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FAKTA OM HÅBO KOMMUN 
POLITIK 
representation i kommunfullmäktige 
 
Parti 

 
Mandat 

% av 
valmanskåren 

Moderata samlingspartiet 13 31,78 
Bålsta partiet 6 14,79 
Folkpartiet liberalerna 2 5,94 
Kristdemokraterna 2 3,92 
Socialdemokraterna 13 30,48 
Centerpartiet 3 6,10 
Vänsterpartiet 1 2,46 
Miljöpartiet de gröna 1 2,70 
Summa 41  
 

BEFOLKNING PER 31/12 
 
 
Församling 

 
År  
1980 

 
År  
1990 

 
År  
2004 

 
År  

2005 

 
År  

2006 
Kalmar 7.519 8.059 9 588 9 779 9 786 
Yttergran 4.355 5.144 5 210 5 158 5 184 
Övergran 560 724 1 089 1 136 1 174 
Häggeby 215 332 569 574 578 
Skokloster 652 950 1 922 1 922 1 915 
Kommunen 13 301 15 209 18 378 18 569 18 637 
 

ÅLDERSFÖRDELNING PER 2006-12-31 

 Håbo kommun Riket 
 

Uppsala 
län 

Ålder Antal % % % 
0-6 1 873 10,0 7,7 7,9 
7-9 711 3,8 3,1 3,1 
10-12 868 4,7 3,5 3,7 
13-15 943 5,1 4,1 4,2 
16-19 1 150 6,2 5,4 5,6 
20-29 1 576 8,5 12,0 14,0 
30-44 4 570 24,5 20,7 20,6 
45-64 4 970 26,7 26,2 25,8 
65-79 1 580 8,5 12,0 10,4 
80-w 396 2,1 5,4 4,6 
Summa 18 637 100 100 100 
Medelålder 37,1  40,9 39,5 

UTDEBITERING, åren 2002-2006 
Håbo 
Kommun 

År 
2002 

År 
2003 

År 
2004 

År 
2005 

År 
2006 

      
Kommunen 20:98 21:83 21:83 21:83 21:83 
Landstinget 9:62 10:37 10:37 10:37 10:37 
      
Utdebitering 
totalt 

30:60 32:20 32:20 32:20 32:20 

 
*Fr o m år 2000 utgör församlingar och samfälligheter inom 
Svenska kyrkan inte kommuner utan delar av trossamfund Svenska 
kyrkan. De kan därför inte längre ta ut skatt men har i stället rätt att 
ta ut kyrkoavgift. 
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Förord 
Håbo kommun lägger nu ytterligare ett 
verksamhetsår till handlingarna och med 
detta år börjar den nya majoriteten sitt arbete 
med att göra kommunen ännu bättre att bo i.  
Det är mycket glädjande att vi ännu ett år har 
ett positivt resultat. Naturligtvis beror 
resultatet delvis på att Sverige haft en god 
ekonomisk utveckling. Men det är också av 
stor betydelse att vi politiker har haft starkt 
fokus på vikten av en god ekonomisk 
hushållning. Det säkraste sättet att bibehålla 
och utveckla kommunens kärnverksamhet är 
just god ekonomi. 

Inom grundskolan så återstår en del 
att göra och den nya majoriteten vill 
ha;  

Valfrihet - Fritt skolval som drivkraft för 
förnyelse och mångfald, konkurrens och 
kvalitetshöjare. 
En professionell skola - Skolan måste vara 
öppen för en ständig utveckling och 
förnyelse med sikte på att ge eleverna den 
bästa kunskapen. Kvalitet och utvärdering 
och resultat är nyckelord. Mångfalden, 
konkurrensen samt elevernas och 
föräldrarnas engagemang är av stor betydelse 
för att höja kvaliteten i skolan.  
Detta är viktigt inte minst ur kvalitets- och 
rekryteringssynpunkt. Det måste vara 
attraktivt att vara lärare så att skolan kan 
locka till sig kompetenta och intresserade 
människor med olika bakgrund. En del i detta 
är att göra skolorna mer självständiga. En 
annan att knyta näringslivet närmare skolan. 
Skolan är en av de viktigaste grundstenarna i 
ett samhälle. Det är i skolan som barnen får 
nödvändig kunskap för att klara sitt vuxna liv 
och det är skolan som spelar en viktig roll 
vad avser värderingar och social fostran. 
En så viktig del av samhället måste 
prioriteras högt i det kommunala 
perspektivet. Det är barnen som är 
kommunens framtid! Majoriteten har tagit en 
tydlig ställning för vad vi vill att skolan ska 
stå för och vad den ska ha för uppgifter.  

Äldreomsorg – Även inom detta område står 
valfriheten i centrum för den nya majoriteten. 
Vi kommer att arbeta aktivt för att öka 
brukarnas möjligheter att välja såväl utförare 
av tjänster som boendeform. Det är också 
viktigt för oss att äldre har möjlighet att 
kunna delta i, för den enskilda, meningsfulla 
aktiviteter. 
Näringslivet i Håbo – Fortsatt samarbete 
med det lokala näringslivet är ett av de 
områden som kommer att prioriteras även 
framöver. Majoriteten kommer att arbeta 
intensivt för att Håbo Marknads AB ska 
främja kommunens näringsliv. Vi kommer 
att arbeta för att utvidga samarbetet mellan 
näringslivet och skolan i kommunen, inte 
minst med vårt eget gymnasium.. Det är 
ytterst viktigt att vi ger våra ungdomar 
förutsättningar för att få arbete efter avslutad 
utbildning. 

Kommunens föreningsliv – För att lyfta 
fram kultur- och fritidsfrågor kommer vi 
under våren 2007 att bilda en ny nämnd 
vilken har till uppgift att fokusera på dessa 
frågor. Detta är en tydlig markering för att 
visa att majoriteten tar även föreningslivet i 
kommunen på största allvar. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare 
inom kommunen för det gångna året. 
 
 

 
 
 
 
 
Nina Lagh 
Kommunstyrelsens ordförande (m) 
 



 

 
 
Håbo kommun styrs av kommunfullmäktige, med 41 ledamöter. Kommunstyrelsen leder och 
samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet. År 2005 förändrades nämndsorganisationen dels genom att bildningsnämnden lades 
ner och ett bildningsutskott bildades direkt under kommunstyrelsen dels genom inrättande av en 
gemensam lönenämnd för lönesamverkan mellan Håbo och Trosa kommun.  
 
De övriga nämnderna är vård- och omsorgsnämnd, biståndsnämnd, miljö- och tekniknämnd och 
tillståndsnämnd samt valnämnd och överförmyndarnämnd.  

 
Organisationsstruktur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningsorganisationen består av bildningsförvaltning, miljö- och teknikförvaltning, 
socialförvaltning, kommunstyrelsens stab samt administrativa kontoret. 
Förvaltningsorganisationen samordnas av chefsgruppen bestående av kommunens 
förvaltningschefer, ekonomichefen och kommunalrådet. Koncernen Håbo kommun innehåller 
även de helägda bolagen Håbohus AB samt Håbo Fastighets AB. 
 
 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 

Miljö- och 
teknik- 
nämnd 

Arbetsutskott 
Personal och förhandlingsutskott 

Tillståndsnämnd

Valberedning 
Demokratiberedning  
Revisorer 

Över- 
förmyndar-

nämnd 

Bolag: 
Håbohus AB 
Håbo Fastighets AB Näringslivskommité 

Valnämnd 

Kommunstyrelsens 
stab 
KS-Sekretariat 
Samhällsplanering 
Näringsliv 
Information 

Bildnings- 
förvaltning 
Förskola 
Grundskola 
Gymnasium 
Särskola 
Komvux 
Musikskola 
Bibliotek 
Kultur och fritid 

Miljö- och teknik- 
förvaltning 
Bygg och miljö 
Gatuavdelning 
Fastighetsavdelning 
Vatten och avlopp 
Miljöteknik 
Bostadsanpassning 
Räddningstjänst 

 
Socialförvaltning 
Individ och familjeomsorg 
Äldreomsorg 
Omsorg vid fysiskt och 
psykiskt funktionshinder 
Arbetsmarknadsåtgärder 

Administrativa 
kontoret 
Personal 
Ekonomi, löner 
IT 
Växel/reception/ 
vaktmästeri 
Inköp 
Konsumentrådgivn./ 
Skuldsanering 

Löne-
nämnd 

Vård- och 
omsorgs- 
nämnd 

Bistånds- 
nämnd 

Bildnings-
utskott 
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MÅL OCH POLITISK 
VILJEINRIKTNING. 
 

Budgetdokument för år 2006 innehåller mål 
som är kommunövergripande och mål mer 
direkt riktade mot kommunens olika 
verksamheter. Nedan kommenteras de 
kommunövergripande målen. Mål riktade 
mot kommunens olika verksamheter 
kommenteras i respektive nämnds 
redovisning. 
 

God ekonomisk hushållning 
 

Kommunfullmäktige antog i samband med 
budgetbeslut, riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning som skall gälla för kommunens 
nämnder och verksamheter. 
 
God ekonomisk hushållning uppnås genom 
att verksamheterna presterar god kvalité på 
de tjänster kommunen erbjuder sina 
kommuninvånare samtidigt som de 
ekonomiska ramarna som kommun-
fullmäktige fastställt hålls. 
 
Effektiviteten uppnås genom samverkan med 
andra aktörer, fortsatt utveckling av 
kvalitetssystemen och ökad valfrihet i det 
skattefinansierade utbudet av tjänster.  
 
Uppfyllelse: 
Utvärdering av hur nämnderna i sina 
verksamheter tillämpat Kommun-
fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning görs i respektive nämnds 
verksamhetsberättelse. Samtliga nämnder 
utom bildningsutskottet har hållit de 
fastställda ekonomiska ramar som 
fullmäktige beslutat för år 2006. 
 
 
 
 
 

Finansiella mål  
 

Det övergripande ekonomiska målet är att 
kommunen ska klara att expandera och 
utvecklas, med oförändrad skatt och utan att 
skuldsättningen ökar. Dagens kommun-
medborgare ska finansiera sin egen välfärd. 
 

Resultatmål  
 
 

• Resultatets andel av verksamhetens 
nettokostnad ska under planerings-
perioden 2006 - 2008 uppgå till minst 1,5 
procent. 

 
 

Måluppfyllelse: 
 

• Kommunens bokslut för år 2006 visar 
att resultatkravet har uppfyllts. 
Kommunens resultat uppgår till drygt 
33,7 mkr eller 5,3 % av 
verksamhetens nettokostnad. 

 

• Investeringsmål 
 
De kommunala investeringarna får inte 
överstiga avskrivningarna om inte 
resultatkravet utökas i motsvarande grad. 
För avgiftsfinansierade verksamheter och 
effektivitetshöjande investeringar med kort 
återbetalningstid görs undantag. 
 

Måluppfyllelse: 
 
Kommunfullmäktige fastställde 
investeringsbudgeten för år 2006 till 51 690 
tkr inkl. anslag för avgiftsfinansierade 
verksamheter om 11 800 tkr.  
 
I samband med bokslut för år 2005 beslutade 
fullmäktige att föra över anslaget för ej 
färdigställda investeringsprojekt år 2005 till 
år 2006 om 22 172 tkr.  
Ytterligare ett beslut togs av kommun-
fullmäktige i samband med delårs- 
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uppföljningen per sista april om att  bevilja 
Miljö- och tekniknämnden 18 000 tkr för 
tillbyggnaden av Gröna Dalen-skolan för 
särskolan samtidigt som investerings-
utrymmet för år 2007 minskas med 
motsvarande summa. 
 
Investeringsbudget för år 2006 uppgick 
således till drygt 91,9 mkr. Utfallet av 
avskrivningskostnaden för år 2006 blev ca 
39,7 mkr.  
 
Målet har inte uppnåtts under 2006. 
 

• Skuldsättningsmål 
 
Delmål 1 
Skulderna ska under 2006 minskas med 5,6 
mkr. 
 
Delmål 2 
Det långsiktiga målet är att bygga upp eget 
kapital som kan användas för att finansiera 
bland annat framtida pensionsutbetalningar. 
 
Delmål 3 
För planeringsperioden 2006-2008 ska 
skulderna minska med 18 mkr. 
 

Måluppfyllelse: 
 
Delmål 1 
Fullmäktiges målsättning att skulderna under 
år 2006 skall minska med 5,6 mkr har inte  
uppfyllts. Kommunen har per sista december 
ökat skuldsättningen med 24,5 mkr.  
 
Anledningen till att målet inte uppfyllts är  
bl a att kommunen dels utökat utlåningen till 
Håbo fastighets AB med 13 mkr dels 
utökningen av kommunens kassalikvid med 
18,4 mkr i jämförelse med föregående år. 
 
Delmål 2 
Målet har uppfyllts. Förändringen av eget 
kapital uppgår till drygt 33,7 mkr. 
 Delmål 3 

Delmål 3 kommer att utvärderas löpande 
under planeringsperioden. 
 

Livsmiljö, infrastruktur och 
kommunikationer 
 

• Kommunen karaktäriseras av en god 
livsmiljö, väl utbyggd infrastruktur och 
goda kommunikationer. I samhälls-
byggnadsarbetet strävar vi efter att bevara 
vår natur och goda miljö samt att 
tillgängliggöra mälarstränderna. 

 

Måluppfyllelse: 
 

• Översyn har gjorts av 
kollektivtrafikens linjesträckning i 
kommunen. Ett flexlinjeförsök har 
utretts. 

 
• Den för året antagna 

kommunomfattande översiktsplanen 
för Håbo söker slå vakt om natur och 
miljö för framtida generationer 
samtidigt som naturnära och sjönära 
boende etableras i balans med 
kommunens resurser och öppnar 
Håbo mot Mälaren. 

 
• I nya arrendeavtal med båtklubben i 

Kalmarviken görs strandområdet mer 
tillgängligt. 

 
 

• I Krägga och Stämsvik pågår 
utbyggnaden av vatten och avlopp 
enligt plan. 

 
• En kartläggning av bredbands-

situationen visar 99,9 % av 
kommunens befolkning bor inom 
täckningsområdet för ADSL med 
minst 0,5 Mbps bandbredd. För 89,6 
av befolkningen är motsvarande 
bandbredd 24 Mbps. Pga problem 
med delad bärfrekvens i telenätet 
bedöms dock 200 – 500 hushåll fn 
sakna möjlighet till anslutning. 
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Näringslivet 
 

• Näringslivet ges goda förutsättningar 
för företagande och kännedom om detta 
skall spridas i vår omvärld. Därmed 
skapas möjlighet för fler 
kommuninvånare att arbeta i kommunen. 

 

Måluppfyllelse: 
 

• Kommunens satsning på att förstärka 
arbetet med att stödja befintliga 
företag, skapa förutsättningar för 
nyetableringar, marknadsföra Håbo 
samt en utvecklad besöksnäring har 
fortsatt. Marknadsbolaget är under 
bildande med intentionen att i bred 
samverkan med det lokala närings-
livet verka för ett ännu bättre 
företagsklimat så att fler håbobor kan 
arbeta på hemmaplan.  

 
• Håbo har fortsatt att klättra på 

Svenskt Näringslivs ranking över 
företagsvänliga kommuner och är nu 
på plats 21 med sikte på ”topp 10”. 
Antal nya företag i Håbo blev under 
2006 hela 141 företag. En ökning 
med 9%. Av dessa är 125 nystartade 
företag. 

 
• Informationen och marknadsföringen 

av Håbo som etableringsort har ökat. 
Nyhetsbrev sänds kontinuerligt ut till 
företag inom och utanför kommunen. 
Flera artiklar har publicerats i media 
om Håbo som etableringsort. Externa 
aktiviteter har skett på bl.a. 
Scandinavian TPC , Tekniska 
mässan, TUR-mässan, Reiseliv, 
SHIE-mässan, mässa på 
Cityterminalen, alla med mycket gott 
resultat. Håbo har presenterats under 
begreppet ”Fördel Håbo” och 
kommunens alla fördelar har visats 
upp på ett attraktivt sätt.  

 

• Besöken hos de lokala företagen har 
fortsatt med syfte att utbyta tankar 
och idéer inför framtida planering.                       
Traditionen med företagsmingel har 
fortsatt, en företagsmässa har 
arrangerats, friskvårdsmässan 
Oktober Frisk genomfördes för första 
gången. Starta-eget mässan blev en 
uppskattad och välbesökt aktivitet. 
Dessutom samverkar kommunen med 
företagarföreningarna vad gäller 
Företagspuben samt andra 
arrangemang. Ett antal 
samverkansmöten har genomförts och 
en utbildning i offentlig upphandling 
har skett.  

 
• Projektet norr mälarstrand i 

samverkan med Enköpings kommun 
har avslutats med mycket gott 
resultat. Fler arbetstillfällen har 
skapats, fler har besökt området och 
omsättningsökningar kan skönjas  
bland de deltagande företagen. Håbo 
har tillsammans med Enköping 
beslutat att som en förberedelse för 
EU:s Leaderarbete påbörja en 
kartläggning av vilka möjligheter som 
finns att mer långsiktigt arbeta för en 
god tillväxt inom kommunerna.  

• Turistinformationen fick en nystart i 
samband med flytten till 
kommunhuset och har genom goda 
synergieffekter kunnat bli mer 
tillgänglig. Besöksantalet blev tyvärr 
lägre än väntat. 

 
• Kommunen har fortsatt att stödja 

projektet Företagssupport som är ett 
utbildningsprogram för små och 
medelstora företag med Bålsta 
företagarförening som huvudman. 32 
företag har genomgått denna EU-
finansierade utbildning och företagen 
har på detta sätt kunnat erhålla 3.2 
mkr i stöd.  

 
• Samverkansprojektet E-ship, 

Innovativa åtgärder i skolan, 
tillsammans med Enköpings kommun 
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har startats. E-ship syftar till att öka 
elevernas och personalens kunskap 
och kännedom om det lokala 
näringslivet. Samt till att verka för ett 
ökat entreprenörskapsintresse.    
Projektet pågår 061001-081031 och 
Håbo kommun har erhållit ca 1.6 mkr 
i EU-stöd för detta. 

 
• Antagen översiktsplan identifierar 

flera insatsområden för ökat 
företagande som bygger på Vision 
2015. Längs E18 och Mälarbanan kan 
verksamheter dra nytta av det 
attraktiva skyltläge som dessa stora 
kommunikationsstråk erbjuder. Nya 
verksamhetsområden ligger vid på- 
och avfarter från E18 och lämpar sig 
för etableringar som är i behov av stor 
genomströmning. Områdena är 
kollektivtrafikförsörjda med 
busslinjer som utgår från Bålsta 
station. 

 

Trygg och säker miljö 
 

• Genom samverkan med frivillig-
organisationer, näringsliv, polis och 
andra myndigheter skapas en för Håbo-
borna trygg och säker miljö, såväl dag- 
som nattetid. 

 

Måluppfyllelse: 
 

• Fortlöpande samverkan sker i det 
lokala brottsförebyggande rådet.  

• Kommunen har arbetat för att få 
igång projektet ”Lugna gatan” 
tillsammans med Fryshuset. Trots 
välvilja från kommun och sponsorer 
föll projektet på att rekrytering av 
projektansvariga misslyckades. 

 
 
 
 
 

Befolkningstillväxt 
 

• Befolkningstillväxt och byggande skall 
ske i balans med kommunal service-
kapacitet, infrastruktur och miljö. I 
genomsnitt 115 bostäder per år skall 
tillkomma i olika typer av ägarformer för 
att tillgodose invånarnas behov. 

 

Måluppfyllelse: 
• Ny kommunomfattande översiktsplan 

ger tydlig kraft till målet och söker 
skapa balans i resursutbud och tillväxt 
– runt 115 bostäder ska tillkomma på 
årsbasis i balans med miljö och 
service.  

 

• Inom Väppeby äng har Skanska 
påbörjat utbyggnaden av 40 lgh i 
punkthus. Peab har påbörjat 
utbyggnaden av 12 villor och 20 lgh i 
bostadsrätt. Planering pågår för 
bostäder inom Åbergs museums 
markområde. 

 

• Vid Källvägen har Håbohus påbörjat 
utbyggnaden av 60 lgh avsedda för 
kooperativ hyresrätt. 

 

• Index Estate har påbörjat 
utbyggnaden av 38 lgh i bostadsrätt 
vid Solslätten. 

 

• Avtal för exploatering av hela den 
första etappen i Viby äng har 
tecknats. Detaljplanen för Skanskas 
första deletapp har färdigställts. 

 
• Detaljplaneprogrammet över 

Frösundaområdet har varit utställt. 
 

• Kammarkollegiet har fortsatt att 
behandla den ansökan om att flytta 
kommungränsen som gjorts 
gemensamt av Håbo och Upplands-
Bro kommun.  
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Serviceutbudet 
 

• Det kommunala serviceutbudet ska vara 
anpassat efter behoven i kommunens 
olika delar. 

 

Måluppfyllelse: 
 

• Utbudet av kollektivtrafik har under 
året bedömts, av Upplands 
Lokaltrafik AB och kommunen, att 
ligga i linje med trafikbehovet. 

 
• Nya hållplatslägen har etablerats i 

kommunen för att möta tillkommande 
behov. 

 
• Ny översiktsplan för kommunen vill 

ge utrymme för nytt boende och nya 
verksamheter i gynnsamma 
trafikeringslägen. 

 
• Översiktsplanen förordar att tillväxt 

sker i Bålsta samt i befintliga 
småorter på landsbygden. Dessutom 
kan betydande tillväxt ske i 
infrastrukturstråk på landsbygden, 
vilka försörjs med kollektivttrafik och 
Vatten och Avlopp. Med detta ges 
underlag för ett framtida 
samhällsekonomiskt nyttjade av 
kommunala medel samtidigt som 
redan gjorda investeringar i service 
och anläggningar kan bevakas och 
förädlas i takt med ökande behov. 

 
• Utbyggnad pågår för ett nytt 

äldreboende på Dalängen. 
 

• Utbyggnad pågår för ny särskola. 
 

• I samband med program- och 
detaljplanering beaktas behovet av 
mark för kommunal service. 

 
 

Inflytande 
 

• Möjligheten till inflytande från 
invånare och företagare skall ökas. 

 

Måluppfyllelse: 
 

• Möjligheten till medborgarförslag 
föreligger sedan årsskiftet 2003/2004 
genom fullmäktiges antagande av 
nuvarande arbetsordning. Under året 
inkomna förslag har rört 
pendeltågstrafiken samt 
parkeringsmöjligheter i anslutning till 
tågstationen, demokratifrågor, 
ekonomisk direktavkastning från 
Håbohus AB, ägardirektiv 
innebärande vissa krav på ledningen 
för Håbohus AB, inrättande av 
föräldraråd samt förslag om ordnande 
av en gymnasiegrupp för elever med 
Aspbergers syndrom. Under året har 
två medborgarförslag besvarats. 
Möjligheten till att lämna in förslag 
har annonserats om vid ett stort antal 
tillfällen. 

 
• Fullmäktiges demokratiberedning har 

under året bl.a. berett ärenden om den 
politiska organisationen samt 
bestämmelser om arvoden och övriga 
ersättningar samt partistöd. Detta med 
anledning av ny mandatperiod, 2007 
– 2010. Vissa frågor i anslutning till 
de allmänna valen har behandlats. 
Beredningen har tagit initiativ till en 
utbildningsinsats (efter valet) för 
politiker i fullmäktige och i 
nämnderna.   

 
• Vid ”Allmänhetens frågestund” som 

anordnas i anslutning till 
fullmäktigesammanträdena, ges 
medborgarna möjlighet att ställa 
frågor om kommunens verksamheter. 
Under året har frågor om bildnings- 
och barnomsorgsverksamheterna 
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redovisats vid ett flertal tillfällen. 
Vidare har bland annat frågor dels om 
den fysiska planeringen och dels om 
miljö redovisats. 

 
• Kommunens informationsinsatser har 

fortsatt att hålla en hög kvalitet med 
gemensamma sidor för kommunens 
verksamheter som publiceras i Bålsta 
Upplands-Bro bladet veckovis. Ett 
samarbete med Lokal-TV finns för att 
ytterligare informera vad som händer 
i Håbo.  

 
• Den nya hemsidan www.habo.se 

lanserades under maj månad och är en 
helt omgjord hemsida med tydlig 
layout, betydligt fler funktioner än 
tidigare och med mer adekvat 
information. Möjligheten att komma i 
kontakt med beslutsfattare och 
tjänstemän har genom denna hemsida 
markant ökat.  

 
• På klagomal@habo.se kan önskemål 

om förändringar lämnas in. 
Möjligheten till detta, liksom 
medborgarförslagen, har annonserats 
om vid ett stort antal tillfällen.                                   
Under 2006 har fler synpunkter från 
kommuninvånarna inkommit till 
kommunen t.ex. har det till tekniska 
förvaltningen ökat från 54 till 62 
synpunkter, kommunstyrelsens 
förvaltningar från 9 till 13. Främst 
handlar det om synpunkter på 
utemiljöer/renhållning, gator, gång- 
och cykelvägar, kollektivtrafiken. 
Synpunkter som ej varit anonyma har 
besvarats med förklaring eller åtgärd. 

 
 
 
 
 
 

Personalpolitiska mål  

Genom en framsynt personalpolitik ska 
verksamhetens behov av personal tillgodoses. 

• För att kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare måste personalen uppleva att 
arbetsförhållandena går att påverka efter 
individuella förutsättningar. 

Måluppfyllelse: 
 

• Ett försök med utvidgade 
flextidsramar pågår inom 
kommunhuset.  

• De tekniska förutsättningarna för 
distansarbete utreds. 

• Inom ramen för kommunens strategi 
för att främja hälsa sker ett 
omfattande rehabiliteringsarbete. 
Bland annat innebärande ett nära 
samarbete med berörda anställda och 
kommunens företagshälsovård för att 
planera och underlätta återgång till 
arbete. 

 

• Heltid är en rättighet, deltid en 
möjlighet. 
 

Måluppfyllelse: 
 

• Under de senaste två åren har ett stort 
antal anställda vid kommunens Vård- 
och omsorgsavdelning erbjudits höjda 
sysselsättningsgrader. Andelen 
heltidsarbetande kvinnor ökade med 
13 procentenheter.  
 

 

• Personalen ska få den utbildning och 
annan kompetensutveckling som behövs 
för att klara nuvarande och framtida krav 
i arbetet. 
 

http://www.habo.se/
mailto:klagomal@habo.se
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Måluppfyllelse: 
 

• Flera kompetensutvecklingsprogram 
finansierade med EU-medel pågår. 
Verksamheter från kommunens olika 
förvaltningar berörs.  
 

• Arbetsplatserna och arbetsmiljön ska 
präglas av samverkan, tydligt ledarskap, 
tillit och förtroende, vilket främjar hälsa 
och reducerar sjukfrånvaro.  

 
• En omfattande arbetsmiljöutbildning 

för samtliga kommunens chefer och 
skyddsombud/arbetsplatsombud 
pågår och beräknas vara slutförd 
våren 2007. 

 
• Våren 2005 erbjöds samtliga 

kommunens chefer en utbildning i 
kommunikativt ledarskap. Som en 
fortsättning på denna satsning, och i 
linje med kommunens strategi för att 
främja hälsa, har kommunens chefer 
inbjudits att delta i en aktivitet kallad 
reflekterande chefer. Syftet är att öva 
förmågan att föra dialog för att bland 
annat kunna forma en gemensam syn 
på uppdrag med kända mål och 
tydliga förväntningar. 
Verksamhetsåret 2006/2007 
genomförs 8 träffar. 

 
• Inom ramen för kommunens strategi 

för att främja hälsa bedrivs ett aktivt 
arbete för att stimulera till friskvård; 
ett trettiotal utbildade 
friskvårdsinspiratörer finns på 
kommunens olika arbetsplatser. 
Friskvårdsbidrag uppgående till 1 200 
kronor utgår per heltidsanställd och år 
samt möjligheter till friskvård på 
arbetstid förutsett att verksamheten 
medger detta. 

 
• Under året har personalklubben 

erbjudit ett antal trivsel- och 
friskvårdsaktiviteter. 

 

• Den totala sjukfrånvaron ska minska. 
Andelen långtidsfriska bland de anställda 
ska öka. 
 

Måluppfyllelse: 
 

• Den totala sjukfrånvaron i Håbo 
kommun har fortsatt att minska under 
2006 och utgör totalt 7,7 % av den 
tillgängliga ordinarie arbetstiden 
(2005: 7,9 %, 2004: 8,93 %).  

 
• Andelen långtidssjuka mer än 59 

dagar av samtliga sjuktimmar har 
sjunkit till 60,2 % (2005: 66,5 %, 
2004: 69,8 %). 

 
 
Särskilda händelser år 2006 
 

2006 års val 
Förberedelserna för valet, själva valet och 
därefter genomförandet av majoritetsskiftet 
har präglat andra halvan av året.  
 
Till skillnad från föregående val ansvarade 
landets kommuner för första gången även för 
genomförande av förtidsröstning eller det 
som tidigare kallats ”poströstning”. För detta 
utgick särskild ersättning från staten. Ett 
antal projektmedarbetare engagerades för 
detta bland annat via kommunens 
arbetsmarknadsenhet. För planering av valet, 
utbildning av valförrättare samt vissa övriga 
insatser för genomförande av valet biträddes 
valnämnden av personal från kom-
munstyrelsens stab. Under valdagen 
medverkade ett 80-tal valarbetare i 
kommunens 10 valdistrikt. 
 
Under november – december genomfördes 
förändringar och val till nämnd-
organisationen. En bildningsnämnd övertog 
ansvaret från kommunstyrelsens bildnings-
utskott. En socialnämnd övertog ansvaret 
från vård- och omsorgsnämnden respektive 
biståndsnämnden. Beslut fattades om senare 
inrättande av en kultur- och fritidsnämnd 
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Näringsliv 
Kommunen beslöt att samordna arbetet med 
näringslivsfrågor i ett bolag – Håbo 
marknads AB. 
Håbo har fortsatt att klättra på Svenskt 
Näringslivs ranking över företagsvänliga 
kommuner och är nu på 21:a plats med sikte 
på ”topp 10”. Antal nya företag i Håbo blev 
under 2006 hela 141 företag. En ökning med 
9%. Av dessa är 125 nystartade företag 
 
Bostadsbyggande 
Totalt påbörjades hela 143 lägenheter i 
flerbostadshus under året: Väppeby äng 
(Skanska), Källvägen (Håbohus) och 
Solslätten (Index estate).  
 
IT 
Vid årets utgång har bredbandsutbyggnaden 
nått så långt att 99,9 % av kommunens 
befolkning bor inom täckningsområdet för 
ADSL med minst 0,5 Mbps bandbredd.  
 
Information 
Den nya hemsidan www.habo.se lanserades 
under maj månad och är en helt omgjord 
hemsida med tydlig layout, betydligt fler 
funktioner än tidigare och med mer adekvat 
information. Möjligheten att komma i 
kontakt med beslutsfattare och tjänstemän 
har genom denna hemsida markant ökat.  
 

Vård- och omsorg 
Nytt äldreboende på Dalängen och 
rehabbassäng har påbörjats. 
Pensionärsorganisationerna har fått en ny 
hemvist i inhyrda rymliga lokaler (Skeppet) i 
IP-gallerian. 
 

Kultur- och fritid 
Det nyinrättade Fridegårdspriset delades ut 
för första gången. 
 
Skola 
Utbyggnaden av den nya särskolan har 
påbörjats. 
 
 
 
 
 

Särskilda händelser inom Vård- och 
omsorgsnämndens och Biståndsnämndens 
verksamhetsområden 
 
Kostnaderna för institutionsvård av barn o 
unga har minskat med 6,5 miljoner jämfört 
med 2005 genom att vi utvecklat egna 
insatser i kommunen i öppenvård. 
 
Vi har utvecklat samverkan mellan 
försörjningsstöd och arbetsmarknads-
avdelningen i syfte att snabbare få ut särskilt 
arbetslösa ungdomar i egen försörjning. 
 
Genom samverkan med äldreomsorgen har vi 
utvecklat ett boendestöd nattetid för personer 
med psykisk problematik. 
 
Kostnadsfri avlösning för anhörigvårdare 
infördes den 1 april 2006. 
 
Särskilda händelser inom 
Bildningsutskottets verksamhetsområden 
 
Ny rektorsorganisation 
Parallellt med personalåtgärder och andra 
åtgärder har en organisationsförändring 
genomförts. Den 1 juli 2006 infördes en ny 
rektorsorganisation inom bildnings-
förvaltningen. Verksamheterna förskola och 
grundskola har delats in i fyra geografiska 
områden; Futurum, Gröna Dalen inkl. 
grundsärskolan Delfinen, Västerängen samt 
Gransäter/Skokloster. För varje område finns 
en ansvarig rektor samt ett antal biträdande 
rektorer.  
Bakgrunden till förändringen är främst 
bildningsförvaltningens stora budget-
underskott, inte minst inom grundskolan. 
Utgångspunkten har varit att tillskapa en 
organisation med en enkel och tydlig 
styrning, med delegerat ansvar, vad gäller 
verksamhet, ekonomi och 
utveckling/uppföljning.  
 
Bildningskontoret 
Den nya rektorsorganisationen, i 
kombination med minskade administrativa 
personalresurser, har medfört behov av 
förändringar inom förvaltningens centrala 
administration vid bildningskontoret. Inte 
minst fokuseringen på förvaltningens 
ekonomiska situation har tydligt visat på ett 

http://www.habo.se/
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behov av att omfördela och tydliggöra 
ansvar, uppdrag och arbetsuppgifter. Med 
detta som utgångspunkt har en ny 
organisation trätt ikraft under hösten 2006. 
Bildningskontoret har delats in i fyra olika 
funktioner. Dessa är central administration, 
ekonomi, personal- och arbetsgivarfrågor 
samt verksamhetsutveckling. När det gäller 
ekonomiområdet så måste ekonomiarbetet i 
betydande högre grad styras och samordnas 
från förvaltningsledningens sida. Därför har 
en ny funktion som ekonomichef inrättats.    
 
