 -7 654 -7 514 -7 458 -56  

       

Arbetsmarknadsåtgärder -853 -209 -409 -305 -104  

Summa  Arbetsmarknadsåtgärder -853 -209 -409 -305 -104 12 

Totalt -171 670 -181 885 -185 226 -197 406 12 180  

Vård- och omsorgsnämnden, som kommer att ansvara för vård och omsorg, föreslås en 

budgetram om 197 406 tkr. 
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1. Socialchefens kansli 
Verksamheten kommer i delningen till två nämnder att fördelas. Jämfört med föregående 

år finns en besparing på övriga kostnader samt en justering till överförmyndarnämnd om 

sammantaget 498 tkr. I verksamheten ryms också en buffertpost för oförutsedda 

kostnader om totalt 1 080 tkr, vilken fördelas med 540 tkr vardera för vård- och 

omsorgsnämnd och socialnämnd. 

2. Hemtjänst Kärnhuset 
Verksamheten har på grund av effektiviseringskrav en budget som är lägre för år 2015 

jämfört med år 2014. 

3. Hemsjukvård 
Verksamheten har en högre budget jämfört med föregående år på grund av ökat antal 

patienter samt att sjuksköterska behövs till de nyöppnade avdelningarna på Solängen. 

4. Köp av hemtjänst 
Jämfört med verksamhetsanalysen görs bedömningen att volymkostnadsökningen inte 

blir så stor som förväntat, kostnadsminskning om 1 000 tkr. Totalt redovisar 

verksamheten högre kostnader med 825 tkr jämfört med föregående år. 

5. Trygghetslarm 
Verksamheten har en ökad budget med 900 tkr för 2015 då digitala trygghetslarm 

kommer att införas. 

6. Korttidsboende äldre och äldreboende hus 4 Pomona (dag och natt) 
Verksamheterna sammantaget redovisar en ökad budget för 2015 med 209 tkr jämfört 

med år 2014. Löneökningen för år 2015 är 364 tkr vilket medför att kostnaderna 

sammantaget, undantaget löneökning, är sänkta med ca 155 tkr. 

7. Solängen (dag och natt) 
Verksamheten har en högre budget för 2015 med ca 6 300 tkr då verksamheten kommer 

att öppna den fjärde avdelningen med ytterligare 10 platser. Verksamheten har också 

högre hyreskostnader med ca 790 tkr. 

8. Köpt särskilt boende äldre och köpt korttidsvård äldre 
En kostnadsökning om sammantaget 300 tkr då behov av att periodvis köpa plats bedöms 

finnas.  

9. Socialpsykiatri dag 
Jämfört med verksamhetsanalysen är bemanning minskad med 0,25 årsarbetare vilket 

medför en kostnadsminskning om 83 tkr. Löneökning för 2015 samt ökad internhyra gör 

att verksamheten har en budget som är 108 tkr högre jämfört med år 2014. 

10. Personlig assistans LSS och Personlig assistans med assistansersättning 
Sammantaget visar verksamheten en högre budget om 2 778 tkr jämfört med år 2014. 

Den största skillnaden mot föregående år är att fler ärenden med assistans enligt LSS 

tillkommit. 

11. Sjövägen - boende LSS 
Verksamheten är år 2014 budgeterad med högre kostnader än vad som förbrukas. Till 

2015 är kostnadsnivån justerad och verksamheten redovisar en kostnadsminskning om 

924 tkr jämfört med verksamhetsanalysen. Totalt jämfört mot föregående års budget 

redovisas lägre budgeterade kostnader för 2015 med 1 378 tkr.  

12. Daglig verksamhet LSS, Café Håbo daglig verksamhet LSS samt 

arbetsmarknadsåtgärder 
En omprioritering har gjorts vilket medför 300 tkr i volymökning istället för i 

verksamhetsanalysen beslutade 400 tkr, det vill säga en kostnadsminskning om 100 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden kommer från och med år 2015 ta över ansvaret för Café 

Håbo, vilket innebär en ökad budgetram med 448 tkr. 
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8.6.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2013 
Progno
s 2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Not 