Organisationen för Bildningscentrum Jan 
Fridegård (BCJF) 
Med anledning av gymnasieutredningens 
resultat genomförde bildningsutskottet ett 
extra sammanträde den 22 juni 2006. Vid 
detta sammanträde fick bildningschefen i 
uppdrag att omorganisera gymnasieskolans 
verksamhet vid Bildningscentrum Jan 
Fridegård (§ 93). Arbetet med 
omorganisationen av gymnasieverksamheten 
( uppdelning av kommunens egen 
verksamhet och interkommunala elever) är 
slutförd. När det gäller kulturverksamheten, 
som idag bedrivs vid BCJF, så inväntas 
resultatet av utredningen gällande inrättande 
av en kultur- och fritidsnämnd. 
 
Håboelevernas meritvärden fortsätter att 
öka. 
Under året har arbetet med att öka kvaliteten 
på elevernas språkutveckling fortsatt.  
Språkprojektet har också i år stått för 
kompetenshöjande insatser och fortsatta 
screeningar i skolår 2, 4 och 7. Resultatet av 
dessa screeningar visar fortsatt bra resultat i 
skolår 2, klart förbättrade resultat i skolår 4 
och 7. Variationer förekommer mellan och 
inom skolorna. 
Insatser med allmän och kontinuerlig läsning 
förekommer på flera skolor, under olika 
former. 
Vissa ämnesgrupper har även under 2006 
träffats för att skolövergripande diskutera 
bedömningsgrunder och betyg. 
Trenden med stigande betygsresultat 
fortsätter. 2006 års avgångselever uppnådde 
de hittills högsta resultaten för vår kommun. 
Det genomsnittliga meritvärdet uppmättes till 

199 (föregående år 197) medan rikssiffrorna 
visar ett oförändrat värde (206). En 
jämförelse mellan våra skolor visar 
varierande siffror. Avgångseleverna vid en 
av skolorna nådde klart över rikssnittet. 
De nationella proven, DLS-tester och LS-
tester har genomförts enligt ovan. 
Krav på fördjupad analys av genomförda 
kvalitetsmätningar (Cockpit) har ställts på 
skolornas rektorer. Syftet är att genomföra 
skolvisa prioriterade satsningar för att nå 
bättre måluppfyllelse, inte minst avseende 
kunskaper och färdigheter. Här nedan 
redovisas ett axplock av pågående satsningar. 
Projekt: 
• Språkprojektet – arbetar med diagnoser 
(DLS) och insatser för att stödja och förbättra 
elevernas läs- och skrivprestationer.  
•  NTA-projektet (Naturvetenskap och 
Teknik för Alla) - en satsning för att göra 
dessa ämnesområden tillgängliga och mer 
spännande för elever i tidigarelagen.  
 
Kommunövergripande 
kompetensutvecklingsdagar: 
• 2006 års tema har varit ”Barn i behov av 
särskilt stöd”. Under vårterminen 2007 
kommer dagarna att ägnas åt ett stort 
jämställdhetsprojekt.  
• För fritidspersonalen anordnas minst 2 
halvdagars fortbildning/år. I maj 2006 
innehöll dagen temat ”Barn i behov av 
särskilt stöd” och i september ”Fritids 
uppdrag och roll i skolan”.  
• Inom förskolan pågår en 50-poängs 
högskoleutbildning på ”halvfart” för 
barnskötare.  
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KOMMUNKONCERN 
 
Koncernen Håbo kommun omfattas av 
kommunen, helägda Håbo fastighets AB och 
Håbohus AB. Vid upprättande av koncern-
redovisning har kommunens redovisnings-
principer varit vägledande. Någon justering 
av avskrivningsprinciper har inte gjorts utan 
respektive företags principer gäller i detta 
sammanhang. Eliminering av interna poster 
av väsentligt värde har skett beträffande 
mellanhavanden mellan kommunen och 
bolagen samt mellan respektive bolag. 
 
Sammanställt resultat åren 2005/2006 
 
 
Resultaträkning,tkr 

Bokslut  
2005 

Bokslut 
2006 

Rörelsens intäkter 208 722 278 042
Rörelsens kostnader -735 252 -818 260
Avskrivningar -55 562 -58 084
Verksamhetens 
nettokostnad 

 
-582 093 -598 302

  
Skattenetto 638 653 685 001
Finansnetto -43 785 -41 801
Resultat efter 
finansiella poster 

 
12 776 44 899

Avsättning 
periodiseringsfond 

 
0 -2 553

Skatt på årets resultat -1 555 -2 451
  
Resultat 11 221 39 894
  
Omslutning 1 423 144 1 509 493
Soliditet 6,15 % 8,44 %
 
Konsolidering till kommunkoncernnivå omfattar Håbo kommun, 
Håbohus AB och Håbo Fastighets AB 
 
Årets resultat mäts som resultat efter finans-
netto och efter extraordinära intäkter och 
kostnader. I 2006 års bokslut uppgår 
koncernens resultat till ca 39,9 (11,2) mkr 
vilket är 28,7 mkr bättre än föregående år. 
Kommunens del av resultatet är ca 33,7 (8,1) 
mkr, vilket är 25,6 mkr bättre än föregående 

år. De kommunala bolagen redovisar ett 
resultat sammantaget på drygt 6,2 (3,1) mkr  
varav Håbohus AB 0,7 (3,1) mkr, Håbo 
fastighets AB 5,5 mkr (38 tkr) . 
 
Sammanställt resultat åren 1995-2006 

 
Tillgångar 
Koncernens totala anläggningstillgångar 
ökade netto med ca 56,6 (-9,2) mkr. varav 
Håbohus AB står för 12,9 mkr. 
Avskrivningar uppgår till 58,1 (55,6) mkr, en 
ökning med Ca 2,5 mkr jämfört med år 2005.  
 
Skulder 
Skuldsidan inkl. pensionsförpliktelse och 
avsättningar för upplupna löneskulder har 
under året ökat med 46,5 (-11,0) mkr. 
Koncernens soliditet uppgår till 8,44  
(6,15) %.  
 
Koncernen har fortfarande hög låneskuld och 
är mycket räntekänslig. Koncernen måste 
även framöver öka andelen eget kapital och 
därigenom skapa reserver för att möta 
kommande kända och okända kostnads-
ökningar eller intäktsminskningar.  
 
Borgensåtaganden 
Externa borgensåtaganden och ansvars-
förbindelser för koncernen uppgår vid 
utgången av år 2006 till 16,9 mkr (15,7 mkr). 
Detta är en ökning med ca 1,2 mkr. 
Ökningen förklaras till stor del av att 
koncernens ansvarsförbindelser för opera-
tionell leasing ökat i jämförelsen med förra 
året. 
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Ansvarsförbindelse/ 
borgensåtaganden,tkr 
 

 
 

År 2005 År 2006

Egnahem statlig 
kreditgaranti 

 
48 48

Bostadsrätter statlig 
kreditgaranti 

 
3 483 3 483

Egnahem kommunalt 
kreditgaranti 

 
184 184

Ansvarsförbindelse 
Håbohus AB 

 
65 80

  
Operationell leasing  
SEB Finans hem-pc 324 0
Wasa kredit hem-pc 0 2 658
Telefinans  1 577 467

 
Borgensåtaganden   
Föreningar 3 280 2 401
BRF Väppeby 6 760 7 670
Summa 15 721 16 991
 

HÅBOHUS AB 
Det allmännyttiga bolaget äger och förvaltar 
fastigheter belägna inom Håbo kommun. 
Fastigheterna omfattar både bostäder och 
lokaler. Bolaget är helägt av Håbo kommun. 
 
Resultaträkning åren 2005-2006 
 
Resultaträkning,tkr 

Bokslut  
2005 

Bokslut 
2006 

Rörelsens intäkter 92 340 92 149
Rörelsens kostnader -42 860 -48 770
Avskrivningar -18 126 -18 430
Finansnetto -26 850 -23 936
Resultat efter  
finansiella poster 

 
4 504 1 013

  

Skatt  -1 372 -307
Resultat 3 132 706
  

Omslutning 740 583 744 467
Soliditet 5,23% 5,30%

Resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till  
1 013 (4 504) tkr. Det positiva resultatet beror  

till största del på det fortsatt låga ränteläget. 
Soliditeten var vid årsskiftet 5,3 (5,2) %.  
 

Intäkter 
Rörelsens intäkter uppgick till 92 149 (92 
340) tkr. Intäktssänkningen beror, förutom på 
hyressänkningen, i huvudsak på minskade 
skadeståndsersättningar, vilket i sig är 
positivt då skadearbetet med självrisk 
motsvarande har minskat med ca 600 tkr. 

 
Rörelsens kostnader 

Underhållskostnader 
Underhållskostnaderna uppgick till 10 958 (6 318) 
tkr. Underhållsarbetet har i stort följt den 
underhållsplan som ingår i hyresuppgörelsen. 
Ökningen beror dels på fastighetsutvecklings-
entreprenaden, dels på de ombyggnadsarbeten 
som pågår i lägenheterna på Skeppsvägen. 

Driftkostnader 
Driftkostnaderna inklusive administration ökade 
till 35 118 (33 947) tkr. 
Uppvärmningskostnaderna har varit oförändrade 
under året. Uppvärmning av fastigheterna sker till 
största del med fjärrvärme och utgör 24 (25) % av 
kostnaderna. Ökningen av kostnaderna för 
administrationen beror på ökade konsultkostnader, 
dels i samband med upphandlingen av ekonomi-
system, dels för införande av ny hemsida och 
utveckling av fastighetssystem. Reparations-
kostnaderna var höga under de tre första kvartalen 
då omflyttningsfrekvensen fortfarande var på en 
hög nivå. Elkostnaderna har stigit pga av höga 
energipriser, ett nytt avtal har tecknats per 2007-
01-01 med en ny leverantör. Driftkostnader 
exklusive underhåll och fastighetsskatt har ökat 
till 381 (368) kr per m². 

Fastighetsskatt 
Fastighetsskatten för 2006 ökade och uppgick till 
2 851 tkr. Kostnaderna enligt resultaträkningen 
uppgick till 2 694 (2 595) tkr. 
Kostnaden för 2006 har reducerats pga felaktigt 
beräknad kostnad 2005. 
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Avskrivningar 
Avskrivningar görs enligt en 50-årig annuitets-
plan på byggnader och med 10 - 20 % på 
inventarier samt med 5 % linjärt för UER-
åtgärder. En extra avskrivning med 10 889  
(11 033) tkr har gjorts under året.  
Avskrivningar på uppskrivningar har skett 
med 1 119 (1 119) tkr. 
 

Värdering 
Bolaget har i samband med bokslutet genomfört  
en intern värdering av fastighetsbeståndet i 
enlighet med branschpraxis. Värde-  
bedömningarna grundas på sakuppgifter i 
huvudsak erhållna ur bolagets administrativa 
system. Värdebedömningen baseras på en 
kassaflödesmodell där respektive fastighets 
kassaflöde under en femårsperiod prognostiserats 
för att därefter diskonteras till värdetidpunkten 
2006-12-31. Individuella, marknadsmässiga, 
avkastningskrav om 6,0 - 7,5 % har varit 
utgångspunkten vid värderingen. En 
diskonteringsfaktor (kalkylränta) om  
8,1 - 9,7 % har använts. Värderingen visade          
att marknadsvärdet på fastighetsbeståndet är 
relativt oförändrat jämfört med tidigare år. 
 
Finansiella kostnader 
Finansiella kostnader är den största enskilda 
kostnadsposten och svarar för ca 27 (32) % av 
rörelsens totala kostnader.  Räntekostnaderna 
minskade med 3 021 (3 820) tkr. 
Finansverksamheten regleras av företagets 
finanspolicy, för att minimera ränterisker 
eftersträvas en spridning av räntepositioner  
över tiden. Bolaget använder ränteswapar som 
säkringsinstrument. Som säkerhet för lånen  
finns antingen kommunal borgen eller pantbrev. 
 
Finansiella intäkter 
Räntebidragen har inte förändrats under året, 
några har konverterats till en lägre ersättnings-
nivå. Räntebidragen motsvarar nu 1,3 (1,4) %  
av företagets totala intäkter. 
 
 
Investeringar 
Årets investeringar i byggnader och anläggningar 
är 27 795 (1 775) tkr. Största delen av utgifterna 

utgörs dels av fastighetsutvecklingsentreprenaden, 
dels av om- och tillbyggnad av köket mm på 
Pomona, och dels av byggkostnader för 
Källvägen. Ny- och ersättningsinvesteringar i 
inventarier, verktyg och maskiner uppgår till 866 
(435) tkr. 

Verksamhet 
Bolaget äger fastigheter belägna inom Håbo 
kommun. Fastigheterna omfattar både bostäder 
och lokaler. Bolaget är medlem i Sveriges 
allmännyttiga bostadsföretags organisation, 
SABO, samt Fastighetsbranschens arbetsgivar-
organisation, Fastigo. Dessutom är bolaget 
delägare i Husbyggnadsvaror, HBV förening 
u.p.a.  

Fastighetsbestånd 
Antalet ägda lägenheter uppgick per 2006-
12-31 till 1 267 st med en bostadsyta om ca 
86 500 m² samt ca 7 950 m² lokalyta. I 
antalet lägenheter ingår 138 bostäder för 
grupp- och äldreboende samt särskilt boende. 

Uthyrning 
Uthyrningen har varit stabil under året. Vid 
årsskiftet uppgick antalet bostadssökande till 
ca 1 200 personer. 

Nyproduktion och byggplaner 
Produktionen av lägenheterna vid Källvägen 
påbörjades under hösten. Där byggs 65 
lägenheter som kommer att hyras ut till en 
kooperativ hyresrättsförening. I dagsläget är 
ca. 50 av lägenheterna bokade, bindande 
avtal kommer att tecknas senare under våren 
2007. Då boendet på Källvägen kommer att 
ske i föreningsform bygger vi även en 
samlingslokal på fastigheten. Inflyttning 
beräknas ske under första kvartalet 2008. 
 
Bolaget har uppdragit till Håbo kommun att 
ta fram en detaljplan för vår fastighet på 
Baldersvägen som ger oss möjlighet att 
förtäta bebyggelsen med 5-8 lägenheter. 
Planändringen beräknas vara avslutad under 
sommaren 2007. 

Hyror 
Hyrorna sänktes med i snitt 0,10 % från  
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2006-01-01. Hyresförhandlingar med Hyres-
gästföreningen i Uppland har pågått under 
perioden november - januari avseende 2007 års 
hyror. Den uppgörelse som träffades innebar  
en hyresökning med i genomsnitt 1,72 %   
fr o m 2007-01-01. Under året har vi haft  
fortsatta träffar med Hyresgästföreningen där  
vi diskuterat bl. a. underhållsplaner och utveck-
lingen av ”rättvisare hyror”. 
 
Framtida utveckling 
Under februari 2007 tar vi i bruk ett nytt sätt  
att boka bostad i bolaget. Den bostadssökande  
får via Internet själv söka lediga lägenheter hos 
oss och anmäler även sitt intresse för lägenhet  
via samma interaktiva funktion. De som inte har 
tillgång till Internet kan göra sökningen i 
kundmottagningen på vårt kontor. På detta sätt 
kommer uthyrningsprocessen att gå fortare och 
förhoppningsvis leda till lägre hyresbortfall i 
samband med uppsägningar av lägenheter. Det 
nya sättet att söka bostad ger också den 
bostadssökande en bättre överblick över våra 
lediga lägenheter då man där kan se var de  
lediga lägenheterna är belägna, storlek, 
planlösning, aktuell hyra mm. 
 
 

HÅBO FASTIGHETS AB 
Bolaget, som bildades 1966, är sedan 1981 
helägt av Håbo kommun. Bolaget har som 
huvuduppgift att anskaffa och exploatera 
råmark samt försälja tomter för bostads-
bebyggelse, industri och handel etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaträkning åren 2005-2006 
 
Resultaträkning,tkr

Bokslut 
2005 

Bokslut  
2006 

Rörelsens intäkter 1 669 39 462
Rörelsens kostnader -1 076 -28 182
Finansnetto -448 -1 074
Resultat efter  
finansiella poster 

 
145 10 205

  
Periodiseringsfond 0 -2 553
Skatt  -183 -2 144
Resultat -38 5 508
  
Omslutning 45 536 58 468
Soliditet 16,17% 22,0 %
 
Verksamheter: 
 
Ekonomi 
Bolaget är konjunkturkänsligt och i stor 
utsträckning beroende av kommunen/ägarens 
utbyggnadsplaner. En långsiktig planering av 
ekonomin är därför svår att göra. 
 
Ett förbättrat resultat har kunnat redovisas 
under de senaste åren till följd av en 
förbättrad prisutveckling på råmark och den 
försäljning som skett och sker. Beroende på i 
vilken takt markförsäljningar kan genom-
föras kan resultatet svänga mellan åren. Detta 
gäller även den likvida sidan. 
 
Markinnehav 
Bolagets markinnehav uppgår till totalt ca 
700 ha.  Jordbruksmarken är i sin helhet 
utarrenderad med möjlighet för bolaget att 
för exploatering undanta mark. 
Skogsmarken, ca 380 ha, sköts för bolagets 
räkning av Skogssällskapets förvaltning AB. 

 
Mark för bostäder: 
Överläggningar om planering inom området 
Torresta-Viby har pågått under flera år. 
Alternativen för det fortsatta arbetet är en 
samplanering av ett större område med två 
privata markägare eller ett mindre område 
med en privat markägare. I båda fallen 
omfattar bolagets del ca 20 bostadstomter. 
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Under januari 2006 slutfördes förvärvet av 
det centrala markområdet, ”Åsen”, om ca 34 
ha beläget mellan järnvägsstationen och 
grustagen, Markområdet är enligt den 
översiktliga planeringen tänkt för 
flerbostadshus men utrymme finns också för 
grönområde, som allteftersom kan anslutas 
till efterbehandlade grustäkter. Kommunen 
kommer att arbeta fram en programplan för 
området. 

 

Planområdet ”Viby äng ” tidigare benämnt 
Kalmarnäsprojektet var ursprungligen ett 
samarbetsprojekt mellan Domänmark senare 
Sveaskog, kyrkan och Håbo Fastighets AB. 
Då programarbetet återupptogs 2003 avstod 
Sveaskog från att vidare delta i projektet och 
bolaget förvärvade då Sveaskogs mark, ca 24 
ha. Efter det att programarbetet avslutats och 
godkänts av kommunen och genom-
förandeskedet inletts avstod även kyrkan från 
att vidare delta i projektet. Bolaget 
förvärvade då även kyrkans i projektet 
ingående mark, ca 70 ha.  

 

Området omfattar två etapper om ca 350 
bostadstomter, varav 159 bostadstomter i en 
första etapp. Avtal har träffats om försäljning 
av samtliga bostadstomter samt infra-
struktursinvesteringar för den första etappen. 
Detaljplanearbete pågår och byggstart kan 
inledas 2007. 

 

Förhandlingar om förvärv av mark för 
bostadsbebyggelse för ett område vid 
Kalmarsand vilar i avvaktan på begärd 
ändring av kommungränsen. 
Myndighetsbeslut i gränsfrågan kommer 
sannolikt att fattas under 2007. 

  
Bolaget, vars inriktning är att följa de 
utbyggnadsplaner som anges i kommunens 
fördjupade översiktsplan, är genom tidigare 
markinnehav och under senare tid gjorda 
markförvärv välrustat vad gäller mark för 
såväl småhus som flerbostads inom flera av 
de områden som innefattas i den översiktliga 

planeringen. Detta medger goda möjligheter 
till planeringsalternativ. För att tillgången på 
byggbar tomtmark skall kunna anpassas till 
efterfrågan krävs emellertid en mycket god 
framförhållning på grund av den tid 
planeringsprocessen tar. 

 
Mark för industri o dylikt: 
Bolagets tillgång av mark för industri o dyl 
är begränsad till huvudsakligen Västerskog 
och till mindre del Draget. Den förhoppning 
bolaget haft om att den industriella 
expansionen inom Västerskog skulle ge en 
välbehövlig injektion för området Västerskog 
har infriats även om efterfrågan på tomtmark 
är begränsad. Förhoppningsvis kommer de 
etableringar som gjorts och diskussioner som 
pågår med presumtiva etablerare och även 
andra intressenter att medföra transporter på 
järnväg via bolagets industrispår.  

 
Exploateringen inom Lillsjöns företagspark 
har genomförts enligt ett mellan bolaget och 
Skanska upprättat samarbetsavtal. Bolagets 
andel i projektets framtida försäljnings-
intäkter är beräknade till 30 %. Sedan 
Skanska överlåtit all mark inom området 
träffades i slutet av 2006 en slutuppgörelse 
mellan bolaget och Skanska och slut-
avräkning har skett i bokslut för 2006. 

 
I samband med att slutuppgörelse träffades 
avseende Lillsjöns företagspark också en 
överenskommelse om att bolaget inlöser 
Skanskas rätt, ca 27 %, till framtida 
försäljningsintäkter inom Västerskogs 
industriområde. Även här har slutavräkning 
skett i bokslut för 2006.               

  
Bolagets tillgång på mark för industri och 
dylikt med anslutning till såväl vägar som 
järnväg är fortfarande ganska god. En 
översiktlig diskussion om framtida 
alternativa etableringsmöjligheter bör dock 
ske då framförhållningen inom detta område 
måste vara mycket god. 
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HÅBO KOMMUN 
Årets resultat 
Kommunen redovisar för år 2006 ett positivt 
resultat om drygt 33,7 mkr (8,1 mkr). Det 
positiva resultatet förklaras dels av att  
kostnaderna för upplupna löner och 
pensioner blev lägre än budgeterade dels av 
intäkterna från exploateringsverksamhet samt 
av att kommunen fick tillbaka moms-
kompensation för sociala lägenheter 
retroaktivt för åren 2000-2005.  
 
Resultaträkning åren 2005-2006 
 
 
Resultaträkning,tkr 

Bokslut  
2005 

Bokslut  
2006 

Verksamhetens 
intäkter 

 
120 709 155 418

Verksamhetens 
kostnader 

 
-734 748 -789 949

Finansnetto -16 487 -16 791
Verksamhetsnetto -630 526 -651 322
  
Skattenetto 638 653 685 001
  
Resultat 8 127 33 679
  
Omslutning 660 518 746 176
Soliditet 6,73 % 10,47 %
 
Resultat jämfört med budget -06 
Resultat för nämnderna blev ett överskott om 
3,0 mkr (-9,6 mkr). Finansförvaltning visar 
ett överskott på 11,3 mkr (8,8 mkr). 
Huvuddelen av överskottet förklaras av högre 
slutavräkningar av skatteintäkter för åren 
2005-2006 om 9,6 (-4,6) mkr.  
 
Räntekostnader blev lägre än budgeterade om 
1,5 mkr (5,6 mkr). 
 
Kostnaderna för upplupna löner och 
pensioner blev 6,7 mkr (3,3) lägre än 
budgeterade. 
 
 
 
 

I övrigt redovisar exploateringsverksamhet 
och fastighetsförsäljning ett överskott om 
drygt 1,6 (4,7) mkr .  
 
Avskrivningskostnaderna blev drygt 0,9 mkr 
(0,9 mkr) högre än budget. 
 
Avvikelserna för nämnderna är följande. i mkr: 

• Kommungemensamma           
verksamheter                           +3,3

• Vård- och omsorgsnämnd -0,06
• Miljö- och tekniknämnd +1,4
• Vattenverk +1,7
• Biståndsnämnd 0,9
• Avfallshantering -1,1
• Bildningsutskott -2,9

Summa +3,04
 
Utförligare analyser och kommentarer 
redovisas i nämndernas verksamhets-
berättelser. 
 
Resultat åren 1995-2006 
 

 
 
För åren 1996-2000 uppgår de ackumulerade 
underskotten till 180,0 mkr. De senaste sex 
åren har kommunen redovisat överskott om 
sammanlagt drygt 94,0 mkr. För att återställa 
det egna kapitalet till 1995 års nivå torde 
kommunen behöva redovisa årliga överskott 
om ca 17,0 mkr i 5 år. 
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Nettokostnader 
 
Verksamheternas nettokostnadsutveckling 
1995-2006 exkl. finansnettot, index år 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I diagrammet ovan har hänsyn inte tagits till 
kostnadsökningar på grund av övertagen 
verksamhet från andra huvudmän, åren 1995-
1999. 
 
Verksamhetens nettokostnader har enligt 
driftsredovisningen ökat med 17,8 mkr  
jämfört med år 2005, exkl. exploaterings-
verksamhet och fastighetsförsäljningar. 
Kostnadsökningen motsvarar ca 2,9 procent 
att jämföras med ökningen mellan åren  
2004-2005 på 39,1 mkr eller 6,75 procent. 
Budgeterad kostnadsökning för år 2006 
jämfört med bokslut år 2005 var 28,3 mkr 
eller 4,60 procent. 
 
Analysen visar att den procentuella 
nettokostnadsökningen mellan åren 2005 och 
2006 exklusive finansnettot är lägre än 
mellan åren 2004 och 2005. I relation till 
ökningen av skattenetto 7,9 (4,1) procent är 
nettokostnadsökningen 5,0 procentenheter 
lägre, vilket är positivt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostnadsjämförelsen åren 2004-2006 
inklusive interna transaktioner, exkl. 
exploateringsverksamhet, tkr 
 
 
Slag 

Bokslut  
År 2004 

Bokslut 
År 2005 

Bokslut 
År 2006 

Ökning 
(+)

INTÄKTER    
Intäkter 113 658 131 429 166 380 34 951
   
KOSTNADER   
Kostnader  
för arbetskraft 

 
-419 612 

 
-442 180 -476 588 34 408

-Varav pension 
och upplupna 
löneskulder 

 
 

-7 422 

 
 

-7 161 -6773 -388
Övriga 
verksamhets 
Kostnader 

 
 

-236 921 

 
 

-270 099 -286 252 16 153
Avskrivningar -36 275 -37 436 -39 654 2 218
   
NETTO -579 150 -618 286 -636 114 17 828

 
Intäkter 

Intäkterna har ökat med ca 35,0 mkr i 
jämförelsen med år 2005. 
Intäktsökningen förklaras bl.a med att: 

 
o Försäljning av bl a måltider har ökat 

med ca 0,8 mkr 
o Taxor och avgifter har ökat med 7,3 

mkr, varav 3,8 mkr utgör avfalls- och 
vattenavgifter. 

o Bidrag till kommunen har ökat med 
ca 24,9 mkr, varav bl.a 

 driftbidrag från staten +6,6 mkr, 
 statsbidrag maxtaxan +0,4 mkr, 
 statsbidrag personalförstärkning 

+3,2 mkr, 
 ersättning för personliga assistenter 

+4,3 mkr, 
 momskompensation +2,7 mkr 
 statliga investeringsbidrag +1,0 mkr, 
 Eu-bidrag +0,9 mkr. 
 Försäljning av verksamhet/          

entreprenader +1,1 mkr. 
 Interna intäkterna har ökat med +0,9 

mkr 
 
Kostnader 
Verksamhetskostnaderna har ökat med 16,2  
(33,5) mkr. 
 
Kostnaderna för personal har ökat med 34,4 
(22,6) mkr i jämförelse med föregående år.   
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I tabellen nedan redovisas personalkostnader 
uppdelat på kostnadsslag. I redovisningen 
nedan ingår arvoden till förtroendevalda, 
familjehem och kontaktpersoner. 
 
 
Slag/tkr 

Bokslut 
År 2005 

Bokslut 
År 2006 Ökning

 
Löner 

 
298 982 

 
322 976 23 994

 
Kostnadsersättningar 

 
3 708 

 
4 121 413

 
Arbetsgivaravgifter 

 
105 377 

 
113 822 8 445

 
Kalkylerade 
pensionskostnader 

 
 

19 248 

 
 

20 759 1 511
 
Personalsociala 
kostnader 

 
 

7 704 

 
 

8 137 433
 
Pensioner och 
upplupna 
lönekostnader 

 
 
 

7 161 

 
 
 

6 773 - 388
   
Summa 
personalkostnad 

 
442 180 

 
476 588 34 408

   

 
De största personalkostnadsökningarna exkl. 
pensioner och upplupna lönekostnader  
återfinns hos:  
 

• Vård- och omsorgsnämnden totalt ca 
18 mkr eller 23,02 procent. 

 
• Biståndsnämnden totalt 5,3 mkr eller 

32,06 procent, i summan ingår 
ersättningar till kontaktpersoner och 
familjehem.  

 
• Kommungemensamma verksamheter 

inklusive Skoklosterspelen 2 mkr 
eller 10,71 procent 

 
• Miljö- och tekniknämnden 1,8 mkr 

eller 5,23 procent  
 

• Bildningsutskott 7,6 mkr eller 2,74 
procent 

 
• Räddningstjänsten 0,09 mkr eller 

0,98  procent  
 
Ökningen av personalkostnaderna år 2006 
jämfört med år 2005 förklaras bl a med: 
 

• att det totala antalet anställda har ökat 
med 20 (89) personer mellan mät-
punkterna 1/11 2005 och 1/11 2006 
(se personalredogörelse) 

 
• att personalkostnaderna under 2006 

har ökat från 375 till 381 tusen kronor 
per årsarbetare 

 
Nettokostnadsökning 
Totalt har verksamheternas nettokostnader 
ökat med ca 3 (7,3) %  jämfört med bokslut -
05. 
Den procentuella största nettokostnads-
ökningen uppvisar Kommunstyrelsens stab, 
vilket i huvudsak förklaras med att 
kostnaderna för närings-livsfrämjande 
åtgärder ökat med 561 tkr. Vård och 
omsorgsnämnden 13 % eller 10,6 mkr. 
Nettokostnader för gemensamma 
verksamheter har ökat med 7,3 % eller med 
1,2 mkr, vilket förklaras bl a med 
kostnadsökningar för utredningar ca 800 tkr 
och kostnaden för valnämnden om ca 140 
tkr. Se tabellen nedan. 
 
Nettokostnadsökning exkl. pension och upplupna 
lönekostnader samt vattenverket, tkr.  
 
 
 
Nämnd 

 
Bokslut 

2005 

 
Bokslut 

2006 
Kostnads-
förändring Procent

Gemensamt 1) 15 870 17  035 1 165 7,3%
KS-Stab 3 945 4 928 984 24,9% 
Adm.kontoret 16 187 15 884 -303 -1,9 %
Bildningsutskott  342 036 347 958 5 922 1,7 %
Biståndsnämnden 44 201 41 123 -3 078 -7,5 %
Vård- och 
omsorgsnämnden 

 
81 422 

 
92 041 10 619 13,0 %

Miljö- och teknik-
nämnden  

 
76 467 

 
78 873 2 406 3,1 %

   
Summa 580 128 597 842 17 715 3,05 %
     
 
1) Kommunfullmäktige, Stöd till politiska partier, Valnämnd, 
Revision, Kommunstyrelsen, Skoklosterspel. Överförmyndare 
 
 
Skatteintäkter 
Intäkterna av skatter och statsbidrag, som är 
kommunens största finansieringskälla, har 
ökat med 46,4 (39,0) mkr mellan åren 2005 
och 2006 eller 7.3 (6,5) procent. Av den 
kommunalskatt kommuninvånarna betalar  
stannar 91,5 procent i kommunen. Resten  
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fördelas till andra kommuner i form av 
kostnadsutjämning.  
 
Skatteutjämning 
Från och med 2005 har ett nytt skatte-
utjämningssystem införts. Utjämningens 
syfte är, som tidigare systemets, att skapa 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för 
landets kommuner. Invånarna ska tillhanda-
hållas likvärdig service oberoende av var i 
landet kommunen ligger. 
 
Inkomstutjämning och statsbidrag 
Det nya systemet för inkomstutjämning 
motsvarar inkomstutjämningen och generella 
statsbidrag i tidigare system. Det innebär i 
huvudsak att staten finansierar utjämningen.  
Kostnadsutjämning 
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna 
strukturella kostnadsskillnaderna mellan 
landets kommuner. Under 2006 betalade 
kommunen 46,8 (50,1) mkr i kostnads-
utjämning. 

 
LSS-utjämning 
Från och med mars månad år 2004 infördes 
ett nytt nationellt utjämningssystem inne-
bärande att LSS-kostnaderna för landets 
kommuner utjämnas.  
 
Utjämningssystemet skall införas under en 
period av fem år och är försett med 
införanderegler. Den högsta avgift som 
utgick år 2005 var satt till 550 kronor per 
invånare, vilket utgjorde ett tak för avgiften. 

Motsvarande belopp för följande år uppgår 
till 850 kr för 2006, 1 150 kr för 2007 och 
1 450 kr för 2008. Först från 2009 betalar 
kommunen full avgift, utan begränsning eller 
tak. 
 
Kommunen betalade 15,8 (10,1) mkr i LSS-
utjämning under år 2006. 
Utöver statsbidraget genom inkomst-
utjämningen 45,4 (38,2) mkr har kommunen 
under året fått ett särskilt sysselsättningsstöd 
om drygt 8,4 (8,5 mkr). 
 

Kostnadstäckningsgrad 
Verksamhetens nettokostnader måste, sett 
över ett antal år, täckas av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Därutöver behövs ett 
visst överskott för att täcka amorteringar och 
framtida nyinvesteringar och pensions-
utbetalningar.  
 
I nedanstående diagram återges verksam-
hetens nettokostnad exklusive infriade 
borgensåtagande. 

 
För att uppnå en konsoliderande nivå på 
verksamheten behöver relationstalet vara 
cirka 93 procent, för år 2006 har detta 
uppnåtts. 
 
Investeringar 
Håbo kommun har under åren 1995-2006 
netto investerat 689,8 mkr i nya anläggningar 
och inventarier. Kommunens totala bokförda 
värde av anläggningar och inventarier uppgår 
år 2006 till 658,3 mkr (612,3 mkr.) 
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Investeringar i anläggningar och 
 inventarier åren 1995-2006, mkr 

 
 
Betalningsflödesanalys 
Kassaflödet från den löpande verksamhet var 
positivt och uppgick till ca 92,5 (57,4) mkr.  

Investeringsnetto 
Investeringskostnaden i materiella och 
finansiella tillgångar har till viss del 
finansierats med extern upplåning. Ca 6,2 
mkr har finansierats med extern upplåning, 
resterande 93,7 mkr har finansierats med det 
egna kassaflödet dels med medlen från 
avyttrade anläggningstillgångar och med 
investeringsbidrag från staten. (Se 
betalningsflödesrapport sid 44 samt 
kommunens finansiella mål) 
  
Finansieringsnetto 
Kommunen har under året omsatt lån på ca 
82 mkr. Nyupplåning uppgår till 24,5 mkr 
 
De långfristiga lånen uppgick år 2006 till ca 
507,5 mkr.  