Socialchefens  kansli -5 -25 -200 0  

Hemtjänst -8 -610 -610 -125 1 

Korttidsboende äldre -138 -300 -300 0  

Äldreboende - Pomona Hus 4 0 0 -40 0  

Hemsjukvård -31 -130 -130 -125 1 

Rehab -1091 -130 -130 0  

Fotvård 0 -30 -30 0  

Äldreboende - Solängen -1559 0 0 0  

Personlig assistans 0 0 -20 0  

Socialpsykiatri -48 0 0 0  

Korttidsboende Ekan, LSS -14 -60 -80 0  

Dalvägen - boende LSS 0 -350 -430 0  

Sjövägen - boende LSS -44 -430 -490 0  

Lindegårdsvägen - boende LSS 0 -60 -60 0  

Daglig verksamhet, LSS -218 0 0 0  

Summa -3 156 -2 125 -2 520 -250  

Kommentarer investeringsredovisning 

1) Hemtjänst och hemsjukvård - handdatorer 
Investeringen avser handdatorer till hemtjänst och hemsjukvård. Handdatorerna medför att 

dokumentation kan ske direkt hos brukaren. 
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9. Socialnämnden 

9.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors självbestämmande och 

integritet. Det är också socialtjänstlagens utgångspunkt. Det innebär att vård och behandling så 

långt som möjligt ska genomföras i frivilliga former. Om frivillighet inte är en möjlighet så finns 

tvångslagstiftning när det gäller barn och unga samt vuxna missbrukare. Förvaltningens huvud-

verksamheter är ekonomiskt bistånd, stöd till barn, unga och deras familjer samt stöd till 

personer med missbruksproblematik. Förvaltningen ansvarar också för serveringstillstånd för 

alkohol. 

9.2 Verksamhetsanalys 2015-2017, KF-beslut i juni 2014 

9.2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Myndighetsenhetens ekonomi är känslig för yttre förändringar. En bättre arbetsmarknad snabbt 

kan minska kostnaden för ekonomiskt bistånd och tvärtom. Ett par placeringar som oväntat 

dyker upp kan utifrån enskilda personers behov, med en rättighetslagstiftning som stöd, kosta 

miljonbelopp och tvärtom. 

Kommunen har en väl utbyggd stöd- och behandlingsenhet inom individ- och familjeomsorgen. 

Den omfattar öppenvård för missbrukare, stöd och behandling till barn, unga och deras familjer, 

Bålstapolarna, boende på Bålstavägen samt Biskops-Arnö. 

9.2.2 Befolkningsförändringar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

LSS-boende,  externt köpta platser -1 000 -1 000 -1 000 

Kontaktpersoner  LSS -100 -100 -100 

Institutionsvård  BoU -1 300 -1 300 -1 300 

Familjehem, 0-20 år -560 -560 -560 

Familjehem, 0-20 år, extern regi 1 180 1 180 1 180 

Försörjningsstöd -1 250 -1 250 -1 250 

Summa -3 030 -3 030 -3 030 

Ytterligare en plats i LSS-boende bedöms behöva köpas 2015. 

Inom individ- och familjeomsorg går det inte att se några speciella förändringar som är kopplade 

till befolkning. Från ett år till ett annat så rör det sig om så små förändringar att det inte går att se 

att det slår igenom vad gäller t ex försörjningsstöd eller placeringar av barn och vuxna. Utfallet 

inom dessa områden påverkas i mycket högre grad av arbetsmarknaden och också av beteenden 

på individnivå. Utifrån budget år 2014 bedöms kostnaderna öka år 2015 avseende både 

placeringar barn och unga samt försörjningsstöd. 

9.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

9.2.4 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Biståndsutskott -32 -32 -32 

Biståndsutskott  jourverksamhet -18 -18 -18 

Kansli  stöd och behandling -100 -100 -100 

Boende  för ensamkommande flyktingbarn -500 -500 -500 
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Verksamhet 2015 2016 2017 

Summa -650 -650 -650 

Start av ett boende för ensamkommande flyktingbarn på Biskops-Arnö finansieras inte fullt ut av 

de statsbidrag som kommunen erhåller för verksamheten. För att bedriva verksamheten behövs 

en kommunal finansiering utöver statsbidragen. 

9.2.5 Omprioriteringar 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Handläggning  kontaktpersoner SoL, besparing 50% 
kontaktsekreterare 

288 288 288 

Individuellt  behovsprövad öppenvård (Biskops-Arnö) 105 105 105 

Summa 393 393 393 

9.2.6 Förändrade lokalbehov 

9.2.7 Sammanfattning 

Förändring från budget 2014 2015 2016 2017 

Befolkningsförändringar -3 030 -3 030 -3 030 

Förändrade lagar och förordningar 0 0 0 

Kvalitetsförändringar -650 -650 -650 

Omprioriteringar 393 393 393 

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) 0 0 0 

Summa -3 287 -3 287 -3 287 

9.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd ska 

arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt åtgärder för 

att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål nedan anges 

nämndens prioriterade mål. 

9.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 
utveckling och lärande. 

9.3.1.1 Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska stödet till barn 
och unga utvecklas och kostnaderna för institutionsvård minska. 

Motivering 

Samverkan med andra är en förutsättning för ett gott socialt arbete med barn och unga och deras 

familjer. Genom samverkan skapas förutsättningar för helhetssyn och samordnade insatser vilket 

är en god grund för förändring.  

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Den otillåtna skolfrånvaron ska 2015 minska med 20% 
jämfört med 2014 på de skolor där ungdomsteamet 
arbetar.  

   20% 

Antalet upprättade samordnade individuella planer för 
barn och unga ska vara minst 30 stycken 2015.  

 25 6 30 

Kostnaderna för institutionsvård av barn och unga ska 
minska med minst 30 % jämfört med 2014.  

   30% 
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9.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

9.3.2.1 Organisation och arbetsmetoder ska utvecklas inom hela förvaltningen för att bättre 
möta den enskildes individuella behov 

Motivering 

Varje person som erhåller stöd från socialtjänsten ska respekteras för den individ han/hon är och 

utifrån de förutsättningar denne har. Det innebär att så långt som möjligt ta hänsyn till den 

enskildes önskemål och behov och respektera dennes vilja kring hur han/hon vill leva sitt liv. 

9.3.2.2 Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka. 

Motivering 

Den enskilde ska kunna lita på att han får ett gott stöd i sin situation i livet om han/hon vänder 

sig till socialtjänsten i Håbo kommun. Ett gott förtroende för socialtjänsten ökar möjligheten för 

att den enskilde efterfrågar stöd i ett tidigare skede vilket medför bättre möjligheter för 

socialtjänsten att ge stöd. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2013 

Måltal 
2014 

Utfall 
Augusti 

2014 

Måltal 
2015 

Förtroendet för de insatser som görs för utsatta personer 
ska öka enligt SCB:s medborgarundersökning.  

 53 49 50 

Bland de bästa 25 %  i landet vid mätning av hemsidans 
kvalitet.  

   25% 

9.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

9.3.3.1 Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

Motivering 

Genom att bidra med social kompetens i samhällsplaneringen kan socialtjänsten bidra till att 

motverka socialt utanförskap. 

9.4 Volymer och nyckeltal 

9.4.1 Institutionsvård vuxna 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal placerade personer 17 23 26 10 17 15 

Antal placeringar 25 28 32 27 17 20 

Antal vårddygn 1 368 2 265 2 465 2 019 1 500 1 400 

9.4.2 Institutionsvård barn och unga 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal placerade personer 14 11 18 13 10 10 

Antal placeringar 15 14 19 13 11 11 

Antal vårddygn 1 259 1 528 2 187 2 532 1 200 1 500 
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9.4.3 Familjehem 0-20 år (exkl jourhem och familjehem LSS) 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal placerade personer 13 23 18 8 16 16 

9.4.4 Barnavårdsutredningar 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Aktualiseringar 538 512 523 473 450 590 

Inledda utredningar 157 144 128 56 110 120 

Avslutade utredningar 129 95 116 75 110 120 

9.4.5 Familjeteamet 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Behandlingsinsatser 250 282 292 189 340 340 

- varav individuella 
behandlingsinsatser för familj 

150 162 138 135 170 180 

- varav behandlingsinsatser i grupp 100 120 154 54 170 160 

Avslutade ärenden 60 56 65 51 90 70 

9.4.6 Försörjningsstöd 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
Augusti 

2014 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Antal hushåll 354 307 271 130 280 260 

- varav antal arbetslösa 257 186 147 54 140 130 

Antal bidragsmånader 1 753 1 790 1 542  1 350  

9.5 Förändringar från KF-beslut i juni 

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en budgetram för den tidigare socialnämnden på 

255 078 tkr (inklusive löneökningar om 3 081 tkr, med 2 624 tkr avseende nya vård- och 

omsorgsnämnden och 457 tkr avseende nya socialnämnden) för år 2015. I budgetförslaget är 

följande förändringar gjorda så att budgeten summerar till 259 292 tkr. 