Förändring av likvida medel 
Likvida medel har ökat med ca 18,4 mkr och 
uppgår vid årets slut till ca 22,0 (3,6) mkr. 

Avskrivningar 
Den höga investeringsnivån har medfört att 
avskrivningarna under en femårsperiod ökat 
från 34,1 mkr till 39,7 mkr. Jämfört med år 
2005 ökade avskrivningskostnaden med 0,9 
(1,2) mkr. Att avskrivningarna inte ökar lika 
snabbt som tillgångarna beror på att den 

största delen av investeringarna avser 
fastigheter med en avskrivningstid på 33 år.  

Finansnetto 
Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan 
finansiella intäkter och finansiella kostnader, 
minskade under året med ca 0,3 mkr till  
ca 16,8 mkr i jämförelsen med år 2005.  
 
Upplåningskostnaden har minskat i takt med 
att räntorna de senaste åren varit låga. Den 
genomsnittliga räntan år 2006 uppgick till 
3,34 (3,37) procent. 
 
 
Låneskuld 
Håbo kommun är ung och saknar i stort sett 
de övervärden på tillgångssidan som många 
andra kommuner i Stockholmsområdet 
kunnat använda för att finansiera 
expansionen.  
 
Skuldsättningsgraden är mycket hög 
beroende på att kommunen haft mycket 
omfattande investeringar inom skolan under 
perioden 1996-2003. Kommunens lång-
fristiga låneskuld har ökat under året med ca 
24,5 mkr från 483,0 till 507,5 mkr.  
 

 
 
Detta motsvarar en ökning från 26 011 kr till 
27 234 kr per invånare. Därutöver har 
kommunen åtaganden för pensioner och 
andra löneskulder uppgående till 329,6 
(296,9) mkr eller 17 685 kr per invånare. 
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Skuldportfölj 
Skuldportföljen har en volym på ca 507,5 
mkr (se not 35). Den genomsnittliga 
räntebindningen uppgår till 2,89 (2,30) år och 
den genomsnittliga räntan för hela skuld-
portföljen uppgår till 3,34 (3,37) %.  
 
Både den genomsnittliga räntebindningen 
och räntan har förändrats jämfört med förra 
året. Anledningen är dels att ett stort antal lån 
med hög ränta, ca 82,0 mkr, har omsatts till 
lägre ränta dels att kommunen aktivt 
använder derivatinstrument för att säkra upp 
ränterisken på underliggande lån. Av 
kommunens totala skuldportfölj har ca 40 
(39) procent av lånen säkrats upp med 
derivatinstrument med olika förfallostruktur. 
(se tabellen nedan). 
 
Av nedanstående tabell framgår 
förfallostrukturen på derivatinstrument 
 
 
 
Typ av  
instrument 

 
 
Förfaller 
År 

 
 
Belopp, 
mkr 

 
Swap 
ränta 
kommun 

 
Swap 
ränta 
bank 

     
Ränteswap 2006 -50 000 2,78 % 4,77 % 
Ränteswap 2007 25 000 3,60 % 2,81 % 
Tröskel swap 2007 50 000 4,44 % 2,81 % 
Performance 
Swap 

 
2008 

 
36 825 

 
3,33 % 

 
2,81 % 

Ränteswap 2008 -66 200 3,14 % 4,04 % 
Ränteswap 2010 78 000 3,41 % 2,82 % 
Ränteswap 2012 25 000 3,95 % 2,82 % 
Ränteswap 2013 25 000 4,38 % 2,82 % 
Ränteswap 2013 66 200 3,51 % 3,14 % 
 
Av nedanstående tabell framgår att 65,0  
(66,0) % av kommunens lån har rörlig ränta. 
Av lånen med rörlig ränta på ca 330 (322) 
mkr har 92,8 % eller 306 mkr försäkrats med 
derivat instrument enligt tabellen ovan. 
Kommunen har även använt omvänd 
ränteswap på 116 mkr för att förlänga 
räntebindningen. 
Räntebindningstiden varierar mellan 1 – 8 år. 
Den gynnsamma räntenivån har möjliggjort 
för kommunen att förlänga räntebindningen 
på delar av lånestocken och därigenom 
minska risken för kostnadsökningar vid en 
eventuell ränteuppgång. 
 

Av nedanstående tabell framgår förfallo-
strukturen för kommunens lån.  
 
 
Räntebindningstid 

 
Lån 

Belopp 

 
 

Procentuellt 
Rörlig ränta  329 790 64,99 % 
Förfaller år 2008 117 675 23,19 % 
Förfaller år 2011 60 000 11,82 % 
Summa 507 465 100,00 % 
 

Riksbanken har under 2006 höjt reporäntan 
från 1,50 procent till 3,00 procent. Den starka 
ekonomiska utvecklingen i Sverige innebär 
att penningpolitiken behöver bli mindre 
expansiv framöver för att undvika ett 
ohållbart högt resursutnyttjande och en alltför 
hög inflation på längre sikt. Enligt 
konjunkturinstitutets bedömning kommer 
höjningen av reporäntan att ske i 
långsammare takt framöver. Reporäntan 
bedöms stiga till 3,50 procent under 2007. 
Under 2008 stiger reporäntan ytterligare och 
blir 4,00 procent i slutet av året. 
 
Ränterisk för kommunen på 3 års sikt 
bedöms som låg, eftersom endast 40 % av 
portföljen har ränteförfall. 
 
Pensionsförpliktelser 
Kommunens pensionsskuld uppgår till 295,4 
(266,6) mkr. Varav 22,1 (20,2) mkr redovisas 
under avsättningar i balansräkningen och 
273,3 (246,4) mkr som ansvarsförbindelse 
enligt den blandade modellen. Den totala 
pensionsskulden har under år 2006 ökat med 
40,9 mkr jämfört med år 2005. 
 
Pensionsmedelsförvaltning 
 
Specifikation / tkr 

Bokslut 
 2005 

Bokslut 
2006 

Avsättning för pensioner och 
liknande förpliktelse. 

 
20 162 

 
22 065 

Ansvarsförbindelser – 
pensionsförpliktelser som inte 
upptagits bland avsättningar 

 
 

246 424 

 
 

273 325 
Finansiella placeringar 0 0 
 
Återupplåning i 
verksamheten 266 586 295 390 
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År 1999 antog kommunfullmäktige 
placeringspolicy avseende pensionsmedel  
(KF §96). Policyn innebar: 

År 1998-1999 

• De delar av det individuella valet 
som hänförs till åren 1998-1999 
redovisades under avsättningar inkl. 
årliga uppräkningar motsvarande 
statslåneräntan. 

 
År 2000 

• För år 2000 avsattes 1,1 procent till 
individuell förvaltning, resterande 2,7 
procent redovisades under 
avsättningar inkl. ränteuppräkning. 

 
År 2001 

• För år 2001 togs ett nytt beslut av 
kommunfullmäktige att hela den 
individuella delen skulle avsättas för 
individuell förvaltning 3,8 procent.  

 
År 2002 

• För år 2002 görs en avsättning även 
för timanställda och vikarier. Ett nytt 
avtal förhandlades fram år 2002. 
Timanställda, som är 28 år och äldre, 
har pensionsrätt från och med år 
2002. 

År 2003 

• Kommunfullmäktige beslutade att 
pensionsavsättningarna som hänförs 
till åren 1998-2000 betalas ut som 
individuell del enligt PFA 98 inkl. 
löneskatten. Betalningen har gjorts 
under år 2004 och uppgick efter 
nuvärdesberäkning av förmånsvärdet 
till 24,2 mkr inkl. löneskatten. 

År 2004 - 2006 
• För år 2006 uppgår pensions-

kostnaden för den individuella delen 
till 14,9 mkr. Åren 2005 och 2004 
uppgick kostnaden till 14,2 resp. 13,5 
mkr inkl. löneskatten. Utbetalningen 
av 2006 års pensionskostnad för den 

individuella delen kommer att ske i 
mars månad år 2007. 

 

Soliditet 
Soliditeten anger i vilken utsträckning 
tillgångar finansierats med eget kapital. 
Måttet ger en uppfattning om kommunens 
finansiella styrka på längre sikt. Utveck-
lingen av soliditeten bestäms dels av 
resultatet, dels av hur tillgångarna, 
avsättningarna och skulderna förändras under 
året.  
 
Någon uttalad norm för vilken soliditetsnivå 
en kommun bör ligga på finns inte. En hög 
soliditet är dock eftersträvansvärd då den ger 
lägre finansiella kostnader.  
 
Soliditeten för kommunen uppgår till 10,5 % 
(6,7 %), att jämföras med den genomsnittliga 
soliditeten i länet som år 2005 uppgick till ca 
50,0 %.  
 
Soliditet åren 1995-2006 
 

 
Beaktas även pensionsförpliktelserna, både 
de som redovisas som ansvarsförbindelse och 
som avsättning, blir soliditeten - 26,15  
(- 30,57%).   
 
Tillämpning av balanskravet 
 
Hösten -04 förändrades lagstiftningen om 
god ekonomisk hushållning och olika 
tillämpningar kring det s k balanskravet 
vilket innebär att ett eventuellt negativt 
resultat skall täckas i budgeten senast tre år 
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efter det år som det negativa utfallet uppkom. 
I tillämpning av balanskravet skall eventuella 
reavinster vid fastighetsförsäljning och 
exploateringsintäkter frånräknas. Detta 
innebär att 2006 års resultat skall korrigeras 
från dessa intäkter. Det korrigerade resultatet 
enligt balanskravet blir 32,1 mkr. Detta 
innebär att med föreliggande bokslut 
uppfyller kommunen kommunallagens 
balanskrav. 

Framtiden 
 
Budget i balans  
Håbo kommun har inför 2007 fastställt en 
budget och ekonomisk plan som innebär 
balans i ekonomin. 
 
Enligt Konjunkturinstitutets rapport dec -06 
målas följande bild upp om utveckling 2007 -
2008 om arbetsmarknaden och inflation som 
kan ge positiva effekter även på den 
kommunala ekonomin; 
 
Ljusning på arbetsmarknaden 
 
Läget på arbetsmarknaden har fortsatt att 
förbättras under 2006. Arbetskraften och 
sysselsättningen har ökat kraftigt och den 
öppna arbetslösheten har minskat. Framöver 
ökar produktionen markant och medför 
stigande efterfrågan på arbetskraft. En del av 
den växande produktionen är en följd av den 
nya regeringens ekonomiska politik. Bland 
annat bedömer konjunkturinstitut att denna 
politik kommer att leda till ett inkomst-
tillskott till hushållen, främst 2007, vilket 
väntas bidra till högre konsumtion och även 
till en viss ökad inhemsk produktion. 
 
Positiv inflationsbild 
Inflationen är alltjämt låg och uppgick i 
november till 1,7 procent. Konjunktur-
institutet bedömer att inflationen stiger 
framöver men relativt långsamt under åren 
2007-2008.  
 
 
 
 

Kommunen har stora skulder men låga 
räntekostnader 
 
Skulder 
Kommunen har under flera år haft hög 
skuldsättningsgrad. Soliditeten uppgår endast 
till 10,5 (6,73) procent exklusive pensions-
åtaganden.  
 
Soliditeten anger i vilken utsträckning 
tillgångar finansierats med eget kapital. 
Måttet ger en uppfattning om kommunens 
finansiella styrka på längre sikt. 
 
Utmaningen för kommunen i framtiden är att 
successivt öka soliditeten till länsgenomsnitt 
ca 50,0 %. Om detta skall åstadkommas inne-
bär det att kommunen även fortsättningsvis 
måste ha årliga överskott, med minst             
3 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 
Investeringsnivån bör också minska, under 
ett antal år, till 10-15 mkr, eftersom den 
fortfarande är på en relativt hög nivå. 
 
 
Räntor 
Räntekostnaderna för kommunen har minskat 
i takt med att räntenivån minskat samtidigt 
har konkurrensen mellan kreditinstitutioner 
ökat. År 2004 blev kommunen medlem i 
kommuninvest, vilket kan ha bidragit till 
hårdare konkurrens mellan kredit-
institutioner. 
  
År 2003 betalade kommunen 24,7 mkr (4,95 
procent av lånebelopp) i räntor till 
kreditinstitutioner jämfört med år 2006 då 
kommunens räntekostnad uppgick till 17,4 
mkr (3,34 procent av lånebelopp), en 
minskning med 7,0 mkr.  
 
Kommunens skuldportfölj har idag 
balanserad risk. Andelen rörlig ränta har varit 
relativt hög under en period med oerhört låga 
korträntor. Förlängningar som har 
genomförts har skett i marknadslägen då de 
långa räntorna, som nu, har varit nedtryckta. 
Fokus framöver bör vara att lägga upp 
strategi för att minska kommunens 
skuldsättning och därigenom minska 
kommunens exponering mot räntehöjningar 
på längre sikt.  
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Demografi 
Den demografiska utvecklingen i kommunen 
framöver med flera barn inom barnomsorgen, 
och skolan samt ökningen av antalet äldre 
kommer att ställa stora krav på kommunal 
service och utbyggnad (se sid 38) .  
 
  
Budgetföljsamhet 
Nämnderna har blivit bättre på att bedriva 
verksamheter inom de ekonomiska ramar 
som fullmäktige beslutat för år 2006, endast 
bildningsutskottet redovisar en negativ 
avvikelse.  
 
Prognostillförlitlighet 
Nämnderna har under året minskat de 
prognostiserade underskotten som 
presenterades i delårsbokslut per sista augusti 
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. I 
delårsbokslut redovisade bildningsutskottet 
ett underskott om 8,7 inkl ombyggnads-
kostnaden för lokaler inom gymnasieskolan, 
utfallet blev ett underskott om 2,9 mkr. 
Miljö- och tekniknämnden redovisade ett 
underskott om 5,1 mkr, utfallet blev ett 
överskott om 1,4 mkr exkl. avgifts-
finansierade verksamheter. 
 
Nämndernas har blivit bättre på att åtgärda 
negativa avvikelser i prognoser, men 
prognostillförlitligheten och budget-
följsamhet kan förbättras ytterligare i 
framtiden.  
 
Förändringar i lagstiftning om  
god ekonomisk hushållning 
 
Under hösten 2004 har riksdagen beslutat om 
en förändrad lagstiftning om god ekonomisk 
hushållning och om olika tillämpningar runt 
det sk balanskravet. 
 
Grundtanken bakom god ekonomisk 
hushållning är att dagens kommuninvånare 
ska finansiera sin egen välfärd och inte 
förbruka vad tidigare generationer tjänat 
ihop. Annars skjuts betalningar upp till 
framtida generationer. God ekonomisk 
hushållning förutsätter därför överskott över 
tiden. 

 
Ett skäl är att investeringsnivån oftast är 
högre än de avskrivningar på investeringar 
som årligen belastar resultatet. Det behövs ett 
överskott för att finansiera investeringar, 
annars måste kommunen öka sin upplåning 
eller frigöra resurser exempelvis genom 
försäljningar av anläggningstillgångar eller 
minska verksamhetens kostnader. 
 
Ett annat motiv är att de pensionsrättigheter 
som anställda tjänat in före år 1998 inte är 
finansierade. Dessa rättigheter måste därför 
finansieras nu eller i framtiden. 
Redovisningsmetoden (den sk blandade 
modellen) innebär att dessa åtaganden inte 
bokförs som skulder i balansräkningen och 
att värdesäkringen inte kostnadsförs. För 
närvarande innebär det bland annat att 
kommunen redovisar lägre kostnader än vad 
som varit fallet om alla pensionskostnader 
hade beaktats. Om ett antal år blir 
förhållandet det omvända. 
 
Nedanstående diagram visar skuldökningen 
av pensionsrättigheter som kommunens 
anställda tjänat in före år 1998, tkr. 
 
 

 Ansvarsförbindelser pensioner ej upptagna i 
balansräkningen  2006-2011 inkl. löneskatten
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Källa ansvarförbindelse prognos 5 år, KPA 
 
Ett tredje motiv för överskott är att det bör 
finnas en buffert för att kunna möta 
oväntade händelser eller sämre tider, utan att 
behöva göra drastiska nedskärningar i 
verksamheten. 
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Jämfört med hittillsvarande regler kan 
regelförändringarna sammanfattas med 
följande punkter. 
  
• Mål och riktlinjer skall finnas för god 

ekonomisk hushållning 

• Återställningstiden för negativa resultat 
förlängs till 3 år 

• Synnerliga skäl skall redovisas för att inte 
återställa negativa resultat i budget och 
årsredovisning 

• Upprättande av åtgärdsplaner vid 
negativa resultat 

• Delårsrapport ska behandlas av 
fullmäktige 

• Revisionen ska granska finansiella mål i 
årsredovisning och delårsrapport 

• Laglighetsprövning av balanskravet i 
budgetbeslutet upphör 

 
 
God ekonomisk hushållning handlar dock  
inte enbart om att få ekonomin för helheten 
att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisa-
tionen arbetar effektivt och att verksam-
heterna utför de uppdrag som politiken och 
de ekonomiska ramarna ger. Det innebär ett 
ständigt arbete i hela organisationen så att 
uppdrag, resursfördelning och ansvar är 
tydliga. 
 
 
Förbättrat eget kapital 
Positivt är att kommunen sedan år 2001 
förbättrat eget kapital från -10,1 mkr till 
+78,2 mkr år 2006, en förbättring med 88,3 
mkr.  
 
 
Vipul Vithlani 
Ekonomichef 
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Personalredovisningen syftar till att ge en 
mångfasetterad bild av personalsituationen i 
Håbo kommun.  
 
Personalredovisningen visar de faktiska 
förhållandena under föregående år jämfört 
med vissa år bakåt i tiden. Förhoppningsvis 
ska personalredovisningen utgöra ett verktyg 
för kommunledningen och de 
förtroendevalda att följa utvecklingen av 
personalsituationen i kommunen och att den 
överensstämmer med de fastställda 
personalpolitiska målen. 
  

Definitioner och begrepp 
Redovisningen bygger på uppgifter som 
tagits fram ur kommunens personalsystem 
eCompanion. Ett antal personalnyckeltal som 
bygger på Svenska kommunförbundets 
definitioner och rekommendationer används i 
personalredogörelsen. Dessutom redovisas 
också ett antal ”hälsotal” som anger de 
anställdas sjukfrånvaro. De redovisade 
hälsotalen följer Kommunförbundets 
definitioner. 
 
Det finns inte en sann bild, utan vi beskriver 
de anställda utifrån en mättidpunkt, en 
ögonblicksbild. Detta ”ögonblick” är i det här 
sammanhanget den 1 november respektive 
år. 
 
Vissa nyckeltal mäter förhållanden under ett 
helt kalenderår. 
 
I personalredovisningen ingår månads-
avlönade tillsvidare- och visstidsanställda 
enligt avtal Allmänna bestämmelser (AB). 
När timanställd personal redovisas anges det 
särskilt. Anställda enligt beredskapsavtalet 
(BEA), avtalet om personliga assistenter 
(PAN) och avtalet för räddningspersonal i 
beredskap (RiB) ingår alltså inte. 
 

• Tillsvidareanställda – de vi i dagligt 
tal kallar fast anställda. Anställningen 
har inget slutdatum. En tillsvidare- 
anställning kan vara på hel- eller 
deltid. 

• Visstidsanställda – en anställning 
som varar under en viss avgränsad 
tid, from – tom. Det är oftast ett 
vikariat eller en provanställning på 
hel- eller deltid. 

• Timanställda – är, precis som det 
låter, anställda per timma. 

Personalbild – Håbo kommun totalt 
Tabell Antal anställda efter anställningsform  
 
 
Nyckeltal 

År 
2006 

År 
2005

År 
2004

Samtliga anställda, antal i 
kommunen 

 
1315 1295

 
1206 

därav tillsvidare- 
anställda % 

 
87,8 87,7

 
87,4 

därav visstids- 
anställda % 

 
12,2 12,3 12,6 

 
Det totala antalet anställda i Håbo kommun 
uppgick den 1 november 2006 till 1315 
personer, varav 1154 personer är tillsvidare-
anställda och 161 personer är visstids-
anställda. Uppgifterna avser anställda med 
månadslön, som antingen arbetar hel- eller 
deltid, inkl. tjänst- och sjuklediga. Varje 
person har räknats en gång även om den har 
flera anställningar.  
 
Antalet anställda i kommunen har totalt ökat 
med 20 personer mellan mättidpunkterna 
1/11 2005 och 1/11 2006. 
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Ökningen av antalet anställda under 2006 
beror framförallt på ett ökat antal anställda 
inom Socialförvaltningens verksamheter, 
totalt 14 personer. Nyanställningar inom 
vård- och omsorgsavdelningen har främst 
skett i form av nattpersonal och boendestöd, 
psykiatri. Inom stöd- och bistånds-
avdelningen har det skett nyanställningar av 
behandlingspersonal samt handläggare. 
Tekniska förvaltningen inklusive 
Räddningstjänsten har ökat med totalt 5 
anställda. Tre anställningar på förvaltningen 
har avslutats efter den 1 november 2006. 
 
Utöver de ovan redovisade har totalt 33 
personer fått tidsbegränsade anställningar i så 
kallade ”Plusjobb” under 2006. Samtliga är 
anställda på Socialförvaltningens 
Arbetsmarknadsavdelning men är 
utplacerade och utför funktioner som 
resursmedarbetare i olika delar av samtliga 
förvaltningars verksamheter. Majoriteten av 
resursmedarbetarna har anställningar som 
upphör under 2008. 
Bildningsförvaltningen har en oförändrad 
personalvolym gentemot mättidpunkten 
2005. Inom grundskolan har det varit 
personalneddragningar p.g.a minskat antal 
grundskoleelever. Förskolorna har ökat sin 
personal. Gymnasielärarna har ökat med 7 
personer. Antalet dagbarnvårdare fortsätter 
att minska. 
I övrigt har Kommunkansliet 
(Kommunstyrelsens stab och administrativa 
kontoret) ökat med en anställd.  
 
Anställda per förvaltning i % 
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Könsfördelning 2006
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Könsfördelningen bland personalen i Håbo 
fortsätter att vara ojämn. Den 1 november 
2005 hade Håbo kommun 1074 kvinnor och 
221 män anställda. Andelen kvinnor har ökat 
ytterligare med en procent under året.  
 

Andel kvinnor och män per 
anställningsform 2006
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Andelen tillsvidareanställda kvinnor har 
fortsatt att öka något under 2006. Ökningen 
utgör drygt två procentenheter sedan 2003.  
De tillsvidare anställda männen har ökat med 
3 procentenheter under samma tid. Nästan 
nio av tio anställda har således en ”fast” 
anställning i kommunen. Detta är mycket 
positivt ur anställningstrygghetssynpunkt. 
 
Ur ett jämställdhetsperspektiv är det också 
positivt att konstatera att andelen 
tillsvidareanställda bland kvinnorna och 
männen är i det närmaste lika stor.  
Inom Socialförvaltningen utgör andelen 
kvinnor med tillsvidareanställning  
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drygt 93 % vilket är en hög siffra med tanke 
på verksamheterna inom vård och omsorg. 
Motsvarande siffror inom 
Bildningsförvaltningen och Miljö- och 
teknikförvaltningen är 86 % och 
Kommunkansliet 96 %.  
 
Att så långt som möjligt erbjuda tillsvidare-
anställningar och därmed kunna erbjuda 
trygga anställningsvillkor är ett viktigt sätt att 
få utbildad och kunnig personal för att klara 
kvalitetskraven i verksamheterna och den 
framtida personalförsörjningen. 

Hel- och deltidsanställda 

Sysselsättningsgrad 
tillsvidareanställda
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Drygt 7 av 10 kvinnor arbetar heltid, medan 
9 av 10 män gör det. Andelen 
heltidsanställda kvinnor i kommunen ( 73 
%), är 20 procentenheter lägre än andelen 
heltidsanställda män (93 %). Orsaken är att 
det nästan uteslutande är kvinnor som jobbar 
i verksamheter där deltidsanställningar 
förekommer, de flesta inom vård- och 
omsorg, men även inom lokalvård och 
skolmåltidsverksamhet. Det är också mer 
vanligt bland kvinnor än män, att under vissa 
perioder själv välja att deltidsarbeta, 
exempelvis pga. familjesituationen. 
 
Möjligheten till heltidsarbete både för 
kvinnor och män är viktig ur jämställdhets- 
och försörjningssynpunkt. Många av 
kommunens anställda kvinnor är både 
familje- och ensamförsörjare. 

 
Nyckeltal 

År 
2006 

År 
2005

År 
2004

Tillsvidareanställda 
kvinnor 

   

Heltid        100% 73,1 73,1 72,3
Deltid         75-99% 17,2 18,1 20,5
Deltid     -  74% 9,6 8,8 7,2
  
Tillsvidareanställda män  
Heltid        100% 92,9 91,8 92,1
Deltid        75-99% 2,5 2,6 3,7
Deltid     -  74% 4,6 5,6 4,2
  
 
Kvinnornas sysselsättningsgrad totalt i 
kommunen har inte förändrats nämnvärt 
under året.  På Socialförvaltningen har dock 
andelen heltidsanställda kvinnor ökat med 13 
procentenheter på 2 år, från 38 % 2004 till 51 
% 2006 av samtliga tillsvidareanställda 
kvinnor. Förklaringen är att ett stort antal 
anställda inom Vård- och omsorg har 
erbjudits höjda sysselsättningsgrader under 
de senaste åren. Detta som en medveten 
personalpolitisk åtgärd och som en följd av 
att i AB 05 (Allmänna bestämmelser) anges 
att arbetsgivare innan nyanställning sker skall 
pröva om redan deltidsanställd arbetstagare 
kan erbjudas höjd sysselsättningsgrad. I ett 
lokalt kollektivavtal mellan kommunen och 
Kommunal har detta poängterats ytterligare.  
Motsvarande siffror för tillsvidareanställda 
kvinnor på övriga förvaltningar är betydligt 
högre: Bildningsförvaltningen 84 %, Miljö- 
och Teknikförvaltningen 91 % samt 
Kommunkansliet 98 %. 
 

Åldersstruktur mellan åren 2005-2006, 
tillsvidareanställda

9,9%

23,3%
25,6%

11,6%

29,5%25,6%

12,6%

28,3%
25,2%

8,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

20-29
år

30-39
år

40-49
år

50-59
år

60 - år

2005 2006

 



28 

Åldersstrukturen är i stort sätt oförändrad hos 
de tillsvidareanställda sedan föregående år. 
Andelen arbetstagare i åldersgrupperna 40 – 
49 år samt 60 år och äldre, har ökat något 
under 2006. Cirka 41 % av samtliga 
tillsvidareanställda är fyllda 50 år eller äldre 
(46 % 2004). 59 % är mellan 20 och 49 år 
(54 % 2004). 8,2 % av de tillsvidareanställda 
är yngre än 30 år ( 7 % 2004). 
Åldersfördelningen mellan kvinnor och män 
är relativt lika. 
 

Åldersstruktur mellan åren 2005-
2006, visstidsanställda
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Åldersfördelningen hos den visstidsanställda 
personalen är ”spegelvänd”. 86 % är yngre 
än 50 år. 14 % är äldre än 50 år. Flest 
visstidsanställda finns inom intervallet 30 – 
39 år, nästan 36 % . 
 
Medelålder åren 2003-2006 
 
Nyckeltal: 
medelålder 

År 
2006 

År 
2005 

År 
2004 

År 
2003 

Medelålder för 
samtliga 

 
45,6 

 
45,4 

 
45,6 

 
45,2 

 
Medelåldern bland kommunens anställda är 
45,6 år. Kommunkansliet är den förvaltning 
som har högst medelålder, 48,4 år. På Miljö- 
och teknikförvaltningen är den 45,3 år, på 
Bildningsförvaltningen 45,6 år och på 
Socialförvaltningen 45,2 år.  
 
 
 
 

Prognos för pensionsavgångar 
 
Under år 2006 har 10 anställda gått i 
ålderspension vid 65 år och ytterligare 2 
anställda har valt att gå före 65 år. Två 
personer har gått i pension efter 65 år.         
Därtill tillkommer 2 anställda som genom 
beslut av Försäkringskassan har fått hel 
varaktig sjukersättning (förtidspension) och 
vilkas anställningar därmed har avslutats. 
Totalt har således 16 personer fått pension på 
heltid. Ytterligare 2 personer har beviljats 
varaktig sjukersättning på deltid. Två 
anställda har valt att arbeta kvar efter 65 års 
ålder. 
 

Antal pensionsavgångar 2007 
tom 2016
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From 2007 kommer antalet pensions-
avgångar öka avsevärt under den kommande 
10 års-perioden. Fram t o m år 2016, kommer 
362 anställda att gå i ålderspension under 
förutsättning att de arbetar fram till 65 år. 
Dessa motsvarar cirka 28 % av samtliga 
månadsanställda. 
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Pensionsutbetalningar 
Kommunens pensionskostnader har ökat från 
2,5 miljoner år 1995, till närmare 8,4 (7,4 ) 
miljoner år 2006.  
 

Pensionsutbetalningar åren 1995-
2006 inkl. löneskatten
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Yrkesgrupper och anställningar 
En beskrivning av kommunens anställningar 
utgår från de anställningsavtal som finns med 
de anställda. De kommunala anställningarna 
kan redovisas efter olika indelningsgrunder. 
Håbo kommuns anställda är fördelade på 100 
olika yrken. Det totala antalet 
månadsanställningar utgör 1350 den 1/11 
2006 (enligt AB, inklusive helt lediga). 
Plusmedarbetarna ingår inte. En anställd kan 
ha flera anställningar. Antalet anställningar i 
kommunen är därför något högre än antalet 
anställda. 
 
 
 
 
 
 

Antal anställda per yrkesgrupp
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De fem största yrkesgrupperna i kommunen 
är: 
Barnskötare: 184 anställda 
Grundskolelärare årsk. 1-9: 183 anställda 
Vårdbitr./vårdare/undersköterskor: 142 
anställda 
Förskolelärare/fritidspedagoger 136 anställda 
Annan lärare: 100 anställda 
 
Tillsammans utgör dessa yrkesgrupper nästan 
55 % av kommunens samtliga anställningar. 
 
Andra stora yrkesgrupper är: 
Kokerskor och rest.biträden: 56 anställda 
Elevassistenter: 53 anställda 
Gymnasielärare: 50 anställda 
Städare: 35 anställda   
  
Nedan anges den procentuella fördelningen 
1/11 2006 per yrkeskategori för samtliga 
tillsvidareanställningar på avtal AB 05 i 
kommunen. Indelning är gjord utifrån BSK-
kod (befattningssystem för kommuner). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förskole-  
och 
fritids-
personal 

Barn-
skötare 

Vård-
biträde 
Usk 
Vårdare 

Grund-
skole-
lärare 

Annan 
lärare 



30 

Samtliga tillsvidareanställda per yrkeskategori (%)
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Andelen anställda inom äldre och 
funktionshindrade ökade med 1,3 
procentenheter under 2006. Skolpersonalen 
minskade med knappt 1 procentenhet.  
 

Personalrörlighet 
Under perioden 1/11 2005 tom 31/10 2006 
avgick 103 anställda i kommunen från sina 
tillsvidareanställningar. Under samma period 
nyanställdes totalt 65 personer tillsvidare. 
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Kommunen har valt att redovisa enbart de 
externa rekryteringarna och avgångarna (dvs.  
”utanför” kommunen) för tillsvidare-
anställda enligt avtal AB. Varje person 
räknas endast en gång även om den har fler 
anställningar. I dessa siffror ingår inte den 
”interna” rörligheten mellan våra 
förvaltningar eller den interna rörligheten 
inom förvaltningarna. I siffrorna kommer 
inte de nyanställda med som påbörjar 

anställningen med en provanställning eller ett 
vikariat. 
 

Nettoförändring År 2006 År 2005
Kvinnor -2,4% 1,2%
Män -2,1% -3,8%
Nettoförändring 
 i procent -2,3% 0,3%
 
Nettoförändring i procent anger netto-
förändringen per kön samt nettoförändringen 
totalt under året.  

Arbetad tid - frånvaro - sjukfrånvaro 
För att få svar på frågan om hur personalen 
används i verkligheten behövs en tids-
redovisning med indelning i arbetad tid 
respektive olika former av frånvaro. Med 
arbetstid enligt avtal avses möjligt antal 
arbetade timmar per år (minus antalet 
helgdagar under året. Avdrag för semester är 
inte gjord). 
 
 Frånvaron delas upp i semester/ferier, egen 
sjukfrånvaro, övrig sjukrelaterad frånvaro 
samt lagstadgad och annan överenskommen 
tjänstledighet. 
Vid beräkning av den totala arbetade tiden 
har den fullgjorda mer- och övertiden (som 
ligger utanför den avtalade arbetstiden) 
inräknats.  
Redovisningen av arbetad tid och frånvaro 
avser kommunens samtliga månadsavlönande 
samt timavlönade enligt AB. Procentsatsen 
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är uträknad i förhållande till arbetstid enligt 
avtal. 
 
Arbetad  
tid och 
frånvaro 

År 2006 
Timmar 
1000 tal 

 
 

% 

År 2005 
Timmar 
1000 tal 

 
 

% 

År 2004 
Timmar 
1000 tal 

Arbetstid  
enligt  
avtal 

 
2 499 100

 
2 318 100 2240

   
Summa  
frånvaro 

  
698 27,6

  
655 28,2 612

   
Övertid 8,8 0,3 6,7 0,3 8,8
Mertid 9,8 0,4 8,4 0,4 8,7
   
Total  
arbetad  
tid  

 
1820 72,8

 
1678 72,4 1645

 
Under 2006 har den totala arbetade tiden ökat 
med + 142 000 timmar. Den arbetade tidens 
andel av den avtalade tiden har ökat från 
drygt 72,4 % till 72,8 %. 
   
Den totala frånvaron har också ökat i 
absoluta tal med cirka + 43 00 timmar. I 
relation till den avtalade tiden innebär det 
dock en minskning av frånvaron till 27,9 %.  
 
Nedan redovisas arbetad tid och frånvaro-
orsakerna år 2006 för kommunen totalt och 
per förvaltning. 
 
 

Frånvaroorsaker totalt 2006
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Övrig frånvaro, där tjänstledigheter för 
studier och föräldraledigheter mm ingår, 
har ökat något till 10 % i jämförelse med 
2005 ( 9,4 %). 
 