 Höjning av internhyran till följd av ökade kapitalkostnader vilka kompenseras med 

budgetökning, 1 000 tkr. Samt förändring av nyttjande av lokaler i kommunhuset och 

landstingshuset, vilket lett till ändrad internhyra och som kompenserats av budgetökning, 

286 tkr. (650 tkr vård- och omsorgsnämnd och 636 tkr socialnämnd) 

 Ansvaret för Café Håbo övergår till vård- och omsorgsnämnden, 448 tkr.  

 Ansvaret för Bålstapolarna övergår till socialnämnden, 1 700 tkr.  

 Ansvaret för restaurang Pomona övergår till vård- och omsorgsnämnden, 900 tkr.  

 Medel för finansiering av 0,25 tjänst överförmyndare övergår till 

överförmyndarnämnden, 120 tkr. (60 tkr vård- och omsorgsnämnd och 60 tkr 

socialnämnd) 

Övriga poster nedan är omprioriteringar gjorda utifrån verksamhetsanalysen beslutad av 

kommunfullmäktige. Budget för de nya nämnderna är påverkad av att omprioritering har gjorts 
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mellan verksamheter.  

Bland annat är följande större omprioriteringar gjorda; 

Socialchefens kansli - en besparing på övriga kostnader samt en justering till 

överförmyndarnämnd om sammantaget 498 tkr. I verksamheten ryms också en buffertpost för 

oförutsedda kostnader om totalt 1 080 tkr, vilken fördelas med 540 tkr vardera för socialnämnd 

och socialnämnd. 

LSS-boende köp av extern plats - i nuläget köps enbart en plats på externt LSS-boende vilket 

medför att kostnaden är minskad med 750 tkr jämfört med verksamhetsanalysen. 

Institutionsvård BoU, kostnaden bedöms vara 700 tkr högre jämfört med verksamhetsanalysen. 

Verksamhet 2015 2016 2017 

Löneökning (utfördelat på verksamheter) -457   

Hyresjustering internhyra -636   

Bålstapolarna (budgetjustering från KS) -1 700   

Överförmyndarnämnd, finansiering av 0,25 tjänst 
(budgetjustering till överförmyndare) 

60   

    

Socialchefens kansli -296   

LSS-boende, extern, köp av plats 750   

Handläggning stöd och bistånd vuxna -347   

Öppen missbruksvård -130   

Handläggning försörjningsstöd 175   

Handläggning stöd och bistånd, BoU 220   

Institutionsvård BoU -700   

Familjebehandling -390   

Summa -3 451   

9.6 Drifts- och investeringsredovisning 

9.6.1 Driftsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 
Budget 

2015 

Förändr 
budget 
14/15 

Not 

Biståndsutskott  -180 -178 -148 -180 32  

Biståndsutskott jourverksamhet  -105 -97 -87 -105 18  

Nämndadministration  -165 -178 -178 -182 4  

Summa Nämnd o 
styrelseverksamhet 

-450 -453 -413 -467 54  

       

Konsumentrådgivning  -90 -110 -110 -110 0  

Alkohol- och tobakstillstånd  13 -75 -35 -35 0  

Socialchefens kansli  -2 402 -2 265 -2 583 -2 809 226 1 

Anhörigstöd  -152 -165 -165 -170 5  

Summa övergripande  -2 631 -2 615 -2 893 -3 124 231  

       

Boende m särskild service, externt   -6 586 -2 300 -1 320 -1 570 250  

Kontaktpersoner LSS  -1 562 -1 500 -1 500 -1 600 100  
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Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 
Budget 

2015 

Förändr 
budget 
14/15 

Not 

Summa  Insatser enligt LSS -8 148 -3 800 -2 820 -3 170 350  

       