Frånvaro p.g.a. semester och ferier (avser 
lärare) utgör totalt 10,8 % av den avtalade 
tiden och är den största frånvaroorsaken 
(2005: 11,5 %).  
 
Minskningen av den egna sjukfrånvaron 
fortsätter. Den egna sjukfrånvaron utgör 
2006 för kommunen totalt 5,5 % (2005: 5,7 
%, 2004: 6,7 % och 2003: 8,3 %).  
 
Utöver den egna sjukfrånvaron tillkommer 
den ”övriga sjukrelaterade frånvaron” på 1,6 
%, som avser bl.a. tidsbegränsad sjuk-
ersättning, rehabilitering och arbetsskada och 
är oförändrad sedan föregående år. Den totala 
sjukfrånvarosiffran för kommunen (inklusive 
egen sjukfrånvaro och övrig sjukrelaterad 
frånvaro) utgör 7,1 % för 2006 (7,3 % för 
2005, 8,1 % för 2004 och 9,1 % för 2003). 
 

Frånvaroorsaker per förvaltning 2006 
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Den övriga frånvaron (föräldralediga, 
studielediga, övriga tjänstledigheter) är i det 
närmsta dubbelt så hög på 
Bildningsförvaltningen jämfört med övriga 
förvaltningar. Ledighet för ferier omfattar 
endast lärarpersonal inom kommunen. 
Frånvaro på grund av semester är högst på 
Kansliet. 
 
Bildningsförvaltningen uppvisar en sänkning 
av den egna sjukfrånvaron, från 6,1 % eller 
95 937 timmar 2005, till 5,6 % eller 91 901 
timmar 2006.  
När den övriga sjukrelaterade frånvaron 
inräknas utgör Bildningsförvaltningens totala 
sjukfrånvaro 7,4 % under 2006  
(2005: 7,9 %). 
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För övriga förvaltningar är motsvarande 
siffror i jämförelse med 2005: 
Kommunkansliet: 4,1 % resp.5,4 % (2005: 
5,7 % resp. 7 %).   
Miljö- och teknikförvaltningen: 3,4 % resp. 
3,6 % (2005: 3,4 % resp. 4,1 %) samt  
Socialförvaltningen: 5,9 % resp.7,7 % (2005: 
5,7 % resp. 7,4 %).  
 
Miljö- och teknikförvaltningen har den lägsta 
sjukfrånvaron av kommunens förvaltningar. 
 
Sjukfrånvaro timmar omräknat i antal 
heltidstjänster: 
 
Håbo kommun  
totalt Timmar 

Heltids-
Tjänster

2003 182 741 107

2004 151 014 89

2005 133 183 78

2006 136 679 80
 
Per  
förvaltning  

Timmar 
2005 

Timmar 
2006 

Heltids 
Tjänster

Kansli 4356 3248 1,9
Miljö o. teknik-
förvaltning 7165 7236 4,2
Bildnings-
förvaltning 95 937 91 901 54
Social- 
förvaltning 25 725 30 853 18,1
Arb.marknads- 
åtgärder (013)  3 441 2
 
 ( En heltidstjänst = 1700 tim exkl. semester) 
 
Sjukfrånvarons fördelning 
För att få en bild av hur sjukfrånvaron under 
året fördelar sig efter sjukfallens längd 
uppdelas frånvaron i: karensdag, dag 2-14,  
dag15 - 90 och dag 91 - och längre. 
Sjukfrånvaron redovisas nedan i procent av 
totala antalet sjukfrånvarotimmar. Urvalet 
utgörs endast av månadsanställda och 
timanställda enligt avtal AB. Endast 
sjukfrånvaro med sjuklön eller sjukpenning 
ingår. 

Sjukfrånvarolängd per kön 
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Längden på kvinnornas och männens 
sjukfrånvarofall skiljer sig, men skillnaderna 
har minskat. Hos kvinnorna dominerar 
långtidsfrånvaron, 34,5 % utgörs av frånvaro 
> 90 dagar men denna har minskat kraftigt 
under de senaste åren (2005: 45 %, 2004: 56 
%). Motsvarande siffra för männen är 26,3 % 
(2005: 23 %, 2004: 16 %) 
Av männens sjukfrånvaro utgörs 59 %  
av korttidsfrånvaro <= 14 dagar inklusive 
karensdag (2005: 55 %). Kvinnornas 
korttidsfrånvaro är 43 % (2005: 36 %). 
 
Totalt sett minskar långtidsfrånvaron och 
korttidsfrånvarons andel av den totala 
sjukfrånvaron har ökat. 
 
Vid årsskiftet 2006/2007 hade totalt 80 
anställda en pågående långtidssjukskrivning 
längre än 60 dagar (år 2005/2006: 90 
personer. 2004/2005: 98 pers.) 5 av dessa var 
män, 75 var kvinnor. 31 personer var heltids-
sjukskrivna eller hade en tidsbegränsad 
sjukersättning. Hela 61 % av samtliga 
långtidssjukskrivna var alltså i arbete på 
deltid. Av samtliga långtidssjuka var 58 % 50 
år eller äldre. 
 

Årsarbete 
Utifrån uppgifterna om arbetad tid och 
frånvaro i timmar görs omräkning till 
årsarbeten. Ett årsarbete skall avspegla 
genomsnittlig arbetad tid för en heltids-
arbetande under ett år. Enligt Kommun-
förbundets definition motsvarar ett årsarbete 
för en heltidsarbetande 1 700 timmar  
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(44 arbetsveckor med genomsnittligt 38,5 
timmar per vecka) och är det mått som 
används här. 
 
Det totala antalet utförda årsarbeten i Håbo 
kommun beräknat på antal arbetade timmar 
utgjorde 2006 totalt 1142 (avser samtliga 
anställda enligt avtal AB, inklusive 
timanställda). År 2005: 1118 årsarbeten och 
2004: 1049 årsarbeten. 
 
År 2006 2005 2004 
Årsarbetare per 
1000/invånare 

 
61,1 

 
57,1 

 
56,3 

 
Håbo kommun har enligt ovanstående drygt 
61 årsarbetare per 1000 invånare (totalt 
18 569 invånare) år 2006. En jämförelse med 
övriga kommuner i Uppsala län år 2005 
visade att Håbo står sig ganska väl i 
jämförelsen av antalet årsarbetare. Lägst låg 
Knivsta kommun med 45 årsarbetare per 
1000 inv. Högst låg Tierp med 63. 
Genomsnittet för kommunerna i länet var 58 
årsarbetare. 
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 
1/1 – 31/12 2006 
Enligt lagen om kommunal redovisning skall 
varje kommun redovisa hur de anställda varit 
sjukfrånvarande under respektive 
räkenskapsår. Redovisningen omfattar 
samtliga arbetstagare oavsett 
anställningsform och avtal och avser 
kommunen totalt. I redovisningen igår alltså 
även kommunens personal som är anställda 
på andra avtal än AB, exempelvis BEA, PAN 
och RiB. Sju olika nyckeltal ingår: total 
sjukfrånvarotid, andel långtidsfrånvaro över 
60 dagar, sjukfrånvaron för kvinnor och män 
och i tre olika åldersintervall.  
 
Sjukfrånvaro definieras som frånvaro på 
grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, 
medicinsk behandling eller rehabilitering, 
arbetslivsinriktad rehabilitering, 
sjukersättning och aktivitetsersättning. 
 
Sjukfrånvaron anges i procent av de 
anställdas sammanlagda tillgängliga 
ordinarie arbetstid, d.v.s. arbetstid enligt 

avtal räknat i timmar och med hänsyn tagen 
till frånvaro utan lön (t.ex. tjänstledighet för 
annat arbete, partiell tjänstledighet för vård 
av barn eller övrig frånvaro utan lön). 
 
Den totala sjukfrånvaron 
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Den totala sjukfrånvaron för 2006 utgör 
enligt detta nyckeltal med ett utvidgat urval 
7,7 % (2005: 7,9. Uppsala län: 8,68 %, Hela 
riket: 8,29 %). Kvinnornas sjukfrånvaro, 8,7 
% (2005: 9,1 %, Uppsala län: 9,65 %, Hela 
riket: 9,23 %) är fortfarande betydligt högre 
än männens, 3,8 % (2005: 3,2 %, Uppsala 
län: 4,55 %, Hela riket: 4,74 %) trots att en 
utjämning har skett. 
 

Redovisning av andel sjuka 60 
dagar eller mer 
1/1 - 31/12 2006
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Uppgifterna om långtidsfrånvaron avser 
sjukfrånvaro under en sammanhängande tid 
av 60 dagar eller mer. Det är kalenderdagar 
som avses och även dagar då den anställde 
normalt skulle vara ledig räknas med. 
Långtidsfrånvaron 60 dagar eller mer utgör 
60,2 % av den totala sjukfrånvaron för 2006. 
(2005: 66,5 %, Uppsala län: 70,18 %, Hela 
riket: 70,92 %). Den långa sjukfrånvaron har 
under 2006 fortsatt att minska betydligt bland 
kommunens anställda. 
 

Total sjukfrånvaro per åldersgrupp 
(i % av total arbetstid) 

1/1-31/12 2006
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Med ålder avses uppnådd ålder vid utgången 
av räkenskapsåret. Den yngsta 
åldersgruppen, 29 år och yngre, har den 
lägsta sjukfrånvaron, 4,7 % av 

arbetstiden 286 287 timmar. Siffran är 
oförändrad i jämförelse med 2005. (Uppsala 
län: 4,6 %, Hela riket: 4,12 %) 
 
Högst sjukfrånvaro har åldersgruppen, 50 år 
och äldre, 9,3 % av 947 706 timmar. (2005: 
9,8 %, Uppsala län: 10,3 %, Hela riket: 9,8 
%). För åldersgruppen 30 – 49 år, för vilken 
den tillgängliga arbetstiden är 1 108 313 
timmar, utgör sjukfrånvaron 7,2 %, 
oförändrat i jämförelse med 2005. (Uppsala 
län: 8,16 %, Hela riket: 7,74 %) 
 
Sjuklönekostnader  
Sjuklön utbetalas av arbetsgivaren till den 
anställda under de första 14 dagarna av varje 
sjukdomsfall (sjuklöneperioden). Under 
första frånvarodagen (karensdagen) utbetalas 
ingen sjuklön. Dag 2-14 betalar arbetsgivaren 
en sjuklön som motsvarar 80 procent av 
sjuklöneunderlaget, det vill säga den lön och 
andra anställningsförmåner som 
arbetstagaren går miste om på grund av 
sjukfrånvaron. Därefter utgår sjuklön med 10 
% dag 15 – 90.  Från och med dag 15 betalar 
Försäkringskassan sjukpenning till den 
anställde. 
 
 

 
 
Sjuklönekostnaderna för månadsanställda enligt AB samt timanställd personal fördelar sig enligt 
följande år 2006: 
 
 
Förvaltning 

Karens- 
belopp 

Dag  
2-14 

Dag  
15-90 

Övrig 
sjuklön 

Total  
sjuklön 

Kommunkansliet  -  35 318 91 184 8 374 0 99 559
Miljö- o Teknikförv.   -  136 733 280 972 20 868 0 301 840
Bildningsförvaltning - 1 504 919 3 127 408 228 940 0 3 356 348
Socialförvaltningen  - 440 604 1 052 888 101 820 0 1 154 708
Förvaltning: 013              - 45 332 115 927 8216 0 124 143
Totalt belopp 2006    - 2 162 905 kr  4 668 379 kr 368 218 kr 0 5 036 597 kr
Totalt belopp 2005    - 1 637 897 kr 3 619 821 kr 333 678 kr 0 3 953 499 kr
Totalt belopp 2004    - 1 428 210 kr 3 794 361 kr 226 871 kr 0 4 021 232 kr
Totalt belopp 2003    - 1 423 237 kr 3 650 368 kr 329 832 kr 0 3 980 200 kr
 
Karensdagarna är inte inräknade i 
sjuklönekostnader totalt. I jämförelse med 
2005 har den totala sjuklönekostnaden år 
2006 ökat med 1 083 098 kr. Nästan hela 
ökningen ligger på korttidsfrånvaron, dag 2 – 

 
14. Korttidsfrånvaron har alltså ökat under 
2006, medan det är den långa sjukfrånvaron 
som minskar. 
Kostnaderna för korttidsfrånvaron t o m dag 
14 är, förutom 80 % av lönen, även 
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semesterlön och sociala avgifter på drygt 41 
%.  
Därtill tillkommer eventuell vikarie- eller 
övertidskostnader samt personalomsättnings-
kostnader såsom rekryterings-, inskolnings- 
och avvecklingskostnader 
 

Sjuklönekostnad per förvaltning 2006
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I redovisningen av sjuklönekostnad per 
förvaltning har socialförvaltningen och 
förvaltning 013 (där ett 30-tal 
plusmedarbetare ingår), redovisats 
tillsammans. Alla förvaltningar har haft 
ökade sjuklönekostnader under 2006. Störst 
är ökningarna på Bildningsförvaltningen, + 
509 648 kronor och Socialförvaltningen, + 
398 357 kronor.  

Särskild sjukförsäkringsavgift 
Den 1 januari 2005 infördes en ny lag om 
särskild sjukförsäkringsavgift. Avsikten var 
att få arbetsgivarna att vidta åtgärder för att 
minska de långa sjukskrivningarna genom att 
införa ett med finansieringsansvar avseende 
kostnaderna för sjukpenningen. Till och med 
oktober 2006, då avgiften avskaffades genom 
beslut av den nya regeringen, har 
arbetsgivaren betalt en särskild 
sjukförsäkringsavgift för de anställda som 
var sjukskrivna på heltid. Kostnaden var 15 
procent av hel sjukpenning och började utgå 
efter sjuklöneperiodens slut (14 dagar). 
Avgift har inte utgått om den anställde har: 

• varit deltidssjukskriven 
• deltagit i rehabilitering med 

rehabiliteringsersättning 
• fått förebyggande sjukpenning eller 

har haft särskilt utökat högriskskydd 
• fått hel sjuk- eller aktivitetsersättning 

 
Enligt underlagen inkomna från 
Försäkringskassan för 2006 uppgick 
kostnaden för den särskilda 
sjukförsäkringsavgiften till 716 609 (2005: 
779 055) kronor totalt för Håbo kommuns 
anställda. 
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Särskild sjukförsäkringsavgift per förvaltning 2006 
 
Förvaltning 

 
Sjukförsäkringsavgift  2006 

 
Sjukförsäkringsavgift 2005 

Kommunkansliet/Administrativa kontoret 4 441 15 736 kr 
Miljö- o Teknikförvaltning  13 019 26 484 kr 
Räddningstjänsten 7 627 583 kr
Bildningsförvaltning 434 044 527 997 kr
Socialtjänst 257 478 208 255 kr 
 
Totalt belopp                                                       

   
                 716 609 kronor 

                                                
779 055 kronor                 

 
 
 
Företagshälsovård - kostnader 
 
Håbo kommun har sedan 2000 ramavtal med 
LänsHälsan i Uppsala AB om företags-
hälsovårdstjänster för personalen. Nuvarande 
avtal omfattar perioden 2005-01-01  
t o m 2007-12-31, med möjlighet till 
förlängning ytterligare (1) år. 
 
Anledningar att vända sig till företags-
hälsovården är dels det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, dels det 
rehabiliterande arbetet med enskilda 
anställda som drabbats eller riskerar att 
drabbas av ohälsa och sjukskrivning. Sedan 
januari 2004 tillämpas metoden ”Tidig 
återgång” vid sjukskrivning, med syfte att så 
tidigt som möjligt vidta lämpliga 
rehabiliteringsåtgärder i samarbete med 
anställd, chef och LänsHälsan. 

 
Den totala kostnaden för företagshälsovård 
hos LänsHälsan år 2006 var 791 681 kronor 
(2005: 952 981 kr, 2004: 740 148 kr). 
Förbrukade antalet timmar har minskat med 
148 och kostnaderna har minskat med 161 
tusen kronor i jämförelse med föregående år.  
 
Snittkostnaden per månadsanställd för 
företagshälsovården var 602 kronor (2005: 
736 kr, 2004: 614 kr)  
 
Snittkostnaden per timme år 2006 var 1096 
kronor. 
 
Bildningsförvaltningen har sänkt sina 
kostnader med cirka 200 tusen kronor och 
Socialförvaltningens kostnader har ökat med 
cirka 90 tusen kronor. 
 

 
Kostnad för företagshälsovård per förvaltning 
 
Förvaltning Timmar 2006 Kostnad 2006 Timmar 2005 Kostnad 2005 
Bildningsförv. 408 422 936 kr 589 tim 622 509 kr 
Socialförv. 237 270 043 kr 156 tim 181 722 kr 
Miljö- o. teknik   58   68 297 kr 96 tim 108 544 kr 
Kansliet + 
Övergripande 

  
 20 

 
  30 405 kr 

 
  29,50 tim 

 
  40 206 kr 

Totalt 722 791 681 kr 870 tim 952 981 kr 
 
 

Medellön 
Ett jämförelsemått för att mäta lön är 
begreppet medellön i kronor per månad. 
Medellönen speglar priset på arbetskraft och  

 
beror på lönenivåer, yrkes-, ålders- och 
verksamhetsstruktur. 
Medellönen är beräknad som medelvärde av 
överenskommen lön (inklusive fasta tillägg) 
för november månad 2006 för all 



37 

månadsanställd samt timavlönad personal 
enligt AB.  
 
Medellönen för samtliga är den 1 november 
2006:  20 166 kronor ( 2005: 19 907 kr). För 
kvinnor är medellönen 19 758 kr  
(2005: 19 418 kr). Männens medellön är 
21 862( 2005: 22 269 kr.  
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Personalkostnad 
Personalkostnader består av löner för arbetad 
och ej arbetad tid, ersättningar, sociala 
avgifter, pensionskostnader och 
personalsociala kostnader.   
 
Personalkostnader beräknas för all personal 
dvs. tillsvidareanställda, visstids- och 
timanställda (enligt AB). Personalkostnaden 
uttrycks i tusental kr per årsarbetare. 
 
Personalkostnad 
per årsarbetare i 
tusental kronor Totalt 

Därav lön för 
arbetad tid

År 2006 381 340

År 2005 375 330

År 2004 364 322

År 2003 352 309

År 2002 333 296

År 2001 324 282
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Boende och befolkning 
 
Bostäder 
Under 2006 påbörjades flera projekt för 
bostadsrättslägenheter, totalt 153 nya lgh. 
Håbohus har ett eget projekt med lägenheter 
med kooperativa hyresrätter med 65 lgh som 
färdigställs under 2007. Skanska färdigställer 
under 2007 de 40 lägenheterna i Väppeby 
backe. Index Estate kommer att bygga 38 brf 
lägenheter längs Stockholmsvägen i gamla 
Bålsta vilka också beräknas bli färdigställda 
under 2007. Peab uppför ett projekt med 32 
lägenheter invid Åbergs museum varav 20 är 
i flerbostadshus och 12 är friliggande 
enbostadshus. Utöver dessa pågående projekt 
har 51 villabyggnationer bygglovbeviljats 
under 2006 vilket ger en total om 204 
bygglovbeviljade lägenheter i enbostadshus 
och flerbostadshus. Flera markområden är 
under planering eller där byggnation kommer 
att påbörjas under 2007/2008. De största är 
Frösundavik med 250 till 300 lägenheter och 
Viby äng med 350-400 lägenheter, vilka i 
huvudsak uppförs som friliggande villor med 
inslag av flerbostadshus och parhus. 
Kompletterande bebyggelse i anslutning till 
Åbergs museum planläggs under 2007 
liksom bostadsområden kring Krägga 
Herrgård. 
 
Ökande befolkning – mot 19 000 
Befolkningen ökade med 68 personer under 
det gångna året, vilket är lägre än tidigare års 
ökningsvolymer. Håbos befolkning uppgick 
till 18 637 invånare vid årsskiftet. 
 
Figur 1. Befolkningsutveckling 1982- 2006 
Källa: SCB, BEFPAK 1982-06 
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Till uteslutande del hölls befolknings-
ökningen uppe av födelsenettot. 240 barn 
föddes under året samtidigt som 81 personer 
avled. De senaste årens höga födelsetal ligger 

i paritet med den höga födelsenivån under 
början av 1990-talet. Visst utrymme finns 
dock till senare års födelserekord från 1992, 
då 263 barn tillkom. 
 
Många flyttar ut och in 
In- och utflyttningen har som vanligt varit 
mycket hög, vilket är typiskt för en 
kranskommun till Stockholm. 1015 personer 
flyttade till kommunen samtidigt som 1111 
flyttade ut. Flyttningsnettot för året blir -96 
personer. 
  
Under 2006 tappade kommunen -75 personer 
netto till övriga kommuner i Uppsala län. 
Samtidigt förlorade kommunen även-29 personer 
netto till ”resten av riket”, företrädesvis till 
Stockholms län. Flyttningsnettot mot utlandet låg 
på 8 personer. 
 
Kommunens befolkning finns i stor utsträckning i 
centralorten Bålsta. C:a 80 procent av 
befolkningen är bosatt i tätorten.  
 
Unga invånare, än så länge 
I jämförelse med riket har Håbo kommun en 
mycket ung befolkning. Åldersgruppen 0-19 år 
ligger klart över andelen i riket, c:a 6 procent 
högre. Gruppen 30-44 åringars andel är också 
klart större i Håbo än i riket. Betraktar man 
andelen pensionärer, är gruppen ungefär 7 
procentandelar färre i Håbo än i riket. Ungefär 
lika många 45-64-åringar finns i kommunen, som 
i riket. Det innebär att andelen pensionärer 
kommer att tangera riksgenomsnittet om ett antal 
år. Gruppen 20-29-åringar är ringare i kommunen 
än i riket, vilket beror på gruppens starka 
utflyttningsbenägenhet. (Se också tabellerna 
under avsnitt Fakta om Håbo kommun). 
 
Figur 2. Ålderfördelning i Håbo jämfört med riket (gul 
pyramid), år 2006. Källa: SCB, riksregister 2006 

 
 

Befolkning, sysselsättning, kommunikationer 
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Sysselsättning och näringsliv 
 
Sjunkande arbetslöshet under året 
Håbo kommun har historiskt sett haft en 
mycket låg arbetslöshet. Vid årets slut 
uppgick andelen som var arbetslösa eller i 
arbetsmarknadspolitiska program, till 3,6 
procentandelar av befolkningen i 
förvärvsarbetande ålder. Det innebär att den 
positiva utvecklingen av arbetsmarknaden i 
kommunens närhet, som skönjdes år 2005, 
fortsatt under 2006 (se tabellen nedan).  
 
På årsbasis förväntar sig 
Länsarbetsnämnderna i Uppsala och 
Stockholms län att arbetslösheten forsätter att 
minska något under år 2007. De mest 
expansiva näringsgrenarna kommer att vara 
bygg och finans, fastighet och 
företagstjänster. Just finans- och 
företagstjänster samt byggnäringen är starka i 
Håbo, se vidare nedan. 
 
Tillverkningsindustrin och särskilt verkstads-
industrin väntas ligga still sysselsättnings-
mässigt. Källa: AMS, Prognoser 2007. 
 

Tabell 1. Andel av befolkningen 16-64 år i arbetslöshet och 
i program, vid årets slut. Källa: AMS, månadsstatistik 

 
År Håbo Uppsala län Riket 
2000 2,8 3,8 5,8 
2005 4,1 5,3 6,6 
2006 3,6 4,4 5,6 
 
Många utpendlare 
Den relativt sett låga arbetslösheten till trots, 
är den lokala arbetsmarknaden begränsad. 67 
% av den förvärvsarbetande befolkningen 
pendlar ut från kommunen, se tabellen nedan. 
Till nästan uteslutande del är stockholms-
regionen målet för arbetsresan. 
 
Tabell 2. Sysselsättning. Källa: SCB, 
AMPAK 2004 
 
Förvärvsarbetande befolkning  9 427  
Arbetstillfällen      4 570 

Utpendling                       6 280 
Inpendling                       1 429 
Nettopendling       -4 851 
 
Cirka 80% av den förvärvsarbetande 
befolkningen finns i Bålsta tätort. En ungefär 
lika stor andel av alla arbetstillfällen finns 
även där.  
 
Stor branschspridning 
Näringslivet i kommunen domineras av 
småföretag och ett mindre antal medelstora 
företag. Branschspridningen är stor. De flesta 
företagen är dock verksamma inom 
Tjänstebranschen (bestående av finansiell 
verksamhet, företagstjänster, personliga och 
kulturella tjänster). Handel, hotell och 
kommunikationer följer tätt efter. Flest 
sysselsatta finns inom branschen Utbildning, 
vård och offentlig förvaltning. 
 
Utmärkande för kommunen är även en 
förhållandevis stark byggbransch. Ett stort 
antal företag och verksamma personer finns 
inom bygg- och anläggningsindustrin samt i 
angränsade näringar. 
 
Näringslivsstrukturen i kommunen framgår av figuren 
nedan. 
 
Figur 3. Relativ fördelning av 
förvärvsarbetande dagbefolkning på 
branscher. Källa: SCB AMPAK  
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Källa: SCB, om inte annan angivits. 
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Resultaträkning koncern åren 2005-2006  
 

  Koncern Kommun Koncern Kommun
Resultaträkning koncern (tkr) NOT År 2006 År 2006 År 2005 År 2005

   
Verksamhetens intäkter 1 278  042 155 418 208 722 120 709
Verksamhetens kostnader 2 -818 260 -750 295 -735 252 -697 312
Avskrivningar 3 -58 084 -39 654 -55 562 -37 436

   
Verksamhetens nettokostnad  -598 302 -634 531 -582 093 -614 039

   
Skatteintäkter  694 128 694 128 656 146 656 146
Generella statsbidrag och utjämning  -9 127 -9 127 -17 493 -17 493
Finansiella intäkter 4 1 636 1 258 2 066 956
Finansiella kostnader 5 -43 437 -18 049 -45 851 -17 442

   
Resultat före extra ordinära poster  44 899 33 679 12 776 8 127

   
Avsättning till periodiseringsfond  -2 553   
Skatter på årets resultat 6 -2 451 0 -1 555 0
    

   
Årets resultat 7 39 894 33 679 11 221 8 127

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsolidering till kommunkoncernnivå omfattar Håbo kommun, Håbohus AB och Håbo fastighets AB. 



41 

Balansräkning koncern åren 2005-2006 
 
 
 
Balansräkning koncern (tkr)  Koncern Kommun Koncern Kommun

 NOT 2006 2006 2005 2005
TILLGÅNGAR    

   
Anläggningstillgångar    
Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

 
8 1 390 616

 
649 685 

 
1 331 340 600 330

Maskiner och inventarier 9 10 020 8 643 13 081 12 015
Finansiella anläggningstillgångar 10 5 201 39 800 4 804 26 403
Summa anläggningstillgångar  1 405 837 698 128 1 349 225 638 748

   
Omsättningstillgångar    
Förråd mm 11 435 435 442 209
Exploateringsfastigheter  30 545 0 38 443 0
Fordringar 12 44 285 25 661 20 246 17 955
Kassa och bank 13 28 392 21 953 14 788 3 606
Summa omsättningstillgångar  103 657 48 049 73 919 21 770

   
SUMMA TILLGÅNGAR  1 509 493 746 176 1 423 144 660 518

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

   
Eget kapital    
Eget kapital 14 127 377 78 155 87 485 44 476
Varav årets resultat 
 

 39 893 33 679 11 221 8 127

AVSÄTTNINGAR    
Obeskattade reserver  2 553 0 0 0
Pensioner 15 22 065 22 065 20 162 20 162
Övriga avsättningar  16 44 156 34 203 39 976 30 330
Summa avsättningar  68 774 56 268 60 139 50 493

   
SKULDER    
Långfristiga skulder 17 1 181 364 511 180 1 160 325 486 275
Kortfristiga skulder 18 131 978 100 573 115 195 79 274
Summa skulder  1 313 342 611 753 1 275 520 565 549

   
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 1 509 493

 
746 176 

 
1 423 144 660 518

    
Pensionsförpliktelser  273 325 273 325 246 424 246 424
Varav löneskatt  53 363 53 363 48 111 48 111
Borgen och ansvarsförbindelser 19 36 509 683 600 26 129 679 637
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Resultaträkning - sammanfattar intäkter och kostnader samt visar 
förändring av det egna kapitalet 
 
Resultaträkning (tkr)  Kommunens Kommunens Kommunens

 NOT Bokslut år 2006 Bokslut år 2005 Bokslut år 2004
    

Verksamhetens intäkter 20 155 418 120 709 107 894
Verksamhetens kostnader 21 -750 295 -697 313 -648 092
Avskrivningar  -39 654 -37 436 -36 275

     
Verksamhetens nettokostnad  -634 531 -614 040 -576 473

    
Skatteintäkter 22 694 128 656 146 666 853
Generella statsbidrag och 
utjämning 

 
23 -9 127

 
-17 493 -52 294

Finansiella intäkter 24 1 258 956 934
Finansiella kostnader 25 -18 049 -17 442 -20 909

     
Resultat före extra ordinära 
poster 

 
33 679

 
8 127 18 111

     
Extraordinära intäkter  0 0 0
Extraordinära kostnader  0 0 0

     
Årets resultat  33 679 8 127 18 111
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Balansräkningen - visar den ekonomiska ställningen på boksluts-
dagen samt hur kapitalet använts (tillgångar) och anskaffats (eget kapital, avsätt-
ningar och skulder) 
 
 
Balansräkning (tkr)  Bokslut Bokslut Bokslut 

NOT 2006 2005 2004 
TILLGÅNGAR,tkr     

    
Anläggningstillgångar     
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 26 649 685 600 330 589 687
Maskiner och inventarier 27 8 643 12 015 16 350
Finansiella anläggningstillgångar 28 39 800 26 403 25 646
Summa anläggningstillgångar  698 128 638 748 631 683

    
Omsättningstillgångar     
Förråd mm 29 435 209 208
Fordringar 30 25 661 17 955 35 332
Kassa och bank 31 21 953 3 606 6 088
Summa omsättningstillgångar  48 049 21 770 41 628

    
SUMMA TILLGÅNGAR  746 176 660 518 673 310

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

   
Eget kapital    
Eget kapital 32 78 155 44 476 36 349
Varav årets resultat  33 679 8 127 18 111

    
    

AVSÄTTNINGAR     
Pensioner 33 22 065 20 162 15 418 
Övriga avsättningar  34 34 203 30 330 28 940
Summa avsättningar  56 268 50 493 44 358

    
SKULDER     
Långfristiga skulder 35 511 180 486 275 501 674
Kortfristiga skulder 36 100 573 79 274 90 930
Summa skulder  611 753 565 549 592 603

    
SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER 

 
746 176

 
660 518 673 310

    
Pensionsförpliktelser  273 325 246 424 242 355
Varav löneskatt  53 363 48 111 47 316
Borgen och ansvarsförbindelser 37 683 600 679 637 665 880
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Betalningsflödesanalys - visar hur en räkenskapsperiods 
investeringar och löpande verksamhet har finansierats. 
 
Betalningsflödesanalys (tkr) Bokslut Bokslut Bokslut

2006 2005 2004
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
Årets resultat 33 679 8 127 18 111
Justering för av- och nedskrivningar 39 654 37 436 36 275
Justering för gjorda avsättningar 6 029 6 906 4 669
   
Medel från verksamheten för förändring av 
rörelsekapital 79 362

 
52 469 59 055

  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet  
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -7 706 17 376 -5 587
Ökning/minskning av förråd -227 0 -62
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 21 046 -12 427 -17 103
Kassaflöde från den löpande verksamheten 92 475 57 418 36 303

    
INVESTERINGSVERKSAMHETEN  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -86 911 -66 426 -42 445
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 229 195 133
Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 1 045 1 080 1 158
Anslutningsintäkter vattenverket 0 21 406 6 169
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -12 992 -350 0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 1 178
Kassaflöde från investeringsverksamheten -98 628 -44 095 -33 808

    
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  
Nyupptagna lån 110 000 78 000 183 850
Amortering av skuld -85 500 -93 804 -183 850
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 500 -15 804 0

    
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 18 347 -2 482 2 494

   
Årets kassaflöde 18 347 -2 482 2 494
Likvida medel vid årets början 3 606 6 088 3 594
Likvida medel vid årets slut 21 953 3 606 6 088
 
 
RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD 
Räntebärande nettoskuld vid årets början 487 026 505 566 506 677
Räntebärande nettoskuld vid årets slut 510 965 487 026 505 566
  
Förändring av räntebärande nettoskuld 23 939 -18 540 -1 111
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Investeringsredovisning - visar hur årets investeringsutgifter 
och - inkomster fördelar sig på olika verksamhetsområden. 
 
Investeringsredovisning,tkr Bokslut år 2006 Budget år 2006   
   Netto  Netto Budget
Nämnder Intäkter Kostnader Kostnader Intäkter Kostnader Kostnader Avvikelse
Gemensam verksamhet 0 -1 636 -1 636 0 -1 735 -1 735 99

   
Bildningsutskott 0 -2 000 - 2 000 0 -2 000 -2 000 0

   
Vård och omsorgsnämnden 0 -648 -648 0 -775 -775 127
Biståndsnämnden 0 -78 -78 0 0 0 -78

   
Miljö- och tekniknämnden 2 710 -67 684 -64 974 0 -69 036 -69 036 4 061
Räddningstjänsten 0 -140 -140 0 -580 -580 440
Avfallshantering 0 -513 -513 4 800 -11 190 -6 390 5 877
Vattenverket 10 328 -14 211 -3 883 2 898 -14 244 -11 347 7 464

   
Summa 13 038 -86 910 -73 872 7 698 -99 560 -91 863 17 990
 
 
Anhållan om justering av anslag år 2007 - pågående investeringar år 2006 
 Boksluts-

utfall 
Justering 
budget 1) 

 
Netto 

Nämnder/tkr Avvikelse År 2007 avvikelse 
Gemensam verksamhet 99 0 99

 
Bildningsutskott 0 0 0

 
Vård- och omsorgsnämnden 127 0 127
Biståndsnämnden -78 0 -78

 
Miljö- och tekniknämnden  
Avslutade projekt -4 733 0 -4 733
Pågående Projekt 8 794,5 -8 794,5 0
 
Räddningstjänsten 440 0 440
 
Vattenverket 
Avslutade projekt -4 820 0 -4 820
Pågående Projekt 12 283 -12 283 0

 
Avfallshantering 
Avslutade projekt 
Pågående Projekt 5 877 -5 877,0 0

 
Summa 17 990 -26 954,5 -8 965
 
1) Anhållan från nämnderna om att få ombudgetera investeringsmedel år 2007.  
 
Miljö- och tekniknämnden kommer utöver begäran om att få överföra 17 802 tkr, 4 461 tkr skattefinansierat och 
13 341 tkr taxefinansierat, till år 2007 att anhålla om tilläggsanslag om 9 152,4 tkr, 4 333,5 skattefinansierat och  
4 819 tkr taxefinansierat, för pågående projekt år 2006. Totalt begär nämnden att anslaget för pågående investeringar 
år 2006 ska ökas med 26 954,4 tkr, 8 794,5 tkr skattefinansierat och 18 159,9 taxefinansierat. 
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Driftredovisning - visar avvikelsen i förhållande till av 
kommunfullmäktige beslutad budget för nämnder. I driftredovisningen har interna 
transaktioner inte eliminerats. 
 
 
SAMMANSTÄLLNING Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 
Verksamhetsnivå, netto tkr 2004 2005 2006 2006 Budget 
Verksamheter      
Kommunfullmäktige -375 -511 -681 -412 -269
Stöd till politiska partier -618 -618 -618 -623 5
Valnämnd -230 -6 -138 -280 142
Revision -516 -530 -569 -590 21
Kommunstyrelsen -13 645 -13 893 -14 706 -17 504 2 798
Skoklosterspel -250 0 0 0 0
Överförmyndare  -262 -313 -323 -330 7
Kommunstyrelsens stab -3 978 -3 945 -4 928 -5 036 108
Administrativa kontoret -16 011 -16 187 -15 884 -16 352 468
Bildningsutskott -317 944 -342 036 -347 958 -345 018 -2 940
Biståndsnämnden -41 044 -44 201 -41 123 -41 980 857
Vård och omsorgsnämnden -73 316 -81 422 -92 041 -91 981 -60
Miljö och tekniknämnden -72 522 -76 467 -78 873 -80 230 1 357
Avfallshantering 0 0 -1 108 0 -1 108
Vattenverket -808 317 1 652 0 1 652
Summa verksamheter -541 519 -579 811 -597 299 -600 337 3 037
  
Pensions- och upplupna lönekostnader -7 587 -7 300 -6 934 -13 662 6 728
Avskrivningar -36 275 -37 436 -39 654 -38 760 -894
Bostadsverksamhet 0 0 1 847 0 1847
Kapitalkostnad Va-verket + övrigt 6 231 6 261 5 926 6 150 -224
Exploatering och reavinster 2 677 4 246 1 583 0 1 583
Summa verksamheter -34 954 -34 229 -37 231 -46 272 9 041

 
Skatteintäkter 650 085 656 146 694 128 684 500 9 628
LSS medel åren 1996-2003 15 000 0 0 0 0
Statsbidrag och utjämning -50 525 -17 493 -9 126 -8 584 -542
Ränteintäkter 934 956 1 257 500 757
Finansiella kostnader -20 909 -17 442 -18 049 -19 500 1 451
Summa finansiering 594 584 622 167 668 209 656 916 11 293

 
Årets resultat 18 111 8 127 33 679 10 307 23 371
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ALLMÄNT 
Från och med 1 januari 1998 ersätter den kommunala 
redovisningslagen kommunens redovisnings-
reglemente. Detta innebär att den kommunala 
redovisningen anpassas till det regelverk som gäller 
för övriga sektorer. Redovisningen bygger också på 
rekommendationer från Svenska Kommunförbundet 
och Rådet för kommunal redovisning. Sammantaget 
innebär detta att redovisningen i kommunen sker i 
enlighet med god redovisningssed - i huvudsaklig 
överensstämmelse med bokföringslagen och 
årsredovisningslagen. 
 

REDOVISNINGSMODELLENS DOKUMENT 
Den externa resultat- och balansräkningen är upprättad 
enligt den kommunala redovisningslagen. 
Betalflödesanalys är upprättad enligt rekommenda-
tioner nr 16 -2005 från Rådet för kommunal-
redovisning. Drift- och investerings- redovisningen 
uppfyller kraven på avstämningsmöjlighet mellan 
budget och utfall. 
 

TILLGÅNGAR OCH SKULDER 
Överordnad princip för värdering av tillgångar och 
skulder är försiktighetsprincipen som innebär att 
skulder ej undervärderas och tillgångar ej 
övervärderas. 
 

Anläggningstillgångar 
Byggnader och markanläggningar, inklusive pågående 
arbeten, värderas på balansdagen till 
anskaffningsvärde med avdrag för planenliga och 
bokföringsmässiga avskrivningar. Mark avskrivs ej. 
 

Eventuella stats- och investeringsbidrag reducerar 
investeringsbeloppen. 
 

Maskiner och inventarier 
Maskiner och inventarier har värderats till 
anskaffningsvärde. 
 
Eventuella stats- och investeringsbidrag reducerar 
investeringsbeloppen. 
 

Avskrivning av anläggningstillgångar 
Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaff-
ningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk 
livslängd. I kommunen påbörjas avskrivningar av an-
läggningar anskaffningsåret. Avskrivningar av 
pågående investeringar påbörjas då investeringen 
färdigställs. 
 

Omsättningstillgångar 
Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av 
anskaffnings- eller verkligt värde. 
 

Skulder  
Kommande års amortering av långfristig skuld 
redovisas som kortfristig skuld. 
 

Avsättningar för pensioner 
Från och med år 1998 redovisar kommunen sina  
pensionsåtaganden enligt redovisningslagens blandade 
modell. Den innebär att pensionsförmåner som 
intjänats före 1998 redovisas som ansvars- 
förbindelse och att pensionsförmåner som intjänats  

fr o m 1998 ingår i verksamhetens kostnader och 
redovisas som skuld. Ränta på pensionslöften 
intjänande fr o m 1998 redovisas i posten finansiella 
kostnader.  
 

Redovisning av särskild löneskatt 
Enligt en rekommendation från Rådet för kommunal 
redovisning ska även löneskatten för samtliga 
pensionsavsättningar, pensionsförpliktelser samt 
pensionsutbetalningar periodiseras. Övergången till 
denna nya redovisningsprincip har skett under år 
1999.  
 

Redovisning av den individuella delen av PFA 98 
Den del av pensionskostnaden som hänförs till det 
individuella valet har särredovisats. I balansräkningen 
har belopp som hänförs till det individuella valet 
klassificerats som en upplupen kostnad (kortfristig 
skuld) för år 2006. 
 

Övriga avsättningar 
Semester- ,ferielöne-, uppehålls-, och övertids-
löneskuld  redovisas under avsättningar. Sociala 
avgifter ingår i beräkningar. Den årliga förändringen 
kostnadsförs i resultaträkningen.  
Kommunen har tillämpat kontantprincipen vad gäller 
upplupna lönekostnader för Vikarier/timanställd 
personal. Fr o m 2001 resultatförs den årliga 
förändring och skulden bokas upp i balansräkningen 
som en kortfristigskuld.  
 

PERIODISERING AV UTGIFTER OCH 
INKOMSTER 
Periodisering av utgifter och inkomster hänförliga till 
räkenskapsåret har gjorts enligt god redovisningssed.  
Leverantörs- och kundfakturering efter balansdagen 
som är hänförliga till räkenskapsåret, har tagits upp 
som skuld respektive fordran. Utgiftsräntor har 
periodiserats. 
 

SKATTEINTÄKTER 
Enligt rekommendation från Rådet för kommunal 
redovisning skall prognostiserad slutavräkning för år 
2006 resultatföras i bokslutet för år 2006. 
 

Enligt samma rekommendation ska slutavräkning för 
år 2005 korrigeras mot den slutliga taxeringsutfallet 
och resultatföras år 2006.  
 
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET 
Vattenverkets överskott och avfallshanteringens 
underskott för år 2006 har i bokslutet  redovisats som 
en specifikation till det egna kapitalet. Mot bakgrund 
av försiktighets- och matchningsprinciper bör 
överskott/underskott för taxe finansierade verksamhet 
särskilt redovisas.  
 
Anslutningsavgifter 
Enligt rekommendationer av kommunala redo-
visningsrådet ska anslutningsavgifterna till vatten-
verket antingen periodiseras eller resultatföras på 
driftredovisningen det aktuella räkenskapsåret enligt 
god redovisningssed. Kommunen har i år börjat 
tillämpa redovisningsrådets rekommendation och  
periodiserat anslutningsavgifterna som förutbetalt 
inkomst. 

Redovisningsprinciper 



48 

 
Noter - Koncern resultaträkning, tkr  
     
Not 1. 
Verksamhetens intäkter År  

2006 
År  

2005 
Håbo kommun 155 418 120 709 
Håbohus AB 92 149 92 340 
Håbo fastighets AB 39 462 1 669 
Interna poster -8 987 -5 996 

Summa 278 042 208 722 
 
Not 2. 
Verksamhetens kostnader År  

2006 
År  

2005 
Håbo kommun 750 295 697 312 
Håbohus AB 48 770 42 860 
Håbo fastighets AB 28 182 1 073 
Interna poster -8 987 -5 996 

Summa 818 260 735 252 
 
Not 3. 
 
Avskrivningar 

År 
2006 

År  
2005 

Håbo kommun 39 654 37 436 
Håbohus AB  18 430 18 126 

Summa 58 084 55 562 
 
Not 4. 
 
Finansiella intäkter 

År 
2006 

År  
2005 

Håbo kommun 1 258 956 
Håbohus AB 1 450 1 557 
Håbo fastighets AB 39 38 
Interna poster 1 110 -484,5 

Summa 1 636 2 066 
 
Not 5. 
 
Finansiella kostnader 

År 
2006 

År  
2005 

Håbo kommun 18 049 17 442 
Håbohus AB 25 386 28 407 
Håbo fastighets AB 1 113 486 
Interna poster -1 110 -485 

Summa 43 437 45 851 
 
Not 6. 
 
Skatter på årets resultat 

År 
2006 

År  
2005 

Håbohus AB  307 1 555 
Håbo Fastighets AB 2 144 0 

Summa  2 451 1 555 
 
 
 
. 
 

 
 
 
Not 7. 
Förändring av eget kapital År 2006 År 2005 
Håbo kommun  33 679 8 127 
Håbohus AB 706 3 132 
Håbo fastighets AB 5 508 -38 

Summa  39 893 11 221 
 
Noter - Koncern balansräkning 
 
Not 8. 
Mark, Byggnad o tekniska 
anläggningar 

 
År 2006 

 
År 2005 

Håbo kommun 649 685 600 330 
Håbohus AB 740 931 731 010 

Summa 1 390 616 1 331 340 
 
Not 9. 
Maskiner och inventarier År 2006 År 2005 
Håbo kommun 8 643 12 015 
Håbohus AB 1 377 1 066 

Summa 10 020 13 081 
 
Not 10. 
Finansiella 
anläggningstillgångar 

 
År 2006 

 
År 2005 

Håbo kommun 39 800 26 403 
Håbohus AB 490 490 
Interna poster -35 089 -22 089 

Summa 5 201 4 804 
 
 

Not 11. 
Förråd mm År 2006 År 2005 
Håbo kommun 435 209,3 
Håbohus AB 0 233 

Summa 435 442 
 
 

Not 12. 
Fordringar År 2006 År 2005 
Håbo kommun 25 661 17 955 
Håbohus AB 317 598 
Håbo fastighets AB 22 836 3 097 
Interna poster -4 529 -1 404 

Summa 44 285 20 246 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not förteckning 
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Noter - Koncern balansräkning, tkr 
 
Not 13. 
Kassa och bank År 2006 År 2005 
Håbo kommun 21 953 3 606 
Håbohus AB 1 353 7 186 
Håbo fastighets AB 5 086 3 996 

Summa 28 392 14 788 
 
Not 14. 
Eget kapital År 2006 År 2005 
Håbo kommun  78 155 44 476 
Håbohus AB 1) 39 439 38 735 
Håbo fastighets AB 12 871 7363 
Interna poster -3 089 -3 089 

Summa  127 377 87 485 
 
 
Not 15. 
Pensioner År 2006 År 2005 
Håbo kommun 22 065 20 162 
Håbohus AB - - 

Summa 22 065 20 162 
 
Not 16. 
Övriga avsättningar År 2006 År 2005 
Håbo kommun 34 203 30 330 
Håbohus AB  9 953 9 646 

Summa 44 156 39 976 
 
Not 17. 
Långfristiga skulder År 2006 År 2005 
Håbo kommun 511 180 486 275 
Håbohus AB 670 184 674 050 
Håbo fastighets AB 32 000 19 000 
Interna poster -32 000 -19 000 

Summa 1 181 364 1 160 325 
 
Not 18. 
Kortfristiga skulder År 2006 År 2005 
Håbo kommun 100 573 79 274 
Håbohus AB 24 891 18 152 
Håbo fastighets AB 11 043 19 173 
Interna poster -4 529 -1 404 

Summa 131 978 115 195 
 
Not 18. 
Borgen och 
ansvarsförpliktelser 

 
År 2006 

 
År 2005 

Håbo kommun 683 600 679 637 
Håbohus AB 10 408 10 408 
Håbo fastighets AB 9 190 9 190 
Interna poster -666 689 -673 106 

Summa 36 509 26 129 
 

Noter - Kommunens resultaträkning, tkr 
 
Not 20. 
Verksamhetens  
intäkter 

 
År 2006 

 
År 2005 

 
År 2004 

Enligt driftredovisning) 168 006 137 701 116 410 
Interna intäkter -12 588 -16 992 -8 516 

Summa 155 418 120 709 107 894 
 
Not 21. 
Verksamhetens  
kostnader 

 
År 2006 

 
År 2005 

 
År 2004 

Enl. driftredovisning  -761 941 -713 304 -655 286 
Interna kostnader 12 588 16 992 8 516 
Kalkylerad kapital- 
kostnad 

 
5 992 

 
6 300 

 
6 100 

Kalkylerad pensions- 
kostnad 

 
22 380 

 
20 465 

 
18 401 

Hem-pc 0 0 165 
Pensionskostnad  -8 398 -7 390 -6 226 
Förvaltningsavgift KPA -161 -139 -166 
Förändring  
pensionsskuld 

 
-891 

 
-3 277 

 
-2 522 

Löneskatt pensioner -217 -795 -613 
Semesterlöneskuld -2 707 -483 -589 
Ferielöneskuld -747 -420 -597 
Övertidsskuld -392 -266 -138 
Uppehållslöneskuld -26 -223 104 
Upplupen löneskuld 
timanställda 

 
-253 

 
-771 

 
368 

Upplupen pension  
Individuell del   

 
-11 841 

 
-10 945 

 
-13 311 

Upplupna löneskatter -3 272 -2 655 -1 890 
Högkostnadsskydd  
15% sjukavgift 

 
19 

 
27 

 
0 

Kapital- och 
pensionsförsäkringar  

 
-428 

 
-429 

 
-410 

Summa -750 295 -697 312 -648 092 
    

 
Not 22. 
Skatteintäkter  År 2006 År 2005 År 2004 
Kommunalskatt 686 283 662 916 659 573 
LSS medel åren  
1996-2003 

 
0 

 
0 

 
15 000 

Avräkningsskatt  
se not 30 

 
7 845 

 
-6 770 

 
-7 720 

Summa  694 128 656 146 666 853 
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Not 23. 
Generella statsbidrag  
och utjämning 

 
År 2006 

 
År 2005 

 
År 2004 

Generell 
sysselsättningsstöd 

 
8 394 

 
8 459 

 
5 575 

Kostnadsutjämning -46 839 -50 057 -56 792   
Inkomstutjämning 1) 45 394 38 224 6 842 
Nivåjustering -327 -4 060 -3 399 
Mellankommunal  
utjämning 

 
-15 749 

 
-10 059 

 
-4 520 

Summa  -9 127 -17 493 -52 294 
 
Not 24. 
Finansiella intäkter År 2006 År 2005 År 2004 
Ränteintäkter 1 110 485 797 
Övrigt 147 471 137 

Summa 1 258 956 934 
 

Not 25. 
 
Finansiella kostnader 

År 
2006 

År 
2005 

År  
2004 

Räntekostnader -17 075 -16 432 -19 728 
Ränta på pensioner -795 -672 -679 
Bankkostnader -34 -34 -45 
Checkkredit -145 -304 -457 

Summa -18 049 -17 442 -20 909 
 
Noter - Kommunens balansräkning 
 

Not 26. 
Fastigheter och  
Anläggningar 

 
År 2006 

 
År 2005 

 
År 2004 

Bokfört värde 1/1 600 330 589 687 587 195 
Årets anskaffning 81 661 61 526 36 696 
Avskrivning -31 261 -28 247 -26 878 
Investeringsbidrag -1 045 -1 080 -1 158 
Anslutningsavgift VA 0 -21 406 -6 169 
Försäljning 0 -150 0 
Bokfört värde 31/12 649 685 600 330 589 687 
 
 
VARAV 
Fastigheter och  
Anläggningar 

 
År 2006 

 
År 2005 

 
År 2004 

Markreserv 8 817 8 817 8 817 
Verksamhetsfastigheter 510 213 479 530 472 727 
Fastigheter för 
affärsverksamhet 

 
70 163 

 
59 186 

 
58 020 

Publika fastigheter 60 413 52 663 49 928 
Fastigheter för övrigt 
verksamhet 

 
78 

 
134 

 
195 

Summa 649 685 600 330 589 687 
 
 
 
 
 
 

Not 27. 
Maskiner och 
inventarier 

År 2006 År 2005 År 2004 

Bokfört värde 1/1 12 015 16 350 20 131 
Årets anskaffning 5 250 4 899 5 749 
Försäljning -229 -45 -133 
Avskrivning -8 393 -9 189 -9 398 
Bokfört värde 31/12 8 643 12 015 16 350 
 

Not 28. 
Finansiella 
anläggningstillgångar 

 
År 2006 

 
År 2005 

 
År 2004 

Aktier    
Kommunaktiebolaget 6 
st 

0,6 0,6 0,6 

Håbo fastighets AB 1 
300  

1 300 1 300 1 300 

Håbo hus AB 1 789 st 1 789 1 789 1 789 
Håbo marknadsbolag 
AB 

100 0 0 

Upplands lokaltrafik 90 90 90 
Uppsala räddning och 
skyddscenter 300  

 
0 

 
0 

 
30 

Mälarbanan 90 st 90 90 90 
Skogssällskapet 0 0 6 
Andelar    
HSB 0,4 0,4 0,4 
Äpplet 56 56 56 
Bålstavägen 6 6 6 
Kommuninvest 450 450 0 
Försäkringar    
Kapital- och  
pensionsförsäkringar 

 
3 715 

 
3 310 

 
2 904 

Långfristiga fordringar    
Håbo fastighets AB    32 000 19 000 19 000 
Övergrans IF 187 233 280 
Bålsta Alpina klubb 0 45 45 
Bålsta 1:615 17 33 50 

Summa 39 800 26 403 25 646 
 

Not 29. 
Förråd År 2006 År 2005 År 2004 
Livsmedel simhall 4 2 2,3 
Webb Shopen 121   
10-års smycke 33 33,3 33,7 
Oljelager 277 174 172 

Summa 435 209,3 208 
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Not 30. 
Kortfristiga  
fordringar 

År  
2006 

År  
2005 

År  
2004 

Interimsfordringar 4 401 7 523 5 843 
Upplupna skatte- 
intäkter  

 
4 021 

 
0 

 
0 

Nyanställningsstöd 0 0 1 708 
Moms 3 935 2 709 7 385 
Lån 347 139 230 
Fakturafordran 12 957 7 584 20 166 
Summa 25 661 17 955 35 332 
 
Not 31. 
Kassa och bank År 2006 År 2005 År 2004 
Kassa    46 90 68,2 
Postgiro 20 900 3 170 5 273,1 
Bank 1 006 347 746,2 

Summa 21 953 3 606 6 087,5 
 
Not 32. 
Eget kapital År 2006 År 2005 År 2004 
Ingående eget  
kapital enligt 
balansräkning 

 
44 476 

 
36 349 

 
18 238 

Årets resultat  33 679 8 127 18 111 
Summa 1,2) 78 155 44 476 36 349 

 
 
1) Redovisat eget kapital 78 155 år 2005 varav VA-

fonden  
 
År 2002 204 tkr 
År 2003 731 tkr 
År 2004 -808 tkr 
År 2005 317 tkr 
År 2006 1 652 tkr 
Summa 2 096 tkr 
 

2. Varav  avfallshantering 
 
År 2006 -1 108 tkr 
Summa - 1 108 tkr 
 

 
Not 33. 
 
Avsättningar 
pensioner 

 
År 
2006 

 
År  
2005 

 
År  
2004 

Avsättningar för 
pensioner ingående 
balans 

 
20 162 

 
15 418,2 

 
11 604,7 

Årets pensionskostnad 596 3 443 3 526 
Avsättning garanti- 
och visstidspension 

 
935 

 
375 

 
-457 

Löneskatt på 
pensioner 1) 

372 926 744,5 

Summa   22 065 20 162,2 15 418,2 
 
1) Avser löneskatt om 24,26% på avsatta pensionsmedel 
 

Not 34. 
Övriga avsättningar År 2006 År 2005 År 2004 
Semesterlöneskuld    
Avsättning semester-
löneskuld       

 
13 066 

 
12 583 

 
 11 993,5 

Förändringar under året 2 707 483 589 
Summa 15 773 13 066 12 582,5 

    
Övertidslöneskuld    
Avsättning övertids-
löneskuld       

 
1 552 

 
1 286 

 
1 148,8 

Förändringar under året 392 266 137,6 
Summa 1 944 1 552 1 286,4 

    
Ferielöneskuld    
Avsättning ferielöneskuld     14 216 13 797 13 200,0 
Förändringar under året 747 420 596,7 

Summa 14 963 14 216 13 796,7 
    
Uppehållslöneskuld    
Avsättning 
Uppehållslöneskuld 

 
1 497 

 
1 274 

 
1 377,9 

Förändringar under året 26 223 -103,9 
Summa 1 523 1 497 1 274,0 

    
Summa avsättningar 34 203 30 330 28 939,6 

 

 
Not 35. 
Långfristiga skulder År 2006 År 2005 År 2004 
Långfristiga låne- 
skulder 1/1 

482 965 498 769 498 769 

Nya upptagna lån  
under året 

110 000 78 000 183 850 

Amorteringar  
under året 

-82 000 -89 744 -177 054 

Summa skuld 510 965 487 026 505 566 
    
Amorteringar näst- 
kommande år  
Bokförda som  
kortfristiga skulder 

 
 

-3 500 

 
 

-4 061 

 
 

-6 796,2 

Utgående  
långfristig låneskuld 

 
507 465 

 
482 965 

 
498 769 

    
Kapital- och 
pensionsförsäkringar 

 
3 715 

 
3 310 

 
2 904,1 

Summa 511 180 486 275 501 674 
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Not 36. 
 
Kortfristiga skulder 

År 
2006 

År  
2005 

År 
2004 

Leverantörsskulder 28 316 22 044 22 688 
Anställdas skatter 8 519 8 111 7 475 
Arbetsgivaravgifter 9 110 8 431 8 166 
Skatteskuld 1) 2 396 12 131 15 781 
Interimsskulder 22 056 1 397 3 967 
Skulder projekt 102 303 110 
Amortering lån 3 500 4 061 6 796 
Räntor lån 2 902 1 207 2 512 
Bildning projekt 3 490 2 775 2 223 
Socialtjänst projekt 1 283 1 518 494 
Skol- och socialsamfond 849 837 830 
Hem-pc 319 286 0 
Upplupen pensions-
kostnad inkl löneskatt 2) 

 
14 919 

 
14 342 

 
18 655 

Upplupna löneskatter 322 374 357 
Löneskuld timanställda 2 447 2 194 1 423 
Övrigt 43 -736 -548 
Checkkredit 31/12 SPB 0 0 0 
Checkkredit 31/12 NB 0 0 0 

Summa 100 573 79 274 90 930 
 
1) Skatteskuld till staten enligt prognos från  
ekonomistyrningsverket avser slutavräkningar för år 2005  
 
2) Avser upplupen pensionskostnad och löneskatt  
 
 

Not 37 
Borgensåtaganden År 2006 År 2005 År 2004 
Håbohus AB 666  689 663 916 648 739 
Föreningar 2 401 3 280 2 562 
BRF Väppeby 7 670 6 760 6 940 

Summa 676 760 673 956 658 242 
    
 
Not 37. 
 
Ansvarsförbindelse 

År  
2006 

År  
2005 

År  
2004 

Pensionsskuld Håbo hus 0 65 0 
Egnahem statlig kreditgaranti 48 48 291 
Bostadsrätter  
statlig kreditgaranti 

 
3 483 

 
3 483 

 
3 483 

Egnahem  
kommunalt kreditgaranti 

 
184 

 
184 

 
0 

Operationell leasing    
Hem-pc 1) 2658 324 934 
Telefinans 2) 467 1 577 2 930 

Summa 6 840 5 681 7 638 
 
1) Hem-pc avtal med Wasa kredit AB. Avtalsnr 7278 
gäller tom 20071231, belopp 3 392 273 kr exkl moms. 
Avtalnr 7535 gäller tom 20090831 belopp 2 113 795 
kr exkl moms. 
 
2) Hyresavtal med Telia partner AB på 60 månader. 
Perioden 2002-02-28 – 2007-02-28. 
Upphandlingsvärde 6 760 tkr 
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ALLMÄNT 
Allmänt 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande 
politiska förvaltningsorgan och har ansvaret 
för hela kommunens utveckling. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar 
planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 
Vidare har kommunstyrelsen uppsikt över 
verksamhet som bedrivs av de kommunala 
bolagen. Kommunstyrelsen bereder också 
samtliga ärenden som ska tas upp i 
fullmäktige. 
 
Valnämnden 
Allmänna val genomfördes under september 
månad. Till skillnad från föregående val, 
ansvarade landets kommuner för första 
gången även för genomförande av 
förtidsröstning eller det som tidigare kallats 
”poströstning”. För genomförande av detta 
utgick särskild ersättning från staten. 
Valnämnden beslöt att förtidsröstningen 
skulle genomföras i kommunens egen regi. 
Ett antal projektmedarbetare engagerades för 
detta bland annat via kommunens 
arbetsmarknadsenhet. För planering av valet, 
utbildning av valförrättare samt vissa övriga 
insatser för genomförande av valet biträddes 
valnämnden av personal från 
kommunstyrelsens stab. Under valdagen 

medverkade ett 80-tal valarbetare i 
kommunens 10 valdistrikt. 
 
Valnämnden genomförde fyra protokollförda 
sammanträden under året. Nämndens 
presidium medverkade dessutom vid olika 
utbildningar, övervakade förtidsröstningen 
samt medverkade under valdagen 
 
Kommunalinformation 
Se avsnitt under kommunstyrelsens stab 
 
Buss, bil och spårbunden trafik 
Upplands Lokaltrafik AB slutfakturerar 
kommunerna först i juni 2007 för 2006 års 
trafik. Förhandsbesked av UL påvisar att 
kostnaden för beställd kollektivtrafik för år 
2006 väntas uppgå till 7 700 tkr. Överskottet 
om 100 tkr. finns för utebliven flexlinje, 
vilken tagits höjd för i budgeten. Kommunen 
har även en fordran på UL och ska krediteras 
200 000 kr. för förskottsbetalda medel för 
den uteblivna flexlinjen. Resultatet för 
verksamheten väntas därmed bli 7 500 tkr. 
med ett överskott om 300 000 kr. 
 
Slutavräkningens storlek har dock varierat 
från år till år och är svårbedömd. 
Slutavräkningen påverkas bl a av faktorerna 
resandeintäkter samt prisutveckling för 
bränsle och utgångna avtal.  

Resultat 
I tkr 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Av-
vikelse 

Intäkter 3 186 8 060 0 8 060 
     
Kostnader     
Personalkostnader -3 517 -3 938 -3 470 -468 
Köp av verksamhet -3 052 -5 155 -2 988 -2 167 
Övriga kostnader -12 488 -14 135 -13 281 -854 
Summa kostnader -19 057 -23 228 -19 739 -3 489 
     
Resultat -15 871 -15 168 -19 739 4 571 
     
Netto 
investeringar 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Politisk och övrig verksamhets andel 
av kommunens verksamhetskostnad 

Politisk och övrig verksamhet kostade varje Håbobo 814 kr. År 2005 uppgick kostnaden till 855 kr/inv. Beräkningar 
bygger på folkmängd år 2005/2006 

2,5 % 

Politisk och övrig verksamhet 

I tabellen ovan redovisas kostnaderna för kommunfullmäktige, Stöd till politiska partier, Valnämnd, Revision, kommunstyrelsen och 
kommungemensamma kostnader under kommunstyrelsen, Skoklosterspel samt kostnaderna för överförmyndare. 
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Kostnadsdämpande åtgärder 
Upplands Lokaltrafik AB har uppvisat svaga 
resultat under de senaste åren. Följden har 
blivit att beställd trafikvolym kostat mer och 
att ägarna fått skjuta till mer medel för 
underskottsfinansiering av bolaget. 
Reviderad underskottsfördelningsmodell 
väntas även medföra ökad kostnad för 
kommunen.  
 
För att bryta en negativ kostnadsutveckling 
för kommande år, finns förslag om 
kostnadseffektivisering av tätortstrafiken i 
Bålsta (beslut i frågan väntas i 
kommunstyrelsen under februari månad). Om 
effektiviseringsåtgärderna genomförs får de 
genomslag först under andra halvan av 2007, 
i och med ikraftträdande av ny tidtabell. 
 
Övriga åtgärder 
Utgångsläget för året har varit att undvika 
kostnadsgenererande förändringar av 
trafikupplägget. Ingen tillkommande trafik 
har etablerats. Ett par nya hållplatslägen har 
dock tillkommit. 
 
Vänortsverksamhet 
Kommunens internationella kommitté har 
under året haft 3 sammanträden. Ett 
sammanträde som var planerat till den 26 
oktober ställdes in. Under året har kommittén 
fortsatt att försöka utveckla samarbetet med 
skolorna i kommunen och det mest påtagliga 
i detta sammanhang är det internationella 
arbete som har utgått från Gröna Dalen-
skolan. 
Kommittén har även intern skaffat sig 
information i olika frågor av internationell art 
bl. a genom besök från SALA-IDA där Björn 
Kullander berättade om organisationens 
uppbyggnad och möjlighet att ge bidrag till 
olika typer av projekt. 
Den 1 – 3 september reste delar av 
vänortskommittén till Ingå på ett tredagars 
besök. Där togs frågor rörande vänortsavtalet 
upp, vänortsutbyten samt vad som gäller i 
samband med att man skaffar sig nya 
vänorter och i det senaste fallet hur övriga 
vänorter skall förhålla sig till dessa. 

På vänortskonferensen antogs ett uttalande 
som ligger utlagt på Håbo kommuns hemsida 
i sin helhet men här enbart summeras i den 
form som respektive 
Kommunstyrelseordförande (Borgmästare) 
gick ut med 

Under senare år har vi märkt att färre 
aktiva föreningar har deltagit vid de fö-
reningskonferenser som har anordnats på 
våra vänorter. Det är beklagligt för just 
föreningskonferenserna har varit en 
viktig förmedling av vänortsarbetet. Jag 
tror därför att denna förnyelse (här syftas 
på den text som i sin helhet finns på 
hemsidan) kan komma att förstärka 
samarbetet och säkerställa fina kontakter 
bland våra aktiva föreningar 

 
I slutet av månaden den 28 – 30 september 
deltog, även då, delar av internationella 
kommittén i en konferens som anordnats av 
kommunens vänort i Estland (Paide). Syftet 
med konferensen var att diskutera och 
bekräfta kulturella skillnader länderna 
emellan. Parter som deltog i konferensen 
kom från Vitryssland, Ukraina, Lettland, 
Litauen, Finland (Hamina) samt Danmark.  
 
Skoklosterspelen 
Skoklosterspelen fortsätter att vara ett av 
Håbo kommuns bästa sätt att synas, nu för 
trettonde året i rad. 
 
Mediaexponeringen har varit särskilt stor i år, 
såväl lokalt i kommunen som i länet och i be-
tydligt högre grad än tidigare i 
riksomfattande media. 
 
I och med årets Skoklosterspel har de lokala 
inslagen fått en allt mer betydande roll. 
Kommunens föreningar ger både kulturell 
färg och gör nödvändiga arbetsinsatser. 
Spelmän och körer från Skokloster och 
Bålsta deltog under spelens alla fem dagar, 
kulturföreningarna hade utställning i 
informationstältet och fanns på plats för att 
berätta om sina verksamheter. 
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Många har getts arbetstillfällen, 65 ungdomar 
mellan 15 och 23 år har arbetat från 8 dagar 
upp till en månad med spelen. 
 
Samarbetet med gymnasieskolan har 
utvecklats, elever på estetprogrammet har 
spelat teater, handelsprogrammet har 
praktiserat i informationstält och med 
biljettförsäljning, en fiolkvintett från 
musikskolan underhöll och spelens speaker 
hämtades från mediaprogrammet. 
 
Årets satsning på att utöka utbudet av mat 
och dryck med lokala restauranger var en 
succé. Restaurangerna hade många nöjda 
gäster varje dag.  
 
Det ekonomiska utfallet blev ett underskott 
på 167 tkr.  
 
Årets resultat påverkades av i första hand 
följande orsaker: 
 
I relationerna mellan spelen och Skokloster 
Wärdshus har spelen innevarande år fått 
vidkännas oförutsedda kostnader som vi 
tidigare inte haft (ca 80.000 kr). 
 
Vädrets inverkan var väsentlig för resultatet i 
negativ bemärkelse. Värmebölja, regn och 
åskskurar störde publiktillströmningen. På 
grund av ett åskväder måste fredagens 
tornerspel ställas in av säkerhetsskäl, vilket 
medförde ett inkomstbortfall (ca 120.000 kr). 
 
Det sammanlagda antalet betalande besökare 
under årets Skoklosterspel var omkring 
21.200. Skoklosterspelen har de senaste åren 
fått kraftig konkurrens med många historiska 
evenemang nära geografiskt vilket också kan 
vara en av orsakerna till minskat antal 
besökare. Skoklosterspelen 2007 bör förnyas 
för att bibehålla attraktionsvärdet. 
 