Myndighetsenhetens kansli  -2 950 -2 516 -2 816 -2 955 139  

Kansli stöd och behandling  -834 -959 -809 -987 178  

Handläggning stöd och bistånd 
vuxen  

-2 617 -2 264 -1 894 -2 343 449  

Institutionsvård vuxna  -5 902 -6 000 -3 640 -3 640 0  

Öppen missbruksvård  -1 117 -1 113 -1 113 -1 424 311  

Kontaktpersoner vuxna SoL  -932 -1 051 -1 011 -1 011 0  

Handläggning stöd och bistånd BoU   -4 964 -4 793 -4 523 -4 538 15  

Institutionsvård BoU  -7 074 -10 300 -3 700 -5 700 2 000 2 

Handläggning familjehem 0-20 år  -1 183 -1 099 -1 199 -1 255 56  

Familjehem 0-20 år  -2 119 -2 376 -2 441 -3 001 560  

Kontrakterat jourhem -61 -12 0 0 0  

Familjehem 0-20 år, extern regi  -3 196 -1 150 -3 180 -2 000 -1 180 3 

Behandlingsaktiviteter öppenvård 
unga  

-687 -600 -200 -200 0  

Kontaktpersoner BoU SoL  -1 434 -1 307 -1 307 -1 307 0  

Kontaktfamilj BoU SoL  -786 -1 400 -920 -920 0  

Handläggning kontaktpersoner SoL   -240 0 -288 0 -288  

Individuellt behovsprövad öppenvård  
(Biskops-Arnö) 

-1 599 -952 -1 602 -1 541 -61  

Familjebehandling  -3 172 -3 450 -3 235 -3 683 448  

Ungdomscoaching  -1 301 -1 211 -1 226 -1 247 21  

Bålstapolarna  -1 610 -1 700 -1 700 -1 700 0  

Familjerätt) -1 114 -1 258 -1 258 -1 315 57  

Familjerådgivning  -276 -328 -328 -334 6  

Boende ensamkommande 
(medfinansiering)   

0 -300 0 -500 500 4 

Summa  Individ och 
familjeomsorg 

-45 168 -46 139 -38 390 -41 601 3 211  

       

Handläggning försörjningsstöd  -1 917 -2 783 -2 583 -2 524 -59  

Försörjningsstöd  -10 520 -11 000 -9 750 -11 000 1 250 5 

Sociala jourboenden  -161 0 0 0 0  

Summa  Ekonomiskt bistånd -12 598 -13 783 -12 333 -13 524 1 191  

Totalt -68 995 -66 790 -56 849 -61 886 5 037  

Socialnämnden, som kommer att ansvara för individ- och familjeomsorg, föreslås en budgetram 

om 61 886 tkr. 

1. Socialchefens kansli 

Verksamheten kommer i delningen till två nämnder att fördelas. Jämfört med föregående år finns 

en besparing på övriga kostnader samt en justering till överförmyndarnämnd om sammantaget 

498 tkr. I verksamheten ryms också en buffertpost för oförutsedda kostnader om totalt 1 080 tkr, 

vilken fördelas med 540 tkr vardera för vård- och omsorgsnämnd och socialnämnd. 
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2. Institutionsvård BoU 

Kostnaden bedöms vara 700 tkr högre jämfört med verksamhetsanalysen. Jämfört med 

föregående år är den budgeterade kostnaden för år 2015 2 000 tkr högre. 

3. Familjehem 0-20 år, extern regi 

Budgeten är 1 180 tkr lägre jämfört med föregående år vilket också är samma 

kostnadsminskning som i verksamhetsanalysen. 

4. Boende ensamkommande flyktingbarn 

Under år 2014 öppnades ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Boendet finansieras till 

viss del av bidrag från Migrationsverket men också genom kommunala medel om 500 tkr. 

5. Försörjningsstöd 

Budgeten för försörjningsstöd är 1 250 tkr lägre jämfört med föregående år vilket också är 

samma kostnadsminskning som i verksamhetsanalysen. 

9.6.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2013 
Prognos 

2014 
Budget 

2014 
Budget 

2015 
Not 

Myndighetsenheten -240 -250 -300 0  

Stöd- och behandlingsenheten 0 -75 -75 0  

Familjerådgivning -22 0 0 0  

Summa -262 -325 -375 -0  

 