Kommunens försäkringar 
Handläggning och upphandling av 
kommunens försäkring överfördes från 
ekonomiavdelningen till Räddningstjänsten 
under år 1999. Verksamheten ligger dock 
under kommunstyrelsen. Kostnaden för 

försäkringarna uppgick till 1,8 mkr. 
Kostnaderna för kommunens försäkringar  
har varit oförändrad i tre år, vilket är positivt. 
 
 
Borgensförbindelser 
Kommunens finanspolicy innebär att 
kommunal borgen i stort sett endast lämnas 
till det kommunala fastighetsbolaget. Det 
totala borgensåtagandet uppgår till 684 mkr 
(679,6 mkr) inklusive ansvarsförbindelser. 
 
 
Borgensförpliktelserna för Håbohus AB 
uppgår till 667 mkr (663,9 mkr). 
Kommunens borgensåtagande för Håbohus 
AB har ökat med ca 3,0 mkr.  
Här bedöms risken för att åtagandena ska 
infrias som liten med nuvarande ränte- och 
marknadsläge. 
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Till kommunstyrelsen stab hör 8 personer. 
Organisatoriskt innehåller staben funktioner 
för: 

• Ledning, gemensamt 
• Sekretariat 
• Information, näringsliv 
• Planering, utredning 
• Projektledare för Skoklosterspelen 

 
Ledning, gemensamt 
Övergripande uppgifter för staben är att ge 
kvalificerat stöd åt kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige och förvaltningarna. 
 
Sekretariat 
Kommunstyrelsens sekretariat ansvarar för 
service till kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktige, fullmäktiges 
demokratiberedning. Serviceinsatsen omfat-
tar även valnämnden – vilket inneburit 
betydande arbetsinsatser under 2006. 
  
Förberedelserna inför, och arbetet efter, valet 
har till stor del präglat året. 
 
Verksamhetens målsättning är att ärenden av 
olika slag ska beredas så snabbt och korrekt 
som möjligt. Sekretariatet har även lagt stor 
vikt vid att ge snabb och vederhäftig 
information till allmänhet, politiker, övrig 
kommunal verksamhet, andra myndigheter 
m.fl. 
 

Information 
Informationsfunktionen ansvarar för 
kommunens information internt och externt. 
 
Informationsaktiviteter internt 
Intranet används idag mer som en viktig 
informationskanal. Eftersom alla anställda 
inte har tillgång till intranet produceras 
personaltidningen HåboNytt med 
oregelbunden frekvens som ett komplement. 
Internt informeras bland annat om ändrad 
lagstiftning, ny personal och frisk-
vårdsaktiviteter. 
 
Extern information 
”Håbo kommun informerar” presenteras 
varje vecka i tidningen BUBB och har blivit 
en mycket uppskattad information till 
kommunens invånare. På dessa sidor 
presenteras bland annat nyheter, fakta, 
platsannonser och redaktionell text. 
Kommunen har även presenterat sina 
verksamheter i samband med arrangemang 
som har hållits i Håbo. 
 
Den nya hemsidan lanserades under maj 
månad efter att ett stort grundarbete hade 
genomförts, med bred förankring i samtliga 
förvaltningar och med inhämtade synpunkter 
från samhället olika intressegrupper. 
Hemsidan erbjuder idag fler och bättre 
funktioner och ger möjlighet till viss 
interaktivitet mellan medborgarna och 
kommunens företrädare. 

Kommunstyrelsens stab 
Resultat 
I tkr 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Av-
vikelse 

Intäkter 1,0 235 - 235 
     
Kostnader     
Personalkostnader -3 499 -4 107 -3 763 -345 
Köp av verksamhet - - - - 
Övriga kostnader -446 -1 076 -1 273 197 
Summa kostnader -3 945 -5 184 -5 036 -148 
     
Resultat -3 944 -4 949 -5 036 87 
     
Netto 
investeringar 

 
-209 

 
- 

 
- 

 
- 

 
K t l   k h t k t d  j  Håb b  757  k  Å  2001 i k  k t d  

 

Kommunstyrelsens stabs andel av 
kommunens verksamhetskostnad 

Kommunstyrelsens stab kostade varje Håbobo 267 kr. År 2005 uppgick kostnaden till 212 kr/inv. Beräkningar bygger 
på folkmängd år 2005/2006 

0,83 % 
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Hemsidan har även blivit en viktig 
förmedlare av Håbo-nyheter i mer generella 
termer.  
 
Näringsliv 
Näringslivsfunktionen ansvarar för att stödja 
de befintliga företagen, att nyetableringar 
sker, marknadsföring av kommunen samt för 
besöksnäringsfrågorna. 
Näringslivskommitténs arbete har präglats av 
stort engagemang och uppföljning av de 
planerade och genomförda aktiviteterna i 
verksamhetsplanen. I samband med att beslut 
om bolagisering togs arbetade kommittén och 
tjänstemännen med att finna former för 
bolaget. Under året har 141 nya företag 
startats i kommunen. 125 nystartade och 16 
inflyttade. 
 
Kommunens företag 
Många av kommunens företag har kontaktats 
av näringslivsavdelningen. Samrådsmöten 
har skett och besök på företag har 
genomförts. Nyhetsbrev har producerats. Ett 
antal större aktiviteter har skett riktade mot 
och i samarbete de befintliga företagen. 
Exempelvis: lokala mässor och 
utbildningsinsatser. Samarbetet med 
företagarföreningarna har varit mycket gott 
och livgivande och det har resulterat i bland 
annat fortsatt samarbete inom 
Företagssupport, Håbomässan, 
Företagarpuben och utbildningar.  
 
Etableringar 
Under begreppet ”Fördel Håbo” har 
kommunen medverkat i flera externa 
sammanhang såsom Tekniska mässan, 
Scandinavian TPC och genom att synas med 
småannonser i Dagens Industri. Resultatet av 
dessa satsningar har givit kontakter med 
företag som är intresserade av att etablera sin 
verksamhet i Håbo.  
 
Marknadsföring 
Marknadsföring har skett främst genom 
begränsad annonsering, medverkan vid 
lokala aktiviteter såsom Håbo Festdag och 
företagsmingel. Nyhetsbrevet har varit en 
framgångsfaktor. Kommunen har medverkat 

vid sex olika mässor. Budskapet som 
förmedlats har byggt på ledorden; närhet, 
snabbhet, fördel, centralt och trivsel.  
 
Besöksnäringen 
Håbo kommun besöks årligen av 
hundratusentals människor. De största 
besöksmålen är konferensanläggningarna, 
Skoklosters slott och Åbergs Museum. 
Samarbetsprojektet norr mälarstrand med 
Enköpings kommun och företag verksamma i 
de båda kommunerna i besöksbranschen blev 
lyckat och projektmålen uppnåddes.  
 
Planering, utredning 
Viktigare arbetsuppgifter under året: 
 
Kollektivtrafik 
Utredning om och arbete med flexlinjebuss i 
Bålsta tätort, för bl a funktionshindrade, har 
utgjort en viktig del av arbetet. Deltagande 
parter har varit politisk styrgrupp, 
kommunstyrelsens stab, socialförvaltningen, 
bildningskontoret, Upplands Lokaltrafik AB 
samt lokala intresseorganisationer. 
 
Förslag till Trafikförsörjningsplan för 
kommande trafikår har formulerats. 
 
Deltagande i arbetsgrupp om revidering av 
underskottsfördelningsmodell för Upplands 
Lokaltrafik AB:s underskott. 
 
Deltagande i projekt för samordning av 
färdtjänst och sjukresor i Uppsala län, 
tillsammans med socialförvaltningen, 
Upplands Lokaltrafik AB, landstinget samt 
övriga kommuner i länet. 
 
Översiktsplan 
Ny kommunomfattade översiktsplan har 
slutformulerats och antagits under året. 
Arbetet med planen har varit betydande. 
Flera underlagsrapporter har skapats för att 
täcka översiktsplanearbetets behov, varav de 
största var: 
 
- Miljöbedömning av översiktplan (med 
extern konsult) 
- Prognoser för översiktsplan 
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- Markbehovsutredning för översiktsplan 
 
Deltagande parter har varit politisk 
styrgrupp, kommunstyrelsens stab, miljö och 
teknikförvaltningen, socialförvaltningen och 
bildningskontoret. Samråd har hållits med 
allmänheten samt med lokala och externa 
organisationer. 
 
En sammanfattning och populärversion av 
översiktsplanen har även producerats. 
 
Medborgarenkät 
Kommunen har med SCB genomfört en 
omfattande medborgarundersökning, där 
1000 hushåll tillfrågats om kvaliteten i 
kommunens verksamhet. 
 
Regionala frågor 
Samarbetet med ABCU-stråket 
(kommunerna i infrastrukturaxeln Västerås – 
Stockholm) har fortgått under året. ABCU-
gruppen har bl a tagit fram en gemensam 
lista över viktiga infrastrukturkopplingar. 
 
Funktionen har under året varit i nära dialog 
med SJ om nedskärningen av tågtrafik vid 
Bålsta Station. Arbetet resulterade i ett 
återförande av de borttagna förbindelserna 
vid årsskiftet 2006/2007. 
 
Deltagit i arbetsgrupp för produktion av 
länsstatistik, vilken Regionförbundet 
ansvarar för. 
 
Deltagande i Banverkets referensgrupp för 
järnvägsutredning Tomteboda-Kallhäll. 
 
Yttranden och remissvar 

• Förslag till remissvar på Grönplan för 
Upplands-Bro kommun  

• Konsortialavtal UL. 
• Boverkets Bostadsundersökning 
• Förslag till svar på SPF yttrande över 

flexlinjeförsöket.  
• Förslag till svar på inkomna yttranden 

på Håbos översiktsplan (omfattande).  
• Svar på enkät gällande digital 

planering Örebro Univ. 

• Hemställan om aktieägartillskott - 
Mälarbanans intressenter AB. 

• Yttrande över motion till 
Regionförbundet om skolresor med 
kollektivtrafik. 

 
Övrigt  
Kommunen har fått två nya tätorter, Krägga 
samt Häggeby-Vreta, enligt SCB:s nygjorda 
tätortsavgräsning.  
 
Handläggning av kollektivtrafikärenden. 
 
Prognoser och statistiksammanställningar, 
”Håbo i siffor” och material till hemsidan. 
 
Omvärldsbevakning och extern 
kunskapsinsamling. 
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ORGANISATION OCH 
ANSVARSOMRÅDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalfunktionen 
 
Organisation och ansvarsområde 
 
Personalfunktionen arbetar på uppdrag av 
kommunstyrelsen och kommunlednings-
gruppen med verksamhetschefer och 
anställda i kommunen som kunder.  
 
I verksamheten återfinns kommunens 
centrala funktioner för personalfrågor. 
Verksamheten omfattar PA-konsult, 
personalkonsulent, personalassistent, 
lönechef och förvaltningschef.  
 
Viktigare områden för personalfunktionen är:  

 
• Lönepolitik och lönebildning 
• Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering 
• Jämställdhet och mångfald 
• Samverkans- och inflytandefrågor 
• Personalbefrämjande åtgärder 
• Anställningstrygghetsfrågor 
• Arbetsrätt och förhandlingar 
• Personalutveckling och 

kompetensförsörjning  
• Arbetslagsutveckling och handledning 
• Psykosociala stödinsatser 
• Stöd och service åt chefer 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
 
Netto, tkr

 
Bokslut
2005 

 
Bokslut 
2006 

 
Budget 
2006 

 
 

Avvikelse 
 
Personal

 
3 466 

 
2 912 

 
3 243 

 
331 

 

Verksamheterna ger ett överskott på 331 tkr 
motsvarande 11.7 procent. Överskottet 
förklaras dels av att vikarier inte satts in vid 
sjukfrånvaro, dels av att vissa lönekostnader 
budgeterats här i stället för ute i övriga 
verksamheter inom administrativa kontoret. 

Mål och måluppfyllelse 

Se sid 4 kommunövergripande personal-
politiska  mål  

Resultat 
I tkr 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Av-
vikelse 

Intäkter 2 456 2 837 2 306 531 
     
Kostnader     
Personalkostnader -11 415 -12 360 -12 664 305 
Köp av verksamhet - - - - 
Övriga kostnader -7 228 -6 362 -5 994 -368 
Summa kostnader -18 643 -18 721 18 658 -63 
     
Resultat -16 187 -15 884 -16 352 468 
     
Netto 
investeringar 

 
-399 

 
-1 636 

 
-1 735 

 
99 

 

Administrativa kontorets andel av 
kommunens verksamhetskostnad 

Administrativa kontorets verksamhet kostade varje Håbobo 852 kr. År 2005 uppgick kostnaden till 872 kr/inv. 
Beräkningar bygger på folkmängd år 2005/2006 

2,7 % 

Administrativa kontoret 

Administrativa kontoret 

Personal IT 
 

Upphandling/ 
inköp 

Reception/ 
vaktmästeri 

Konsument-
rådgivning/ 

skuldsanering 

Ekonomi/ 
löner 
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Följande aktiviteter har genomförts enligt 
verksamhetsplanen: 
 
• Löneöversynsförhandlingar 
• Informations och utbildningsinsatser 

rörande lönebildningsfrågor  
• Arbetsrättslig handläggning och 

utredning i personalärenden 
• Handledning åt chefer i personalärenden 
• Arbetslagsutveckling 
• Medverkan i krishantering 
• Handledning åt personalgrupper och 

enskilda medarbetare 
• Rehabiliteringsstöd åt verksamhetschefer 
• Samverkan med Företagshälsovård och 

Försäkringskassa 
• Kommungemensam introduktionsdag för 

nyanställd personal 
• Introduktionsdagar för nyanställda chefer 
• Revidering av förvaltningarnas 

jämställdhetsplaner 
• Implementering i verksamheterna av nya 

regler i arbetstidslagen 
• Utarbetande av rutiner för 

pensionshantering och intern 
kompetensutveckling med anledning av 
nytt pensionsavtal 

• Översynsarbete av samverkansavtalet 
• Utbildning av kommunens chefer och 

skyddsombud i systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

• Organisation av och medverkan i 
anställande av ett trettiotal nya 
plusmedarbetare  

• Genomförande av ett 
kompetensutvecklingsprogram finansierat 
av EU-medel. Verksamheter från 
kommunens olika förvaltningar berörs. 

• Genomförande av 
personalklubbsaktiviteter 

• Planering och organisering av 
kommunens friskvårdsinsatser via 
friskvårdsinspiratörer på arbetsplatserna 

• Deltagande i personalchefsnätverk i 
Uppsala län 

• Utarbetande av årlig personalredovisning  

IT-funktion 

Organisation och ansvarsområden 
 

• Utarbetande av strategier och 
policydokument inom IT-området 

• Stöd till verksamhetsansvariga 
• Drift, underhåll och utveckling av IT-

plattform 
• Drift, underhåll och utveckling av 

kommunikation och infrastruktur 
inom IT 

• Drift, underhåll och utveckling av 
arbetsplatsplattform inom IT 

• Support och felavhjälpning till 
kommunens anställda 

• Drift och underhåll av 
webbplattformar 

 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
 
Netto, tkr

 
Bokslut
2005 

 
Bokslut 
2006 

 
Budget 
2006 

 
 

Avvikelse 
 
IT 

 
2 951 

 
3 850 

 
3 143 

 
-707 

 
Verksamheten ger ett underskott på 707 tkr. 
Detta förklaras av att kommunen. 
utkontrakterat skrivare och kopiatorer till 
Carl Lamm i syfte att sänka kostnaden och 
uppnå en bättre kostnadskontroll. Tyvärr har 
leverantören hittills inte kunnat lämna 
underlag för hur kommunens kostnader ska 
fördelas till de olika kostnadsställena, vilket 
har inneburit att samtliga kostnader för andra 
halvåret har belastat IT-enheten. 
 

Verksamhetens mål och måluppfyllelse 
• Tillgängligheten ska vara minst 

99,7% på kommunens system och 
applikationer 

• Användarproblem ska vara avhjälpta 
inom 8 timmar 

• Tillhandahålla strategier, policys och 
riktlinjer 
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Måluppfyllelse: 
• Målet med 99,7% tillgänglighet under 

normal arbetstid är uppfyllt. 
• Målet med att lösa användarproblem 

inom 8 timmar bedöms till 90 % vara 
uppfyllt. 

• Målet med att tillhandahålla strategier 
och policys är delvis uppfyllt. Arbetet 
kommer att slutföras under våren 
2007. 

 
Utveckling under året 
• Under våren 2006 anställdes en IT-chef. 
• Skrivare, kopiatorer och faxar 

utkontrakterades till Carl Lamm i ett led 
att kunna styra kostnaderna för dessa 
funktioner på ett bättre sätt.  

• En ny integrationsplattform infördes. 
WinLink böts ut mot det modernare och 
säkrare Decapus. 

• En ny hemsida för kommunen lanserades. 
• IT-avdelningen genomgick en 

internrevision ledd av Öhrlings Price 
Waterhouse Coopers. Slutomdömet blev 
gott. 

• Ett nytt avtal slöts med Telia om leverans 
av fast och mobil telefoni. Avtalet löper 
på tre år. 

• En förstudie angående tunna klienter och 
resursnät genomfördes. 

• Den statligt stödda 
bredbandsutbyggnaden färdigställdes och 
slutredovisades. 

 
 
Utveckling 2007-2008 
Håbo kommun kommer under den närmaste 
tvåårsperioden att införa ett flertal nya IT-
tjänster och en viss omorganisation. Idag 
ligger bildningsförvaltningens IT-drift 
utanför IT-avdelningen och ska flyttas in 
under IT-avdelningen för att skapa en 
centraliserad, kostnadseffektiv och 
standardiserad IT-miljö. I samband med 
sammanslagningen av IT-miljöerna kommer 
tunna klienter att införas på skolorna. Vilken 
typ av teknik som kommer att användas är 
fortfarande under utredning. 
 

För att ge möjlighet för vissa yrkesgrupper 
att via Internet komma åt applikationer och 
hemkataloger, så kommer under 1:a kvartalet 
2007 en Application Gateway att installeras. 
 
En serverkonsolidering kommer att göras 
under kvartal 1 och 2 2007. Syftet är att 
sänka kostnaderna per server och att utnyttja 
den befintliga hårdvaran bättre. 
 
IT-avdelningen har börjat undersöka ett 
ersättningssystem för det SAN som infördes 
för tre år sedan. Lagringskapaciteten behöver 
höjas rejält när bildningsförvaltningens IT-
drift centraliseras. Kostnaden i form av 
serviceavtal etc för det gamla SAN:et blir 
orimligt höga framöver och en 
ersättningslösning måste införas. 
 
 
Upphandling 
 
Organisation och ansvarsområde 
Upphandlingsarbetet bedrivs i en s.k. 
Upphandlingsgrupp, som består av 
upphandlingsavdelningen, upphandlings-
samordnare från respektive förvaltning, samt 
miljöingenjör. Tyvärr saknas 
upphandlingssamordnare från 
socialförvaltningen 
 
Enheten är för närvarande bemannad med två 
tjänster, En upphandlare och en 
upphandlingssamordnare.  
 
Upphandlingsgruppens arbetsområde 
• Genomföra och administrera kommunens 

upphandlingar 
• Samordna upphandlingar med andra 

myndigheter 
• Ombesörja avtalstroheten i verksamheten 
• Göra uppföljningar av tecknade avtal 
• Informationskanal mot verksamheten vad 

gäller upphandlingsfrågor 
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• Omvärldsbevakning 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 
2005 

 
Bokslut 
2006 

 
Budget 
2006 

 
 

Avvikelse 
 
Upphandling 

 
671 

 
799 

 
789 

 
-10 

 
Verksamheterna ger ett underskott på 10 tkr 
motsvarande 1.2 procent.  

 
Mål för upphandlingsavdelningen 
Upphandling och inköp ska: 

• Genom samordning och 
affärsmässighet samt med utnyttjande 
av konkurrens genomföra 
upphandlingar av kommunens totala 
behov av varor, tjänster och 
entreprenader. 

• Präglas av effektivitet, kompetens och 
samverkan. 

• I möjligaste mån upphandla enligt 
kommunens ”Regler och råd för 
miljöanpassad upphandling”. 

• Samordna alla kommungemensamma 
upphandlingar. 

• Se till att de ramavtal som tecknas 
följs. 

 
Måluppfyllelse 

• Samordning har skett med 
förvaltningarna i berörda 
upphandlingar. Samordning har även 
gjorts med andra kommuner. 

• Kompetenshöjande utbildning sker 
kontinuerligt för personalen. 
Upphandlingsgruppen behöver 
ytterligare kompetensutvecklings-
insatser. 

• Samverkan med miljökontoret sker i 
alla upphandlingar. 

• Upphandlingsavdelningen samordnar 
alla kommungemensamma upphand-
lingar. 

 
 Framtiden 

Områden som kommer att prioriteras: 

• Förbättra informationen till de olika 
verksamheterna. 

• Utveckla samarbetet i upphandlings-
gruppen. 

• Avtalstroheten har i vissa fall varit 
låg. Genom att göra informationen 
om befintliga avtal mer lättillgänglig 
hoppas vi öka avtalstroheten 2007. 

 
Konsumentvägledning och 
överförmyndarnämndens kansli 
 
Organistation 
Verksamheten består av en tjänst som till 
hälften upprätthåller kommunens 
konsumentvägledningsfunktion och till andra 
hälften svarar för överförmyndarnämndens 
administration.  
 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 
2005 

 
Bokslut 
2006 

 
Budget
2006 

 
 

Avvikelse
 
Konsumentvägledning/ 
skuldsanering 

 
 

373 

 
 

435 

 
 

322 

 
 

113 
 
Verksamheten redovisar ett underskott i 
förhållande till budget på 113 tkr. 
Förklaringen är att del av lönekostnaden har 
varit budgeterad under personalfunktionen. 
 
Verksamheten: 
 
Överförmyndarnämnden 
Under året har överförmyndarnämnden hållit 
4 sammanträden. Ett nämnds- och 
informationsmöte ställdes in i avvaktan på att 
en ny nämnd skulle tillträda till följd av det 
allmänna valet. 
 
Behovet av fler gode män och förvaltare har 
varit påfallande stort och annonserad 
rekrytering har därför genomförts vid två 
tillfällen. 
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Vid utgången av året finns 127 aktiva 
uppdragstagare registrerade som god man, 
förvaltare och förmyndare. 
 
Konsumentvägledning 
Under året har en ¼ tjänst arbetat med 
konsumentvägledning, i huvudsak 
rådgivande vägledning. Antalet 
rådgivningsärenden har uppgått till 597 st. 
Ett tjugotal ärenden har dessutom avvisats då 
dessa avsåg boende i andra kommuner. 
 
Budget- och skuldsanering 
¼ tjänst är avsatt för budget och 
skuldsanering. Under året har ekonomisk 
rådgivning givits vid 53 tillfällen. För beslut 
om skuldsanering har 7 ärenden kunnat 
färdigställas.  
 
Reception/vaktmästeriet 
 
Organisation 
Enheten organiserar kommunhusets 
vaktmästeri, reception och telefonväxel. 
Vaktmästeriet är idag bemannat med två 
heltidsanställda och en chaufför. Receptionen 
och televäxeln bemannas med tre 
heltidstjänster..  
 
Uppgifter: 
• Utarbetande av strategier och 

policydokument inom växel/ reception 
• Ansvarar för kommunens växel och 

reception 
• Ansvarar för skötsel av kommunens 

sammanträdeslokaler 
• Ansvarar för Café Håbo 
• Ansvarar för kommunens lokalbokning 
• Hanterar nycklar, kort och larm till 

kommunens lokaler 
• Kopieringsservice  
• Postdistribution  
• Transporter (post,mat m m)  
• Arkivhantering  
• Flaggning  
• Shop med presentartiklar 
• Bilpool 
• Turistbyråverksamhet 
 

 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 

2005 

 
Bokslut 
2006 

 
Budget
2006 

 
 

Avvikelse
 
Reception/växel

 
3 061 

 
3 284 

 
3 257 

 
-27 

Lokalbokning -91 -91 -100 -9 
Vaktmästeri 1 379 943 1 583 639 
Summa 4 349 4 137 4 739 603 
 
Verksamheten redovisar ett överskott på 603 
tkr framförallt beroende på att vikarier, inom 
vaktmästeriet, inte har tillsatts vid 
sjukfrånvaro. Vidare har leasingkostnaden 
för kopiatorer vid vaktmästeriet under andra 
halvåret belastat IT-enheten. 
 
Verksamhetens mål: 
 
Mål för Televäxel och Reception: 

• Personligt bemötande inom 1 minut 
vid telefonsamtal till tel: 525 00 

 
Måluppfyllelse: 
• Målet med personligt bemötande inom 1 

minut vid telefonsamtal till tel: 525 00 
har i stort uppfyllts.  

 
Mål för vaktmästeri 

• Transporterna av mat och post m.m. 
skall utföras enligt önskemål till rätt 
plats i rätt tid. 

• Tryckeri- och kopieringstjänster skall 
utföras med god kvalitet samt med så  
korta handläggningstider som möjligt 
(inom 1 dag). 

• Posthanteringen/sorteringen skall ske 
med stor noggrannhet och flexibilitet. 

• Vaktmästartjänster skall erbjudas 
avdelningarna i kommunhuset i mån 
av tid. 

• Övriga transporter skall i mån av tid 
utföras till kommunens olika 
verksamheter. 

 
Måluppfyllelse: 
• Uppgifterna har i huvudsak kunnat utföras 

i enlighet med målen.  
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Framtiden 
Växeln får ett utökat ansvar för all telefoni, 
mobil såväl som fast. 
 
Ekonomiavdelning 
består av ekonomi- och löneenheten.  
 
Ansvarsområde 
Avdelningens arbetsområden är: 
 

• Ge kvalificerat stöd till 
kommunstyrelsen och förvaltningarna 
avseende ekonomi- och lönefrågor 

• Redovisning 
• Budgetarbete 
• Bokslut/ årsredovisning 
• Årsredovisning för sociala samfonden 

och skolsamfonden 
• Hantering och upphandling av 

kommunens lån 
• Lönehantering 
• Kundfakturering (i vilket 

kravhantering ingår) 
• Leverantörsbetalningar 
• In- och utbetalningsflöden 
• System- och driftansvar för ekonomi- 

och lönesystemet 
• Redovisning av arbetsgivaravgifter/ 

moms/ fastighetsdeklarationer 
 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 

2005 

 
Bokslut 
2006 

 
Budget 
2006 

 
 

Avvikelse
 
Ekonomi 

 
3 683 

 
3 753  

 
4 117 

 
364 

 
Ekonomisk utvärdering  
Ekonomiavdelningen visar ett överskott om 
364 tkr. Överskottet beror i stort sett på  
vakanser vid bl a pensionering, 
föräldraledighet etc . En ekonomtjänst har 
finansierats av ekonomiavdelningen under 
året för att förstärka bildningsförvaltningens 
ekonomiadministration. 
 

Verksamhetens mål 
 
Övergripande mål är: 

• Att vara expert och servicefunktion 
gentemot våra kunder 

• Att de interna rutinerna revideras och 
informeras om, i samma takt som den 
ekonomiska miljön förändras  

• Att aktivt utveckla och anpassa 
ekonomiavdelningen för att svara mot 
krav och behov från verksamheterna 
och förtroendevalda 

 
Måluppfyllelse 
Under året har följande aktiviteter bidragit 
till att uppfylla målen: 

• Kontinuerliga träffar med 
förvaltningsekonomer. 

• Ekonomisystemet har uppgraderats 
och kompletterats med inköp och 
fakturamodul för e-faktura  

• Lån på ca 90 mkr har omsatts under 
året. 

 
Ej uppfyllda mål: 

• Framtagandet av en arkiveringsplan 
har ej hunnits med under året. 

Utveckling under året 
• Medarbetarsamtal har genomförts med 

all personal på avdelningen. 
 
Övrigt 
 
• Lönesamverkan med Trosa kommun 

påbörjades under Okt -05 och har nu 
pågått i över ett år. Totalt har 990 
löner betalats ut per månad i genom-
snitt eller 11 881 löner under året  
till Trosa kommuns anställda. 

• Arbetet med att effektivisera löne-
administration med själv-
inrapportering pågår. 

• Under året har skanning av 
leverantörsfakturor genomförts. 
Projektet påbörjades i mars -06 och 
slutfördes i sept -06. Alla budget-
ansvariga får numera sina fakturor 
elektroniskt från ekonomi-
avdelningen. 
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Ansvarsområde 

• Förskola, 1-5 år 
• Familjedaghem, 1-5 år 

(dagbarnvårdare) 
• Skolbarnomsorg (fritidshem), 6-12 år 
• Förskoleklass, 6 år 
• Grundskola 
• Elevhälsoenhet (elevvård, elevhälsa) 
• Grundsärskola 
• Gymnasiesärskola 
• Gymnasieskola 
• Vuxenutbildning 
• Kostenhet 
• Musikskola 
• Bibliotek 
• Kultur- och fritidsverksamhet 
• Bildningskontor (central 

administration, utvecklingsledare) 
 

BUDGET 2006 
I november 2005 beslutade kommun-
fullmäktige att bildningsutskottets budgetram 
skulle uppgå till 336,1 Mkr för 2006. Vid 
bildningsutskottets sammanträde den 31 
januari 2006 beslutades att denna budgetram 
skulle fördelas på förvaltningens alla 
verksamheter. Budgeten för gymnasieskolan 
skulle dock motsvara kostnaderna enligt 
bokslutet för 2005. Vidare fick förvaltnings-
chefen i uppdrag att återkomma till utskottet 
och redovisa de åtgärder som måste vidtas 

för att inget underskott ska uppstå under 
2006. (KSBU § 14/2006) 
 
Vid bildningsutskottets sammanträde den 14 
mars förelåg redovisningar, avseende 
åtgärder och konsekvenser, från 
förvaltningens samtliga verksamhetschefer. 
Totalt redovisas åtgärder i verksamheterna 
som uppgick till ca 17 500 tkr, främst i form 
av betydande reducering av personal 
(nettoeffekten var dock ca 14 500 tkr 
beroende på att 3 000 tkr fanns i en särskild 
”buffertpost” för oförutsedda kostnader 
under 2006).    
 
Bildningsutskottets beslut blev att överlämna 
förvaltningens redovisningar av åtgärder och 
konsekvenser till kommunstyrelsen för 
ställningstagande. Vidare fick förvaltningen i 
uppdrag att ytterligare ta fram besluts-
underlag i ärendet. (KSBU § 36) 
 
Efter bildningsutskottets sammanträde 
arbetade bildningsförvaltningen vidare med 
budgetfrågan 2006. Ambitionen var att arbeta 
fram en rimlig nivå avseende åtgärder 2006 
och samtidigt koppla dessa till budgetbehovet 
2007. Detta arbete resulterade i ett förslag 
från förvaltningen, innebärande att åtgärder 
om ca 6 100 tkr vidtas under 2006. 
Helårseffekten av dessa åtgärder 2007 
beräknas till ca 10 800 tkr. För 2007 
beräknas verksamheten behöva ca 19 300 tkr 
utöver 2006 års budget och då bedöms 

Bildningsutskott 
Resultat 
I tkr 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Av-
vikelse 

Intäkter 49 308 58 257 47 673 10 584 
     
Kostnader     
Personalkostnader -278 417 -286 042 -286 059 17 
Köp av verksamhet -71 372 -76 465 -58 473 -17 992 
Övriga kostnader -41 554 -43 708 -48 159 4 451 
Summa kostnader -391 343 -406 215 -392 691 -13 524 
     
Resultat -342 035 -347 958 -345 018 -2 940 
     
Netto 
investeringar 

 
-2 465 

 
-2 000 

 
-2 000 

 
0 

 

Bildningsutskottets andel av 
kommunens verksamhetskostnad 

Bildningsutskottets verksamhet kostade varje Håbobo 18 670 kr. År 2005 uppgick kostnaden till 18 420 kr/inv. 
Beräkningar bygger på folkmängden år 2005/2006.  

58,3 % 
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bildningsförvaltningen vara i ekonomisk 
balans.  
 
Bildningsutskottet behandlade åter igen 
budgetfrågan vid sammanträdet den 5 april 
och då fick bildningschefen i uppdrag att 
genomföra bildningsförvaltningens förslag 
till åtgärdsprogram (§ 45).  
 
Den 19 juni behandlade kommunfullmäktige 
delårsbokslut 2006:1 och då togs beslut om 
att tillföra bildningsutskottet 2 200 tkr genom 
omfördelning från andra nämnder samt att 
tillföra 663 tkr på grund av en flytt av en 
funktion från administrativa kontoret till 
bildningsförvaltningen. Vidare tillkom 6 025 
tkr i löneökningsmedel. Bildningsutskottets 
budgetram för 2006 uppgår därmed till 
345 018 tkr.   
 
Ekonomiskt utvärdering 
 

  Bokslut Bokslut Budget Budget 
tkr 2005 2006 2006 avvikelse

Netto 342 035 347 958 345 018 -2 940
Kostnader 391 343 406 215 392 691 -10104

Intäkter -49 308 -58 257 -47 673 7164
 
I bokslutet för 2006 redovisas ett underskott 
på -2 940 tkr för bildningsförvaltningens 
verksamheter.  
 
Den ekonomiska trenden för bildnings-
förvaltningen har varit mycket positiv under 
2006. Resultatet/prognosen har förbättrats 
successivt under året. Ett genomfört 
åtgärdsprogram, med kraftfulla 
effektiviseringsåtgärder, samt ett om-
organisationsarbete inom bildnings-
förvaltningen har gett stora 
kostnadsminskningar. Se trenden nedan: 
 
Resultat/Prognos 
Bokslut 2005 -14 475 tkr 
Delårsbokslut 2006:1 
(30 april) 

 
- 12 711 tkr 

Delårsbokslut 2006:2 
(31 augusti) 

 
-  5 799 tkr     

Bokslut 2006 -  2 940  tkr 
    

OBS! Bokslutet 2006 inkluderar ett 
underskott om - 2 900 tkr som är en 
engångskostnad för iordningställande av 
inhyrda undervisningslokaler för nya 
utbildningsprogram inom gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan. I kommunens 
delårsbokslut för 2006 så redovisades denna 
kostnad i en särskild post som låg utanför 
bildningsförvaltningens driftsredovisning.  
Hänsyn taget till detta så är årets resultat ca 
12 700 tkr bättre jämfört med prognosen i 
delårsbokslut 2006:1 och ca 5 700 tkr bättre 
jämfört med prognosen i delårsbokslut 
2006:2. 

Mellan åren 2005 och 2006 har bildnings-
förvaltningen haft en faktisk kostnadsökning 
om ca 5 900 tkr, d v s 1,7 %. Motsvarande 
ökning för perioden 2004-2005 var ca 17 000 
tkr (5,7 %).  
 
Resultatet för de olika verksamheterna 
framgår av tabellen nedan. 
 
 
 
 
Verksamhet 

Resultat  
(budget- 
avvikelse) 
i tkr 

Bildningsutskott -153
Bildningskontor/  
Förvaltningsövergripande 190 
Förskola (Barnomsorg) 2 001
Grundskola -3 283
Elevhälsoenhet -886
Grundsärskola -99
Gymnasiesärskola - 1 799
Gymnasieskola - 6 401
Vuxenutbildning 858
Kostenhet 382
Bibliotek - 125
Musikskola - 76
Kultur - 149
Fritid -98
Ofördelade medel 6 698
Summa -2 940
 
Budgetposten ofördelade medel uppväger en 
stor del av underskotten i verksamheterna.  
Förklaringar till verksamheternas ekono-
miska resultat redovisas i detta dokument 
under respektive verksamhets-rubrik. 
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EFFEKTIVISERINGSARBETE – 
PERSONAL OCH ORGANISATION 
 
Personalåtgärder 
I huvudsak har bildningsförvaltningens 
åtgärdsprogram inneburit personal-
reduceringar. Totalt har motsvarande drygt 
35 heltidsbefattningar avseende olika 
yrkeskategorier dragits in. Merparten lärare 
och elevassistenter, men även administrativ 
personal har berörts. De verkställda 
indragningarna grundar sig väsentligen på 
förslag från skolledarna. Parallellt har behov 
funnits av att rekrytera ny personal vilket har 
resulterat i att nettoavvecklingen av personal 
ligger på en betydligt lägre nivå. 
 
Ungefär hälften av de avvecklade 
befattningarna har avsett tidsbegränsade 
anställningar. Det innebär att berörda 
arbetstagare på vanligt sätt lämnat sin 
anställning då anställningstiden upphört. Den 
återstående hälften har gällt tillsvidare-
anställningar och gällande regelverk i lagen 
om anställningsskydd ställer långtgående 
krav på att erbjuda omplaceringar innan 
uppsägning sker. Omplaceringar i kommunen 
har kunnat genomföras så väl att endast två 
bibliotekarier har sagts upp på grund av 
arbetsbrist. Detta har möjliggjorts främst 
genom att både berörd personal och icke 
berörd personal av avvecklingarna lämnat 
sina anställningar på egen begäran och 
därmed efterlämnat ett rekryteringsbehov. 
Inom förskolan har en del besparingar kunnat 
göras genom att korttidsvikarier ofta inte har 
satts in vid ordinarie arbetstagares frånvaro. 
Slutligen har personalåtgärder skett i form av 
vakanssättning av tjänster inom gymnasie-
skolan.       
 
Utöver beskrivna personalåtgärder så har 
även en del andra åtgärder vidtagits under 
året. Dessa åtgärder redovisas under 
respektive verksamhet. 
 
 
 
 

Viktigt organisationsarbete under 
året 
 
Ny rektorsorganisation 
Parallellt med personalåtgärder och andra 
åtgärder har en organisationsförändring 
genomförts. Den 1 juli 2006 infördes en ny 
rektorsorganisation inom bildnings-
förvaltningen. Verksamheterna förskola och 
grundskola har delats in i fyra geografiska 
områden; Futurum, Gröna Dalen inkl. 
grundsärskolan Delfinen, Västerängen samt 
Gransäter/Skokloster. För varje område finns 
en ansvarig rektor samt ett antal biträdande 
rektorer. Bakgrunden till förändringen är 
främst bildningsförvaltningens stora budget-
underskott, inte minst inom grundskolan. 
Utgångspunkten har varit att tillskapa en 
organisation med en enkel och tydlig 
styrning, med delegerat ansvar, vad gäller 
verksamhet, ekonomi och utveckling/ 
uppföljning.  
 
Bildningskontoret 
Den nya rektorsorganisationen, i 
kombination med minskade administrativa 
personalresurser, har medfört behov av 
förändringar inom förvaltningens centrala 
administration vid bildningskontoret. Inte 
minst fokuseringen på förvaltningens 
ekonomiska situation har tydligt visat på ett 
behov av att omfördela och tydliggöra 
ansvar, uppdrag och arbetsuppgifter. Med 
detta som utgångspunkt har en ny organi-
sation trätt ikraft under hösten 2006. 
Bildningskontoret har delats in i fyra olika 
funktioner. Dessa är central administration, 
ekonomi, personal- och arbetsgivarfrågor 
samt verksamhetsutveckling. När det gäller 
ekonomiområdet så måste ekonomiarbetet i 
betydande högre grad styras och samordnas 
från förvaltningsledningens sida. Därför har 
en ny funktion som ekonomichef inrättats.    
 
 
Organisationen för Bildningscentrum Jan 
Fridegård (BCJF) 
Med anledning av gymnasieutredningens 
resultat genomförde bildningsutskottet ett 
extra sammanträde den 22 juni 2006. Vid 
detta sammanträde fick bildningschefen i 
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uppdrag att omorganisera gymnasieskolans 
verksamhet vid Bildningscentrum Jan 
Fridegård (§ 93). Arbetet med omorgani-
sationen av gymnasieverksamheten  
(uppdelning av kommunens egen verksamhet 
och interkommunala elever) är slutförd.  

personalförsörjningen, vilket bland annat 
innebär att svårrekryterade personalgrupper 
uppmärksammas särskilt i löneöversynen. 
2006 års löneöversyn genomfördes under 
våren och nya löner kunde utbetalas från maj 
månad.  

 
 
Organisationen kan beskrivas enligt nedanstående figur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När det gäller kulturverksamheten, som idag 
bedrivs vid BCJF, så inväntas resultatet av 
utredningen gällande inrättande av en kultur- 
och fritidsnämnd. 
 
Arbetsgivarfrågor 
 
Den arbetsgivarfråga som samlat kräver den 
största arbetsinsatsen är den årliga löne-
översynen. Kollektivavtalens grundläggande 
bestämmelser om individuell och 
differentierad lönesättning innebär att det 
lönepolitiska arbetet med varierande 
intensitet numera pågår under större del av 
året. Den viktigaste aspekten för 
bildningsförvaltningen är att driva en 
lönepolitik som understödjer  

Under hösten påbörjades en arbets-
miljöutbildning för chefer och fackliga 
företrädare inom hela kommun-
organisationen, totalt ca 150 personer. 
Utbildningen omfattar tre dagar och syftar 
dels till att höja kunskapsnivån, dels att 
stimulera det lokala arbetsmiljöarbetet. 
Samtliga verksamhets-chefer inom 
bildningsförvaltningen deltar i utbildningen, 
som slutförs under våren 2007.  
 
Under 2006 har arbete påbörjats med att 
utforma ett nytt lokalt samverkansavtal. 
Bildningsförvaltningen medverkar i arbetet, 
och avsikten är bland annat att få till stånd ett 
avtal som bättre hanterar arbetsmiljölagens 
regler om samverkan. 

Bildningsnämnd 

REKTORS-
OMRÅDEN 
 
Gransäter/ 
Skokloster 
Västerängen 
Gröna Dalen 
Futurum 
 
Förskola 
Familjedaghem 
Öppen förskola 
Förskoleklass 
Grundskola 
Grundsärskola 
 

Bildnings-
centrum 
Jan 
Fridegård 
 
Gymnasieskola 
Gymnasie-
särskola 
Komvux 
Vuxensärskola 
Lärcentrum 
Bibliotek 
Musikskola 
Allmänkultur 
 

Bildnings 
Elevhälsoenhet 
 
Elevhälsoteam 
Galaxen 
Lila Futurum 
 

Förvaltningschef Bildningskontor 
Administration 
Kultur & fritid 

Kostenhet 
 
Måltids-
verksamhet 
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I syfte att skapa tydligare verksamhets-
styrning har bildningschefen utformat 
uppdragskontrakt för skolledarna. I 
kontrakten klargörs såväl rektors som 
biträdande rektors uppdrag och de mål för 
verksamheten som är särskilt prioriterade. 
Avsikten är att uppdragskontrakt ska finnas 
för samtliga verksamhetschefer. 
 
Bildningsplan 2004-2007 
 
Den 9 november 2004 antog bildnings-
nämnden en ny bildningsplan för 2004-2007 
och denna plan fastställdes av kommun-
fullmäktige vid sammanträdet den 28 
februari 2005. Bildningsplanen är en 
strategisk plan för bildningsförvaltningens 
samtliga verksamheter och den innehåller 
planeringsförutsättningar, visioner, 
inriktningsmål, resultatmål samt viktiga 
aktiviteter. Bildningsplanen består av två 
huvuddelar för målstyrningen av 
verksamheterna, en del för verksamheterna 
inom kultur- och fritidsområdet samt en 
skolplan för verksamheterna inom 
Håboskolan. Viktiga mål i bildningsplanen 
följs upp i denna årsredovisning och 
uppföljningen redovisas under respektive 
verksamhet.  
 
Bildningsplanen följs även upp med hjälp av 
kvalitetsredovisningssystemet Cockpit. 
Uppföljningen för 2006, som utgör 
kvalitetsredovisningen för Håboskolan, blir 
slutförd under våren 2007. Resultatet av 
denna uppföljning redovisas i särskilda 
dokument.  
 
Under 2007 kommer en ny bildningsplan att 
utarbetas under ledning av bildnings-
nämnden. Denna plan kommer att gälla för 
perioden 2008-2011.  
 
Förutom bildningsplanen som styrinstrument 
genomsyrar FN:s barnkonvention allt arbete 
inom Håboskolan med barn och ungdomar. 
Verksamheten i förskola och skola styrs i 
övrigt av staten med skollag, skolförordning 
och följande läroplaner. 

 
 Läroplan för förskolan 
 Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet (grundskola och särskola), 
förskoleklass och fritidshem 

 Läroplan för de frivilliga skolformerna 
(gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
kommunal vuxenutbildning) 

Bildningsutskott 
Verksamheten har utgjorts av det politiska 
arbetet i utskottet. 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut
2005 

 
Bokslut 
2006 

 
Budget
2006 

 
 

Avvikelse 
Bildnings-
utskott 

 
478 484 331 -153

 
 

Verksamheten visar på ett underskott om       
-153 tkr. En förklaring är att det varit många 
extra sammanträden under året på grund av 
den ekonomiska situationen och många 
utvecklings- och förändringsfrågor som krävt 
politiska ställningstaganden. 

Förvaltningsövergripande och 
Bildningskontor 
Organisation 
I budgetposten för Förvaltningsövergripande 
(gäller hela bildningsförvaltningen) finns 
kostnader för kompetensutveckling, 
rehabiliteringsinsatser, kostnader för 
länshälsan, licenser, annonser, brevporton 
och information.  
 
Bildningskontoret är indelat i fyra olika 
funktioner. Dessa är central administration, 
ekonomi, personal- och arbetsgivarfrågor 
samt verksamhetsutveckling. I dessa 
funktioner finns totalt 15 tjänster. 
Bildningskontoret arbetar med förvaltnings-
gemensamma frågor gällande nämnd-
administration, juridik, ekonomi, personal, 
IT, utredningar och projekt samt utvecklings-
frågor. Vidare med vissa verksamhets-
specifika frågor gällande t ex barnomsorgs-
kö, placeringar och faktureringar, 
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interkommunala grundskoleelever, 
modersmålsundervisning samt grundskolans 
skolskjutsar.  

Kommunens fritidskonsulent och kultur-
konsulent ingår idag i bildningskontoret. 
Även kommunens kostchef, som ansvarar för 
måltidsverksamheten i Håboskolan, ingår i 
bildningskontoret.    
 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 
2005 

 
Bokslut 
2006 

 
Budget 
2006 

 
 

Avvikelse 
Bildnings-
kontor 

 
14 449 10 630 10 821 190 

 
Budgetposten redovisar ett överskott på +190 
tkr. Detta beror på stor återhållsamhet samt 
lägre kostnader för rehabiliteringsinsatser 
jämfört med budgeterade medel.   

 
Utveckling under året 
Under hela året har ett omfattande ut-
vecklingsarbete pågått. Arbetet med åtgärds-
programmet och organisationsförändringarna 
(Se under rubriken ”EFFEKTIVISERINGS-
ARBETE – PERSONAL OCH 
ORGANISATION”) har medfört en hård 
arbetsbelastning för personal inom 
bildningskontoret. Det är många olika typer 
av frågor som har planerats, samordnats och 
kommunicerats med andra verksamheter, 
fackliga organisationer och föräldrar. 
Mängden allmänna administrativa ärenden 
till bildningskontoret har också ökat under 
året. Genom telefonsamtal, skrivelser och e-
post väcker hela tiden fler och fler aktörer 
och enskilda kommunmedborgare olika typer 
av frågor som kräver ökade arbetsinsatser.  
 
Under året har personalstyrkan vid 
bildningskontoret minskat med 3,6 
årsarbetare. I januari 2007 kommer 
personalstyrkan att öka med 1,0 årsarbetare 
då den nya tjänsten som ekonomichef är 
tillsatt.     
 
 
 
 

Framtiden 
Under vintern/våren 2007 pågår ett 
utredningsarbete i kommunen angående 
inrättande av en kultur- och fritidsnämnd. Ett 
inrättande av sådan nämnd kommer troligtvis 
att medföra ett behov av organisatoriska 
förändringar för bildningskontoret och 
kultur- och fritidsverksamheten inom 
bildningsförvaltningen.  
 

Under 2006 arbetade bildningskontoret med 
ett politiskt organ, bildningsutskottet. I och 
med den nya politiska organisationen i 
kommunen, från och med 2007, så finns det 
tre politiska organ för bildnings-
verksamheten: bildningsnämnd, arbetsutskott 
samt gymnasieutskott. Om kultur- och 
fritidsnämnden inrättas blir det fyra politiska 
organ att arbeta med för bildningskontoret. 
Detta kommer att kräva omfattande admini-
strativa insatser från bildningskontoret. Ett 
behov av att förstärka nämn-
dadministrationen med 1 tjänst kan komma 
att föreligga. 

Förskola 
 

Organisation 
Förskoleverksamheten består av 17 förskolor, 
samt 13 dagbarnvårdare (familjedaghem). 
Det finns också 2 öppna förskolor och 5 
alternativa förskoleverksamheter inom 
kommunen. 
I december 2006 är 1 104 barn inskrivna i 
kommunens barnomsorg, varav 1 042 barn i 
förskoleverksamheten 1-5 år och 62 barn i 
verksamheten familjedaghem. I de alternativa 
förskolorna finns 134 barn inskrivna. 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 
2005 

 
Bokslut 

2006 

 
Budget
2006 

 
Av- 

vikelse
Öppen förskola 743 697 736 39
Familje- 
daghem 

 
5 849 

 
4 524 4 507 -17

Förskola  
1-5år 

 
54 714 

 
59 046 61 005 1 960

Enskilda 
förskolor 

 
9 023 

 
8 792 8 855 62

Köp och sälj av 
platser 

 
597 

 
514 470 -44

Summa Barn-
omsorg 

 
70 926 

 
73 573 75 573 2 001
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Barnomsorgen visar ett överskott på totalt  
+2 001 tkr. Förklaringar till detta redovisas 
under respektive verksamhet. (OBS! In-
täkterna avseende avgifter för barnomsorg 
och fritidshem finns samlade i budgetposten 
Förskola 1-5 år för 2004. Från och med 2005 
redovisas däremot avgifterna under 
respektive verksamhet.) 

Öppen förskola 
 
Organisation 
Bildningsförvaltningen ansvarar för 2 öppna 
förskolor, Nyckelpigan i Bålsta centrum och 
Ekorren i Skokloster. Verksamheterna ingår i 
ett samarbete med socialtjänsten, landstinget 
och kyrkan i sk familjecentraler. 
Verksamheten, som är frivillig för 
kommunen (d v s den måste inte finnas 
utifrån någon lagstiftning), har en viktig 
funktion för unga barnfamiljer som är i 
behov av rådgivning, i rollen som föräldrar, 
och social gemenskap. 
 
Ekonomisk utvärdering 
Verksamheten visar ett litet överskott med ca 
+40 tkr trots att en oplanerad kostnad 
uppkom som en följd av skadegörelse och 
stöld i samband med ett inbrott. 
 
Utveckling under året 
Verksamheten har fortsatt utveckla insatser 
framförallt för unga föräldrar. På olika sätt 
skapar man möjligheter för föräldrarna att 
bilda kontaktnät. Genom diskussioner om 
föräldraskap och värdegrundsfrågor har 
personalen stöttat dessa familjer. Exempel på 
verksamheter är pappagrupper, unga 
mammagrupper, ute-verksamheter, 
föräldrautbildning (tex COPE), 
spädbarnsmassage och matlagningskurs. 
 
Framtiden 
Verksamheten har en viktig funktion i att 
stärka föräldrar i sin föräldraroll. Detta har 
gynnsam effekt på barnens utveckling och 
underlättar och förbereder arbetet i 
förskola/skola när man där skall samverka 
med föräldrarna. 
 

Familjedaghem 
 
Organisation 
Familjedaghemmen består av dagbarnvårdare 
som arbetar i sitt hem och i anvisade lokaler 
för dagbarnvårdare. I ett familjedaghem finns 
5 barn i åldern 1-5 år. Variationer före-
kommer dock i sammansättningen av 
barngrupperna. 
 
Ekonomisk utvärdering 
Verksamheten visar ett litet underskott med   
-17 tkr.  

Utveckling under året 
Minskningen av antalet dagbarnvårdare 
fortsatte under året. Dagbarnvårdare slutar 
för att börja arbeta i förskola eller med helt 
andra arbeten. Även efterfrågan på 
familjedaghemsplatser minskar. 

Mål och måluppfyllelse 
Se Förskola 1-5 år. 

Nyckeltal 
 
 
Familjedaghem 

 
Bokslut 

2004 

 
Bokslut 
2005 

 
Bokslut
2006 

 
Budget 
2006 

Årsarbetare 
(gm.sn) 

 
23,5 

 
22,5 16,5

 
18,1

Antal barn 
(gm.sn) 

 
117 

 
107 76

 
90

Kostnad per 
barn 

 
64 846 

 
73 168 79 907 67 291

Antal barn per 
dagbarnvårdare 

 
5,0 

 
4,8   4,6

 
5,0

 
Beräkningen av kostnad per barn baserar sig 
på ett genomsnittligt antal barn som avläses 
en gång under våren och en gång under 
hösten. När dagbarnvårdare slutar under året 
medför detta att genomsnittet inte kan vara 
helt exakt och detta i sin tur påverkar 
kostnaden per barn.  
 
Framtiden 
Den ovan beskrivna utvecklingen väntas 
avstanna. Förvaltningen bedömer att det nu 
råder balans mellan efterfrågan och tillgång 
på familjedaghem. 
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Förskola 1-5 år 

Organisation 
I Bålsta finns idag 15 kommunala förskolor 
och i Skokloster finns 2 förskolor. 
I en småbarnsgrupp i ålder 1-3 år finns det 13 
barn och i en syskongrupp, 3-5 år, finns det 
19 barn. För barn med särskilda behov, 
främst funktionshandikapp, finns det en 
särskild avdelning i Mansängens förskola. 
Det finns också en allergiavdelning i 
Skogsbrynets förskola. 
Antal anställda är 3,0 personer/13 barn i 
småbarnsgrupp och 2,75 personer/19 barn i 
syskongrupp. Variationer förekommer. 
 
 
Ekonomisk utvärdering 
Verksamheten visar på ett överskott om        
+ 1 960 tkr. Detta beror på stor åter-
hållsamhet. Korttidsvikarier har ofta inte 
satts in vid ordinarie arbetstagares frånvaro. 
Vidare har vissa planerade nyanställningar 
skjutits något framåt i tiden.   

Utveckling under året  
 
Barnomsorgen i Håbo kommun har byggts 
ut kraftigt under de senaste åren. Trots 
denna utbyggnad är det för närvarande brist 
på förskoleplatser. Efterfrågan på barn-
omsorg i kommunen fortsätter att öka.  
För att tillgodose det ökade behovet av 
barnomsorg har två nya avdelningar 
tillskapats vid Råbydals förskola med 26 
platser. Dessutom har tillfälliga toppar lösts 
genom att man överinskrivit antalet barn i 
befintliga avdelningar.  
 
Under året har man fortsatt arbetet med att 
delta i olika utvecklingsprojekt finansierade 
med EU-medel. Flera av förskolorna har 
deltagit i olika sådana projekt. Ellensborgs 
förskola har deltagit i ett utvecklingsprojekt 
för småföretag och för Mansängens, 
Ängsgårdens, Nybyggets och Backsippans 
förskolor har MÅL 3 pengar använts för en 
analysfas av kompetensutvecklingsbehov. 
 
 
 

 
 
Utbyggnad av förskola, kommunal regi 
(platser):  
 
Förskola 

 
2002 

 
2003 

 
2004

 

 
2005

 
2006

Nybygget paviljonger 15  
Råbydal 15  26
Lilla Viby (paviljonger)  30 
Mansängen 45 42 16
Åkerby  12 -12 15
Ellensborg  42 51
Junibacken   13
Skogsbrynet   32
15-timmars verksamhet 
Skeppsg/smultronstället 

  
8 -8 

Skogsbacken 
(Paviljonger) 

  
26

Skörby   96
Summa nya platser 75 126 80 150 33
 
Mål och måluppfyllelse 
 
Skolplanen innehåller 37 inriktnings- och 
resultatmål inom de fem hörnstenar som 
finns för Håboskolans utveckling. Nedan 
redovisas de mål som varit särskilt 
intressanta att arbeta med under 2006. 
 

Mål - Personlig och social utveckling 
• Mellan alla som arbetar i de olika 

verksamheterna ska det finnas ett 
fördjupat samarbete kring 
elevens/barnets utveckling. 

 
Måluppfyllelse 
I samverkan med barnavårdscentralen och 
förskoleverksamheten har ett Barnhälsoteam 
bildats kring varje rektor med syfte att 
kartlägga, samverka och tydliggöra de 
pedagogiska, psykosociala och medicinska 
frågeställningarna kring varje barn. Barn som 
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än 
andra skall få detta stöd utformat med hänsyn 
till egna behov och förutsättningar.  
 
 
Mål - Kunskaps och färdighetsutveckling 
• Håboskolan skall redan från 

förskoleverksamheten satsa på elevernas 
språkliga utveckling. 



73 

Måluppfyllelse 
Ett aktivt samarbete mellan förskole-
verksamheten och biblioteket pågår i syfte att 
utifrån aktuell bokutgivning utarbeta metoder 
som ska stimulera barnens språk och 
kommunikationsmöjligheter. I arbetet ingår 
metoder, språkutveckling, utbyte av 
erfarenheter/idéer/kunskaper. Det ska 
dessutom skapas olika kontaktnät som ska 
främja barns lärande utifrån sina möjligheter. 
Kommunen har deltagit i ett länsprojekt 
”Leka Språka Lära” vars syfte varit att hitta 
metoder att stärka samarbetet mellan 
biblioteket och förskolan för att stimulera 
barns språkutveckling. 
 
Mål - Utveckling av arbetssätt och 
arbetsformer 
• För varje elev upprättas en individuell 

utvecklingsplan. 
 
Måluppfyllelse 
Alla barn har en individuell utvecklingsplan. 
 
Mål - Utveckling av inflytande och 
samverkansformer 
• Utvecklingssamtal mellan elev, 

föräldrar/anhöriga och personalen 
genomförs minst två gånger per år. 

• Flera olika former av råd utformas. 
• Samverkan sker mellan förskola – skola – 

kultur - och fritidssektorn. 
• Musikskolan är en drivkraft och resurs i 

skolornas kulturgrupper. 
 
Måluppfyllelse 
Utvecklingssamtal genomförs två gånger per 
år. Målet är således uppfyllt. 
Föräldraråd finns på de flesta förskolorna. 
Förskolan har samverkan med biblioteket och 
musikskolan. Ett brobyggeprojekt mellan 
förskolan och grundskolan pågår enligt plan. 
 
 
 
 
 
 

 

Nyckeltal 
 
 
Förskola 1-5 år

 
Bokslut 
2004 

 
Bokslut 
2005 

 
Bokslut
2006 

 
Budget 
2006 

Årsarbetare 
(gm.sn) 

 
171,81 

 
195,2 209,7 216,9 

Arsarb. ped vht 
(gm.sn) 

 
151,7 

 
173,9 190,8 191,8 

Antal barn 
(gm.sn) 

 
833 

 
919 990 1 047 

Bruttokostnad 
per barn 

 
69 497 

 
78 472 76 305 74 274 

Antal barn per 
årsarb. i ped vht

 
5,5 

 
5,3 5,2 5,5 

Antal årsarb. I 
ped.vht per 100 
barn 

 
18,2 

 

 
18,9 19,3 18,3 

 
Bruttokostnaden innehåller kostnader som är 
relaterade till verksamheten exklusive hyror.  
 
Framtiden  
Efterfrågan på barnomsorg kommer att 
fortsätta öka. Enligt kommunens befolk-
ningsprognos ökar antalet barn i åldern 1-5 år 
med ca 30 barn år 2007 och också ca 30 barn 
år 2008.  En osäkerhetsfaktor är i vilken takt 
som bostadsprojekt startas och blir färdig-
ställda. Enligt vad som nu kan bedömas så 
finns det ett behov av en ny förskola till 
januari 2008 med ca 100 platser.  

Enskild förskoleverksamhet i Håbo 
kommun  

Organisation 
Utöver den kommunala förskole-
verksamheten finns 5 enskilda förskolor i 
Håbo kommun. Täppan, Äppelbo, Vikingen 
och Regnbågen är enskilda förskolor som har 
verksamhet i Bålsta. I Skokloster finns en 
enskild förskola, Trollflöjten.  

Ekonomisk utvärdering 
För denna verksamhet redovisar kommunen 
ett litet överskott på +62 tkr. 

I budget antogs att andelen yngre barn skulle 
vara högre än vad det faktiskt blev. Ett yngre 
barn kostar betydligt mera än ett äldre barn. 
Dessutom erhöll kommunen även 
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momskompensation för lokalhyrorna vilket 
inte fanns upptaget i budgeten.  

Nyckeltal 
 
Alternativ 
förskoleverksamhet 

 
Bokslut

2004 

 
Bokslut 
2005 

 
Bokslut
2006 

 
Budget 
2006 

Antal barn  
(gm. sn) 129,5

 
130 133,5 136 

Bruttokostnad per 
barn 1)  72 755

 
75 150 78 012 75 307

 
1) Nyckeltalen gällande alternativ barnomsorg är 
justerade för att en jämförelse skall kunna göras med 
den kommunala barnomsorgen. Lokalkostnader är ej 
med och inte en särskild kostnad för en elevassistent. 

Köp av förskoleverksamhet i andra 
kommuner 
 
Ekonomisk utvärdering 
För denna budgetpost redovisas ett 
underskott på -44 tkr. Under året har 
förvaltningen köpt in förskoleverksamhet 
från några anordnare i andra kommuner. Det 
har köpts förskoleplatser till två barn med 
mycket speciella behov från en enskild 
förskola i Sollentuna kommun som är 
specialiserad på just detta behov, kostnad ca 
470 tkr. Plats har också köpts på en 
sverigefinsk förskola under en del av året 
efter förälders önskemål, kostnad 36 tkr 
(kostar som motsvarande en plats i 
kommunens egna alternativ). I avvaktan på 
att kunna ordna plats för nyinflyttade barn i  
förskolan har det dessutom under kortare 
tider köpts platser i andra kommuner. 
 
Framtiden 
Man kan anta att vi även i framtiden kommer 
att behöva ha ett visst utrymme för köp av 
platser för barn med speciella behov. 
 

Grundskola 

Organisation 
I Håbo kommun finns det 5 grundskolor; 
Gröna Dalen, Futurum inkl Viby, 
Västerängsskolan, Gransäterskolan samt 
Slottsskolan. Grundskolorna i Håbo är 0-9 

skolor (omfattar förskoleklass till skolår 9). 
Detta gäller dock inte Slottsskolan i 
Skokloster som har förskoleklass till och med 
skolår 5. I samtliga skolor är förskoleklassens 
och skolbarnomsorgens verksamheter 
organisatoriskt integrerade med grundskolans 
verksamhet. 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 
2005 

 
Bokslut 

2006 

 
Budget 
2006 

 
Av- 

vikelse
Förskoleklass 6 767 6 785 6 858 73
Fritidshem 1) 7 279 6 694 6 199 -495
Undervisning 84 327 80 588 80 286 -302
HTS-klasser 2 360 2 315 2 380 65
Särsk.u. grupper 8 194 9 159 9 403 244
Elevassistenter 4 890 4 393 3 776 -617
Lokaler 
grundskolan 0 5 037 4 656 -381
Övergripande 19 785 16 333 15 722 -611
Köp av platser 8 107 9 632 8 455 -1 177
Skolskjutsar 6 038 6 514 6 431 -83
Summa 
grundskola 147 747 147 450 144 167 -3 283
1) Vad gäller fritidshemmens intäkter är intäkten inlagd från och 
med 2005 i budgeten för fritidshem eftersom avgiften avser den 
verksamheten. Tidigare låg den under förskoleverksamhetens 
intäkter (2004). 
 
Grundskola redovisar ett underskott på  
-3 283 tkr. I resultatet finns både överskott 
och underskott på de olika verksamheterna 
som ingår i grundskolan totalt. 
Grundskolornas egen verksamhet står för 
hälften av underskottet (-1 642 tkr) och den 
andra hälften av underskottet (- 1 641 tkr) 
finns inom köp av platser, hyror för inhyrda 
lokaler samt skolskjutsar.  
 
 Förskoleklass redovisar ett överskott på 

73 tkr.  
 
 Fritidshemmen visar ett underskott på      

- 495 tkr och förklaras till största delen av 
ökat elevantal under hösten 2006 som 
nödvändiggjort personalförstärkningar. 
Även matkostnaderna har varit högre än 
budgeterat.  

 
 Resultatet för undervisningen är ett 

underskott om - 302 tkr. 
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 Särskilda undervisningsgrupper redovisar 
ett överskott på ca + 300 tkr.  

 
 Elevassistenter visar ett underskott med   

- 617 tkr. Elever som är i behov av 
särskilt stöd ökar. 

 
 Kostnaderna för inhyrda lokaler var 381 

tkr mer än vad som var budgeterat. 
Ökade elkostnader är en förklaring. En 
annan förklaring är skadegörelse på 
inhyrda paviljonger.  

 
 För budgetposten Övergripande redovisas 

ett underskott med - 611 tkr.  
 
 Av grundskolans totala underskott utgör  

- 1 177 tkr interkommunala 
grundskoleelever. Underskottet beror på 
att de köpta grundskoleplatserna har 
blivit dyrare jämfört med vad som kunde 
antas i början av året då budgeten 
fördelades samt att antalet köpta platser 
vid MIU-skolan har ökat med 7 elever 
jämfört med budgeterat antal. Även 
antalet köpta platser i förskoleklass/fritids 
har ökat.        

                                                
 Det redovisas ett litet underskott på 

skolskjutsar med - 83. 
  

Mål och måluppfyllelse 
Gällande Skolplan (2004-2007), som under 
2004 implementerades av utvecklings-
ledarna, har naturligtvis även under 2006 
fungerat som lokalt styrdokument för 
verksamheten. 
 
Skolplanen innehåller 37 inriktnings och 
resultatmål inom de fem hörnstenar som 
formulerats för utveckling av skolorna i 
Håbo. Några nya prioriteringar bland dessa 
mål har inte gjorts från politiskt håll. 
Nedanstående kommentarer är därför 
innehållsmässigt valda utifrån tidigare av 
politiker framlyfta mål samt utifrån av 
förvaltningen och enskilda skolor 
prioriterade satsningar. 
 

Mål - Personlig och Social utveckling 
• Frågor avseende värdegrund, etik, moral 

och kulturarv skall bearbetas 
kontinuerligt och i naturliga 
sammanhang. Arbetet med att motverka 
kränkande behandling skall prioriteras – 
med målsättningen nolltolerans. 

• Ett individinriktat elevvårdsarbete skall 
utformas. Den grundläggande 
målsättningen skall vara att eleven, så 
långt det är möjligt, är kvar i sin 
naturliga sociala miljö. 

 
Måluppfyllelse 
Skolorna har i varierande former fortsatt sitt 
arbete med dessa frågor. Det har visat sig i 
inslag som studiedagar, erfarenhetsutbyte 
över enhetsgränser, översyn av umgänges- 
och ordningsregler där såväl personal som 
elever och föräldrar deltagit, schemalagd 
social och emotionell träning, 
kuratorsinsatser med gruppövningar etc. 
Insatser görs ständigt inom kamrat-
stödjarverksamheten, där ”Friends” eller 
liknande koncept är de vanligast använda. 
Utifrån det uppdragskontrakt som rektorerna 
undertecknat har ett omfattande arbete 
bedrivits för att åstadkomma handlingsplaner 
under rubriken ”Trygghet och arbetsro”. 
Planerna skall vara färdigställda senast 
070301. 
Med syfte att förbättra ett inkluderande 
arbetssätt har fortbildningsdagar ägnats åt 
studier kring elever med behov av särskilt 
stöd. 
De dokument som styr insatserna för att 
motverka kränkande behandling skall enligt 
skolverksbeslut åter omarbetas. Tidigare krav 
på ”mobbningsplaner” ersattes under 2005 av 
”plan mot kränkande behandling” för att 
under 2006 övergå i ”likabehandlingsplaner”. 
Arbetet med att åstadkomma dessa har under 
året slutförts på de flesta skolor medan övriga 
blir klara under vt-07. 
 
Den nya organisationen för det centrala 
elevvårdsarbetet har under året stabiliserats 
och alltmer hittat fungerande arbetsformer. 
På skolorna växer s.k. ”studios” fram för att 
leva upp till mål-formuleringen ovan om att 
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behålla eleverna i sin naturliga sociala miljö. 
Samarbetsprojektet med BUP Uppsala, 
”Metoder i vardagen” (MIV) har från 
Gransäterskolan fått vissa spridningseffekter 
till exempelvis Futurum. 
 
Mål - Kunskaps- och färdighetsutveckling 
 
• Håboskolan skall redan från 

förskoleverksamheten satsa på elevernas 
språkliga utveckling. 

• För att åstadkomma en samsyn mellan 
skolorna skall bedömningsgrunder och 
betygskriterier gemensamt diskuteras och 
fastställas. 

• I kärnämnena (svenska, engelska och 
matematik) skall andelen elever med 
minst Godkänt uppgå till rikssnittet. 
Meritvärdet räknat på avgångsbetyget för 
eleverna i skolår 9 skall kraftigt höjas. 

• De nationella proven för skolår 5 och 9 
samt DLS-testen för skolår 2 och 4 och 
LS-testen för skolår 7 skall genomföras. 

 
Måluppfyllelse 
Under året har arbetet med att öka kvaliteten 
på elevernas språkutveckling fortsatt.  
Språkprojektet har också i år stått för 
kompetenshöjande insatser och fortsatta 
screeningar i skolår 2, 4 och 7. Resultatet av 
dessa screeningar visar fortsatt bra resultat i 
skolår 2, klart förbättrade resultat i skolår 4 
och 7. Variationer förekommer mellan och 
inom skolorna. 
Insatser med allmän och kontinuerlig läsning 
förekommer på flera skolor, under olika 
former. 
Vissa ämnesgrupper har även under 2006 
träffats för att skolövergripande diskutera 
bedömningsgrunder och betyg. 
Trenden med stigande betygsresultat 
fortsätter. 2006 års avgångselever uppnådde 
de hittills högsta resultaten för vår kommun. 
Det genomsnittliga meritvärdet uppmättes till 
199 (föregående år 197) medan rikssiffrorna 
visar ett oförändrat värde (206). En 
jämförelse mellan våra skolor visar 
varierande siffror. Avgångseleverna vid en 
av skolorna nådde klart över rikssnittet. 

De nationella proven, DLS-tester och LS-
tester har genomförts enligt ovan. 
Krav på fördjupad analys av genomförda 
kvalitetsmätningar (Cockpit) har ställts på 
skolornas rektorer. Syftet är att genomföra 
skolvisa prioriterade satsningar för att nå 
bättre måluppfyllelse, inte minst avseende 
kunskaper och färdigheter. 
 
Mål - Utveckling av arbetssätt och 
arbetsformer 
• Individuella utvecklingsplaner och 

utvecklingssamtal skall användas som 
konkreta redskap i arbetet. Elevens och 
föräldrarnas delaktighet är avgörande. 

• Med syfte att öka utbytet mellan 
arbetsenheter/avdelningar och mellan 
skolor skall konferenser anordnas minst 
två gånger per läsår från och med 04/05.  

• Förvaltningen skall under 2004 – 2005 
arbeta fram riktlinjer för fritidshemmens 
arbete. Dessa riktlinjer skall utgöra en 
plattform för verksamheten. 

 
Måluppfyllelse 
Kvaliteten på de individuella studieplanerna 
förbättras ständigt. Det gäller inte minst 
själva dokumentationen och dess hantering. 
När det gäller föräldrarnas delaktighet 
återstår en del att utveckla för att målet ska 
anses uppnått. Uppdrag har därför under året 
formulerats till rektorerna för att åstadkomma 
förbättringar.  
Utvecklingssamtalens roll blir allt viktigare 
varför mycket arbete läggs ned på att göra 
dem meningsfulla. Framförallt har under året 
tydliggjorts den trepartsfördelning (elev, 
förälder och skola) som gäller beträffande 
ansvaret för överenskomna insatser. 
Flera skolövergripande konferenser har under 
året anordnats, såväl ämnesvis som i andra 
grupperingar, med varierande innehåll. 
Förvaltningen färdigställde redan 2005 ett 
dokument med riktlinjer för fritidshemmens 
arbete. Färdigställandet skedde med hjälp av 
en arbetsgrupp med representanter från 
enheterna (fritidspedagoger och rektorer). 
Riktlinjerna är nu styrande för planering och 
genomförande av fritidshemmens 
verksamhet. Krav har under året uppkommit 
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på att ytterligare uppmärksamma situationen 
i denna verksamhetsgren. Initiativ kommer 
att tas för att bl.a. klargöra rollfördelningen 
skola/fritids.  
Ett rektorsuppdrag har under året formulerats 
angående eventuella profileringar inom 
skolans ram beträffande arbetssätt och 
arbetsformer. Utifrån politiska riktlinjer 
kommer beslut inför kommande läsår att 
fattas under vt -07. 
 
Mål - Utveckling av inflytande och 
samverkansformer 
• Utvecklingssamtal skall ske i sådan 

omfattning att de utgör ett reellt verktyg 
för elevens möjligheter att nå uppsatta 
målsättningar och ambitioner. 

 

• Vid utvecklingssamtalen fastställes och 
dokumenteras elevens utvecklingsplan i 
form av mål, arbetsmetoder, ambitioner 
samt ansvarsfördelningen hem, skola och 
elev. 

 
Måluppfyllelse 
Alla elever har under året fått minst två 
utvecklingssamtal. Arbetet med att ytterligare 
höja kvaliteten på dessa samtal har pågått 
under året. Se också ovan under individuella 
studieplaner. 
Där omnämns även det särskilda uppdrag 
som rektorerna fått angående föräldrarnas 
roll i inflytandet på skolarbetet. Uppdraget 
avser såväl formella som informella former 
för denna roll. 
 

Mål - Utveckling av en god arbetsmiljö 
och organisation 

• Äldre elever skall tränas i att ta särskilt 
ansvar samt att utgöra ett stöd och 
uppträda som förebild för de yngre. 

 

Måluppfyllelse 
Ett exempel på detta är att äldre elever, t ex 
elever ur skolår 5, fungerar som ledare för en 
grupp yngre elever ur skolår 1-4 under en 
idrottsdag. På samma sätt kan äldre elever ta 
ansvar för yngre vid olika typer av samlingar 
och även vid olika former av temaarbeten. 
Äldre barns högläsning för barn i lägre 
årskurser är ett annat exempel. 

Nyckeltal 
 
 
Fritidshem 

 
Bokslut 

2004 

 
Bokslut 

2005 

 
Bokslut 

2006 
Årsarbetare 
(gm.sn) 

 
41,3 

 
41 34,2

Antal barn 
(gm.sn) 

 
744 

 
760 784

Kostnad per 
plats 

 
20 255 

 
18 376 17 330

Antal barn per 
årsarbetare 

 
18,0 

 
18,5 22,9

Antal 
årsarbetare per 
100 barn 

 
 

5,6 

 
 

5,4 4,4

 

 
 
Förskoleklass 

 
Bokslut 
2004 

 
Bokslut 

2005 

 
Bokslut 

2006 
Årsarbetare 
(gm.sn) 

 
16,6 

 
15,1 17,7

Antal elever 
(gm.sn) 

 
217 

 
231 238

Kostnad per 
elev 

 
28 014 

 
29 519 28 681

Antal lärare per 
100 elever 

 
7,6 

 
6,5 7,4

 
 
 
Undervisning 

 
Bokslut 
2004 

 
Bokslut 

2005 

 
Bokslut 

2006 
Årsarbetare 
(gm.sn) 

 
199,9 

 
194,2 185,2

Antal elever 
(gm.sn) 

 
2 439 

 
2 394 2 344

Kostnad per 
elev 

 
34 952 

 
34 515 34 709

Antal lärare per 
100 elever 

 
8,2 

 
8,11 7,90

 
 
Särskilda 
undervisnings-
gruppen 

 
 

Bokslut 
2004 

 
 

Bokslut 
2005 

 
 

Bokslut 
2006 

Årsarbetare 
(gm.sn) 
-varav lärare 

27,5 
 

21,0 

27,0

21,4

25,9

Antal elever 
(gm.sn) 

 
95 93 87

Kostnad per elev 112 032 90 237 135 746
Antal lärare per 
100 elever 

 
22,1 23,3

Antal lärare/vuxna 
per 100 elever 

 
28,9 29,0 29,9
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Köp av platser 

 
Bokslut 

2004 

 
Bokslut 
2005 

 
Bokslut
2006 

Antal elever 
(gm.sn.) 144

 
138 147

Kostnad/plats 61 508 75 435 83 088
  
 
Pågående och avslutade projekt 
NTA-projektet (Naturvetenskap och Teknik 
för Alla) har nu fyra år på nacken och 
utvecklas fortfarande. Målsättningen att öka 
intresset för detta ämnesområde hos alla, men 
inte minst hos flickor, har visat sig ligga rätt i 
tiden. Idag är 78 pedagoger utbildade och 
cirka 1 920 elever har kommit i kontakt med 
det speciella material som ingår i ut-
bildningspaketet. 
Under 2007 planeras siffrorna öka till 85 
resp. c:a 2 250. I framtidsplanerna ingår en 
utvidgning så att även senarelagselever (år 6-
9) skall omfattas. 
 
”Språkprojektet” har varit fortsatt aktivt med 
synbara positiva resultat som följd.                
Dessutom har två projekt inom 
matematikområdet drivits under året. Det 
ena, ”MAIS” (Matematik i skolan) har som 
syfte att efter screening och analys hitta 
arbetsformer som förbättrar resultatet för 
elever med svårigheter i detta ämne. 
Screeningverktyget har under året förädlats 
och formerna för uppföljningsinsatser håller 
på att utvecklas.  
Det andra, SOFF-projektet (Samverkan 
mellan de Obligatoriska och Frivilliga 
skolFormerna), har en arbetsgrupp i 
matematik (Agma) som intensivt arbetar med 
ämnets innehåll och pedagogik över 
grundskole/gymnasiegränsen. En bieffekt av 
arbetet blir en jämförelse av tillämpade 
bedömningsgrunder avseende såväl våra 
respektive grundskolor som vår 
gymnasieskola. 
 
Under året har också ett antal internationella 
projekt varit igång. ”ACTIVE” är ett 
förvaltnings-övergripande projekt inom 
Comeniusprogrammets ram mellan 
Danmark, Polen, Österrike, Spanien, Finland 

och Sverige, som syftar till att ta fram en 
lärarfortbildningskurs i hur medborgarskaps- 
och värdegrundsfrågor kan integreras i 
undervisningen. 
Utanför Comeniusprogrammets ram kan 
nämnas ”NOFO”, Nordiskt forum för 
pedagogik och didaktik. I detta program för 
utbyte mellan skolledare i de nordiska 
länderna har under året en planerings-
konferens hållits i Finnsnes och ett större 
möte i Torshavn. 
 
Flera skolor driver egna EU-projekt för att ge 
särskilda möjligheter till kompetens-
utveckling inom diverse områden. 
 
Tillsammans med Enköpings kommun har 
under året startats ett större projekt E-ship – 
entreprenörskap i skolan. Medel (fyra 
miljoner kronor) har beviljats av Innovativa 
Åtgärder E-ship som finansieras av EU:s 
regionala fond. Projektets syfte är att skapa 
en skola som präglas av kunskaper om och 
en nära kontakt med näringslivet. Ett annat 
syfte är att pröva nya former i under-
visningen där elever tränas i kreativitet och 
entreprenörskap. 
 
På enskild skolnivå förekommer 
projektliknande satsningar utifrån speciellt 
upplevda behov. Det kan exempelvis gälla 
antivåld, flyktingmottagning, integrering 
grundskola/särskola etc. 
Även de tidigare omnämnda kontrakts-
uppdragen för rektorerna innebär riktade 
insatser på skolorna (”Trygghet och 
arbetsro”, ”Föräldrainflytandet” och 
”Profilering inom skolans ram”). 
 
Under året har förberetts ett 
jämställdhetsprojekt 
(”Jämställdhetsperspektiv i skolan”) som 
startar i januari -07. Syftet är att generellt sett 
bearbeta fördomsfulla attityder i genusfrågan 
samt att speciellt söka efter arbetssätt att 
motverka idag påvisbara könsmässiga 
skillnader i studieresultat. 
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Framtiden 
Utifrån årets många utvecklingsresultat som 
pekar i rätt riktning sker en kontinuerlig 
analys för att befästa det positiva och 
samtidigt arbeta hårt med nödvändiga 
förbättringar. Mer detaljerade beskrivningar 
av dessa analyser och åtgärder återfinns i den 
årliga Cockpit-redovisningen. 
Genomlysningen av förvaltningens och 
kommunens ekonomiska rutiner bör 
efterhand ge allt bättre verktyg som i sin tur 
skapar en stabilare grund att stå på inför 
kommande år. 
Den redan genomförda organisations-
förändringen inom elevhälsan ger 
förutsättningar för insatser på detta speciella 
område. Diskussioner pågår om hur 
resurserna här ska användas för att ge opti-
mala resultat.  
Framför allt kommer arbetet fortsätta med att 
innehållsmässigt förändra de delar som idag 
inte fungerar tillräckligt bra bland skolorna i 
Håbo. Av bl.a. vår skolplan framgår att 
målsättningarna är höga. Med förutsättningar 
som ordnad ekonomi, arbetsro och förståelse 
för befintliga svårigheter finns definitivt 
kompetensen för att nå dem. En fördjupad 
samsyn på skolan och dess olika 
verksamheter i vardagen är nödvändig. Det 
innebär att dialoger med positiva anslag 
måste föras mellan skolan och 
kommuninnevånarna i allmänhet och 
föräldragrupperna i synnerhet. Kanske är det 
den mest akuta frågan för 2007? 

 
Bildnings Elevhälsoenhet 
 
Ansvarsområde 
Bildnings Elevhälsoenhet består av flera 
olika professioner vilka samverkar med 
varandra samt förskola och skola inom 
elevhälsans områden.  
Elevhälsoenhetens verksamhetsområde 
spänner över det specialpedagogiska, 
medicinska, sociala, psykologiska och det 
omvårdande arbetet.  
Elevhälsoenheten arbetar i nära samarbete 
med samtliga förskolor, grundskolor samt 
gymnasiet i Håbo kommun. På respektive 

förskola och skola finns rutiner och 
organisation för elevhälsoarbetet. 
 
Organisation 
Bildnings Elevhälsoenhet organisation kan 
beskrivas utifrån nedanstående 
tjänsteförteckning 
 
Ledning och administration 
1,0 rektorstjänst, 0,75 bitr rektorstjänst samt 
0,70 administrativ personaltjänst. 
 
Bildnings Elevhälsoteam (BEHT)  
4,85 specialpedagogtjänster, 2,0 
psykologtjänster, 2,0 ungdomsstödjartjänster, 
samt 2,75 centralt placerade assistenttjänster. 
 
Kuratorer 
7,05 kuratorstjänster varav 0,20 på 
ungdomsmottagningen i Håbo Kommun. 
 
Skolsköterskor 
6,20 skolskötersketjänster. 
 
Enhetens ledningsgrupp består av rektor, bitr 
rektor, samordnare från BEHT, 
skolhälsovård samt kuratorer. 
  
Enheten har kontinuerliga gemensamma 
möten med olika aktuella teman och 
utvecklingsområden. 
 

Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 

2005 

 
Bokslut 

2006 

 
Budget 
2006 

 
 

Avvikelse
 
Elevhälsoenhet 

 
7 489 10 001 9 115 -886

   
 
Bildnings Elevhälsoenhet har 2006 ett 
underskott med - 886 tkr. Utfallet är något 
bättre än prognosen vilken visade ett 
underskott 2006 med 1 040 tkr. Underskottet 
beror på att verksamheten inte fann 
ytterligare möjligheter att göra 
personalförändringar för att anpassa sina 
personalkostnader till budgetramen som 
beslöts i början av året. 
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Utveckling under året 
 
Åtgärder 2006 för att minska kostnaderna 
 
Minskat antal kuratorstjänster med 0,70. 
Detta har medfört ett mindre kuratorsstöd för 
två av de kommungemensamma 
smågrupperna.    
 
Minskat administrationstjänster med 0,20. 
Riskanalysen visade en ohållbar situation för 
kvarvarande assistent. En timvikarie kommer 
att användas under 2007 vid behov. 
 
Minskat ungdomsstödjartjänster med 1,0 
vilket medförde stora svårigheter att bedriva 
en fältorganisation i kommunen.  
 
Minskat antal skolledartjänster med 0,25. 
 
Stöd till mobilt team 
 
Under 2006 har arbetet med ett mobilt team 
startats upp. Mobila teamet består av 
pedagoger som arbetar under en begränsad 
tid med att stödja arbetslag samt arbetet kring 
barn/barngrupper inom förskolan. BEHT 
bedömer var insatser av det mobila teamet 
ska ske samt ger handledning till mobila 
teamet. 
 
Pågående projekt 
 
 Vägledande samspel   

Inom förskolan pågår fortbildning kring 
förhållningssätt och pedagogisk miljö av 
BEHT. 
 
 Pedagogiskt café  

Detta forum pågår för pedagogiska samtal 
och reflektion för förskolans pedagoger. 
 
 Leka Språka Lära  

Ett nätverk för förskolans pedagoger för att 
utveckla språkutvecklande arbete (i 
samarbete med biblioteket).  
 
 Tal & Språk projektet 

Målet med Tal & Språk projektet är att höja 
kvaliteten och arbeta för god utveckling i 

förskolans och skolans verksamheter inom 
områdena tala, skriva, läsa och lyssna. Att 
arbeta för att höja pedagogernas kompetens i 
förskola och skola samt att arbeta för att hitta 
rutiner för att elever som visar brister inom 
områdena tala, skriva, läsa, lyssna 
identifieras så tidigt som möjligt och att 
adekvata åtgärder sätts in. 
 
 MAIS – matematikarbete i skolan 

Målet med MAIS projektet är att arbeta med 
att identifiera elevers svårigheter i matematik 
och hitta metoder för att arbeta med dessa 
både på individnivå och generellt i 
förebyggande syfte. 
 
 Snorkel 

Snorkel är ett projekt med syftet att snabbt ge 
stöd till ungdomar som mår dåligt.  
Snorkel är ett samarbete mellan kommunen 
och BUP där skolhälsovården är en aktiv del. 
Inom ramen för Snorkel ingår bland annat 
telefonrådgivning och handledning från BUP 
och en speciellt framtagen handbok, vilken 
kuratorer och skolhälsovården i kommunen 
använder, om hur man hanterar en situation 
där en tonåring känner sig nedstämd eller har 
ångest. 
 
Mål och måluppfyllelse 
 
Personlig och social utveckling 
 
Mål 
 Fokusera på att fastställa nya rutiner 

som planerats tidigare.  
 Ny organisationsform inom enheten med 

tydliggjorda uppdrag för samordnare 
som ska möjliggöra bättre utnyttjande av 
alla goda resurser som enheten besitter. 

 Fortsatt utveckling av samarbetet med 
socialförvaltningen. 

 
Måluppfyllelse 
 BEHT har tydliggjort arbetsgången vad 

gäller barn i behov av särskilt stöd samt 
arbetat upp rutiner med kommunens 
förskolor och skolor när det gäller 
ärendehantering. 

http://www2.unt.se/harkiv/ha/handbok/
http://www2.unt.se/harkiv/to/ton%E5ring/
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 Samordnare är utsedda och fullgör 
uppdragen. 

 Under 2006 har BEHE haft kontinuerliga 
möten i olika former med 
socialförvaltningen med syfte att utveckla 
samarbetet. 

 
Miljö 
Bildnings Elevhälsoenhet strävar mot att 
arbeta miljövänligt, under 2006 har en bil 
tillhörande enheten bytts ut. Denna bil kan 
tankas och köras mer miljövänligt. 
 
Framtiden 
Trender 
Under 2007 anställer BEHT ytterligare en 
psykolog då trender visar att efterfrågan av 
utredningar i kommunen ökar. Därav 
kommer specialpedagogtjänsterna att 
minskas med 0,95 under 2007 samt att en sex 
månaders tjänstledighet av elevassistent ej 
kommer att tillsättas. Budgetbehovet kommer 
däremot att öka under 2008 då tjänsterna 
tillsätts igen.    
 

Grundskola, särskilda under-
visningsgrupper Lila och Galaxen 
 
Ansvarsområde 
Lila och Galaxens verksamheter riktar sig till 
elever som av olika skäl under en period 
behöver gå i en mindre grupp. På Lila går 
elever från 6 år – ca 10 år. På Galaxen går 
elever i åldersgruppen 9 - 16 år. 
Undervisningen är flexibel och anpassad 
efter varje elevs förutsättningar och behov 
utifrån den individuella studieplanen.   
 
Organisation 
Rektor samt bitr. rektor för Bildnings 
Elevhälsoenhet (BEHE) ansvarar för 
verksamheterna. Administrativt stöd erhålls 
även av BEHE. Samordnare är utsedda för 
verksamheterna och har fungerande stöd av 
elevhälsoteamet.  
 
Ekonomisk utvärdering 
Vid bokslutet visar Lila och Galaxen på ett 
underskott om 62 tkr. Vid en jämförelse mot 

prognosen som gjordes i delårsbokslut 2 per 
den 31 augusti är detta 31 tkr bättre. 
Förbättringen beror på generell 
återhållsamhet vad gäller personalkostnader. 
Underskottet om 62 tkr kan hänföras till att 
åtgärder för anpassning av budgetram inte 
gick att genomföra för att kunna bedriva 
verksamheten. Detta på grund av elever med 
behov av ökat stöd.  
 
Utveckling under året/pågående och 
avslutade projekt 
I början av 2006 har ansvaret för Lilas 
verksamhet flyttats från Futurum till 
Bildnings Elevhälsoenhet.  
 
Under 2006 har Galaxen och Lilas 
verksamheter infört tydligare rutiner vad 
gäller elevvårdsteamets insatser. Kurator och 
skolhälsovård har tydlig koppling till 
verksamheterna och kontinuerliga 
mötesforum (EHT) finns nu i dessa 
verksamheter.  
 
Verksamheterna har också tydliggjort 
ledningsorganisationen i form av att det finns 
arbetslagsledare i båda verksamheterna.  
 
Framtiden 
Behov av särskild undervisningsgrupp 
upplevs som stort, efterfrågan av plats har 
inte kunnat tillgodosetts 2006. Därav 
kommer en del av åtgärderna 2007 att vara 
arbetet kring rutiner för in- och utskrivning i 
verksamheterna samt tydliggöra 
verksamhetens uppdrag.  
 
För att kunna tillgodose efterfrågan under 
2006 har en pedagogtjänst flyttats från 
Galaxen till Lilas verksamhet. Inför 2007 
finns ytterligare behov av 0,5 elevassistent på 
Lila. Fritidspedagog kommer att anställas på 
Lila verksamhet för att kunna tillgodose 
öppningar och stängningar av fritids. 
Handledning av personal kommer att 
prioriteras under 2007 i Lila och Galaxens 
verksamheter.  
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Grundsärskola 
 
Organisation 
Grundsärskolan har sin verksamhet i 
paviljonger vid Gröna Dalen. Grundsärskolan 
har under året varit organiserade i tre 
arbetsenheter: en träningsenhet, en 
grundsärskoleenhet för de tidigare skolåren 
och en grundsärskoleenhet för de senare 
skolåren. Vid halvårsskiftet övergick 
grundsärskolan från att tillhöra 
elevhälsoenhetens organisation till att tillhöra 
Gröna Dalen-områdets organisation. 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 
2005 

 
Bokslut 
2006 

 
Budget
2006 

 
Av 

-vikelse 
 
Grund- 
särskola 9 076 8 971 8 872 -99
   
 
Grundsärskolan redovisar ett underskott på    
-99 tkr.  
 
Utveckling under året 
Utvecklingen under året har i stor 
utsträckning präglats av arbetet med att 
planera genomförandet av en tillbyggnad av 
Gröna Dalen med en arbetsenhet anpassad 
för grundsärskoleverksamhet samt att planera 
för hur denna enhet skall utrustas. Detta 
arbete intensifierades under hösten då själva 
byggandet av enheten startades. 
Tillbyggnaden kommer att kunna tas i bruk  
v 9 2007. 
 
Nyckeltal 
 
Grundsärskola  
undervisning 

Bokslut
2004

 
Bokslut 

2005 
Bokslut

2006
Antal årsarb 
(gm.sn 18,7

 
19,5 19,3

Antal elever 
(gm.sn) 37

 
36 36

Kostnad per 
plats 240 725

 
242 366 244 355

Antal 
lärare/vuxen 
per 100 elever 50,5

 
 

54,2 53,6
 

Framtiden 
Arbetet med att integrera verksamheterna i 
tillbyggnaden av Gröna dalen med resten av 
skolan kommer att prägla den närmsta 
framtiden. Möjligheterna till samverkan och 
integration måste utforskas och tas till vara. 
Rädslor och okunskap om varandras 
verksamheter måste skingras. 

Gymnasiesärskola och särskola 
för vuxna 
 
Organisation 
Den frivilliga särskolan, dvs. gymnasie-
särskolan och särskolan för vuxna har sin 
verksamhet i Bildningscentrum Jan 
Fridegård. Gymnasiesärskolans elever är 
uppdelade i tre grupper: verksamhetsträning, 
yrkesträning med olika inriktning av valbara 
kurser och Fordonsprogrammet. 
Undervisningen är förlagd till arbetsenheten 
Lyktan i Bildningscentrum Jan Fridegård 
samt verkstadslokalerna på Sjövägen 16. I 
gymnasiesärskolans regi finns även elever 
som räknas till kategorin grundsärskola. 
Elever som lämnar grundsärskolan kan göra 
det antingen i årskurs 9 eller i årskurs 10. 
Dessa elever som går årskurs 10 har valt att 
gå tillsammans med sina jämnåriga kamrater 
på Bildningscentrum Jan Fridegård. 
 
Ekonomisk utvärdering 
Gymnasiesärskolan visar ett totalt underskott 
om -1 799 tkr. En förklaring till underskottet 
är att en verksamhet med en liten volym och 
som samtidigt är i behov av relativt stora 
personalresurser per elev, har mycket små 
möjligheter till anpassning av personal i 
förhållande till budgetram. De 
effektiviseringar som skulle göras i början av 
året för att kunna anpassa verksamheten till 
budgetramen har inte kunnat genomföras. 
Den budget som sattes för gymnasiesärskolan 
i början på året har visat sig vara för låg. 
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Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut

2005 

 
Bokslut 

2006 

 
Budget
2006 

 
Av- 

vikelse
 
Gymnasiesärskola 4 415 5 789 3 990 -1 799 
  
Varav  
Gymnasiesärskola 
inkl Särvux 5 012 6 479 4 815 -1 664 
Köp/Sälj av platser 
Gymnasiesär -597 -689 -825 -135 
  
 
Nedan redovisas respektive verksamhets-
område inom gymnasiesärskolan för år 2006. 
För att kunna göra en analys i bokslutet så är 
budgeten i nedanstående sammanställning 
korrigerad när det gäller elevassistenter. 
Detta på grund av att kostnaden är budget-
erad på samma verksamhetskod i ekonomi-
systemet och därför går det inte att urskilja 
denna kostnad. 
 
 
 
Netto,kr 

 
Bokslut 

2006 

 
Budget 
2006 

 
 

Avvikelse
 
Lyktan årskurs 10 
(grundsär) 190 632 9 358 -181 274
 
Gymnasiesärskola  

 
6 029 960 

 
4 536 547 -1 493 413

 
Köp av skolplats 

 
851 219 

 
722 381 -128 838

Försäljning av 
skolplats -1 540 500 -1 547 000 -6 500
 
Särvux 257 958 268 635 10 677
Totalt 5 789 268 3 989 921 -1 799 347

 
Not. Lyktan – grundsärskola (årskurs 10) 
Underskottet för Lyktan årskurs 10 
(grundsär) är -181 tkr. Under vårterminen 
var elevantalet fem elever och under 
höstterminen tre elever. I snitt blir det 4 
elever under året. Underskottet finns under 
personalkostnaderna. Intäkterna beror på att 
verksamheten säljer platser till 
grundsärskolan för de elever som väljer att gå 
årskurs 10 på Bildningscentrum Jan 
Fridegård tillsammans med sina jämnåriga 
kamrater. Bokslutet visar att kostnaden per 

plats är 255 158 kronor. I kostnaderna finns 
endast med undervisande lärare och 
elevassistenter med. 
 
Not. Gymnasiesärskola 
I området gymnasiesärskola finns 
verksamheterna: gemensam administration 
(avser både grundsär och gymnasiesärskola), 
fritidshem, undervisning, läromedel, 
elevassistenter, skolskjutsar och lokaler. 
Underskottet totalt för verksamhetsområdet 
är -1 493 tkr. En engångskostnad om ca 
1 000 tkr för iordningsställande av inhyrda 
undervisningslokaler för nya 
utbildningsprogram inom gymnasiesärskolan 
och gymnasieskolan finns bokförd här. I 
kommunens delårsbokslut för 2006 
redovisades denna kostnad (totalt 2,9 mkr) i 
en särskild post som låg utanför Bildnings-
förvaltningens driftsredovisning. 
Verksamheten har haft svårt att anpassa 
personalen i förhållande till budgetram och 
visar därför ett underskott om ca 300 tkr. 
Resterande underskott beror på övriga 
kostnader och lägre intäkter än planerat.  
 
Antalet elever som går på gymnasiesärskolan 
har i snitt under året varit 20. I snitt är 13,5 
elever hemmahörande i kommunen och i 
snitt kommer 6,5 elever från andra 
kommuner. Bokslutet visar att kostnaden per 
plats är 171 097 kronor. I kostnaderna finns 
endast med undervisande lärare och 
elevassistenter. 
 
Not Köp av skolplatser 
Köp av skolplatser visar ett underskott om   
-129 tkr. Under året har verksamheten köpt i 
snitt 3,75 platser. Kostnaden i bokslutet per 
plats blir 226 991 kronor 
 
Not Försäljning av skolplats 
Gymnasiesärskolan har sålt i snitt 6,5 platser 
till andra kommuner. Intäkten är 1 540 tkr 
och priset per plats blir 237 000 kronor. 
Verksamheten visar ett +/- nollresultat. 
 
Not SärVux 
SärVux som är vuxenutbildning har haft 11 
elever i snitt under budgetåret. Verksamheten 
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visar ett överskott om +11 tkr . En elev 
kostar i snitt 23 451 kronor. 
 

Nyckeltal 
Gymnasiesärskola 
Undervisning och 
läromedel 

 
Bokslut 

2004 
Bokslut

2005
Bokslut

2006
Antal elever (gm.sn) 12,5 17,5 20
Kostnad per elev 178 243 199 130 171 097
  
Lyktan årskurs10 
(grundsärskola) 
Undervisning och 
läromedel 

 

Antal elever (gm.sn) - - 4 
Kostnad per elev - - 255 158
  

 
Nyckeltal 
 
Gymnasie särskola 
Köp av platser 

 
Bokslut 

2004 
Bokslut

2005
Bokslut

2006
Antal elever (gm.sn) 1,0 3,5 3,75
Kostnad per elev 166 461 201 576 226 992
 

Nyckeltal 
Gymnasie- 
särskola 
Sälj av platser 

 
Bokslut 

2004 

 
Bokslut 

2005 
Bokslut

2006
Antal elever 
(gm.sn) 

 
4,5 

 
5,5 6,5

Kostnad per elev  
238 000 

 
237 000 237 000

 
Nyckeltal 
 
 
SÄRVUX 

 
Bokslut 

2004 

 
Bokslut 

2005 
Bokslut

2006
Antal elever 
(gm.sn) 

 
8,5 

 
10,0 11,0

 
Kostnad per elev 

 
21 035 

 
21 765 23 451

 
Utveckling under året 
En viss personalreducering har skett. Från 
och med läsåret 06/07 har tre nya områden 
tillkommit som ingår i var sitt special-
utformat program. Dessa är Bageri och 
restaurang, Fastighet, lager och trädgård samt 
Djur och djurvård. Genom detta har eleverna 
fått en tydligare plan över vilka möjliga 
inriktningar/kurser man kan välja när man 

går i Bildningscentrum Jan Fridegård. 
Programmen medför även större konkurrens-
möjligheter mot andra kommuners eller 
fristående gymnasiesärskolors utbud. Fler 
elever i verksamheten leder till att Håbo-
eleverna får ett större utbud av kurser och 
därmed tillgodoses olika önskemål och 
utbildningsbehov bättre, men ändå vid 
ekonomiskt rimliga nivåer. 
 
 
Mål och måluppfyllelse   
 
Personlig och social utveckling 
 
Mål 
 Frågor avseende värdegrund, etik, moral 

och kulturarv skall bearbetas 
kontinuerligt och i naturliga 
sammanhang. Arbetet med att motverka 
kränkande behandling skall prioriteras - 
med målsättningen nolltolerans. 

 
 Ett individinriktat elevvårdsarbete skall 

utformas. Den grundläggande 
målsättningen skall vara att eleven, så 
långt det är möjligt, är kvar i sin 
naturliga sociala miljö. 

 
Måluppfyllelse 
Värdegrunden är ett levande inslag i arbetet. 
Förhållningssättet till eleverna är under 
ständig debatt.  
Individuella utvecklingsplaner/studieplaner 
har börjat bli ett redskap, men fordrar 
fortfarande en utveckling i själva hantverket. 
I gymnasiesärskolan är ett individinriktat 
elevvårdsarbete en nödvändighet där den 
grundläggande målsättningen, från både 
personal och elevens anhöriga, är att eleven 
ska vara kvar i sin naturliga sociala miljö. 
 
Utveckling av inflytande och 
samverkansformer 
 
Mål 
 Håboskolan skall ta initiativ till kontakter 

med näringsliv, offentlig förvaltning, 
förenings- och organisationsliv och 
samhället i övrigt. 
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Måluppfyllelse 
Gymnasiesärskolans studie- och 
yrkesvägledare, lärare och elevassistenter har 
kontinuerlig kontakt med det lokala 
näringslivet men även med näringslivet i 
kringliggande kommuner. Syftet är att 
erbjuda eleverna bra praktikplatser. 
Elevernas intresse styr den kontakt som finns 
med föreningsliv och organisationsliv. 
 
Framtiden 
Fortsatt utveckling av de specialutformade 
programmen. Fortsatt utveckling där flera 
elever går i/deltar i karaktärsämneskurser i de 
yrkesinriktade programmen. Marknadsföring 
av programutbudet så att fler elever väljer 
Håbo kommun som utbildningsort. 
 
Gymnasieskola 
 
Organisation 
Verksamheten vid Bildningscentrum Jan 
Fridegård har under året omfattat två 
huvuddelar: Undervisning och Övergripande 
verksamhet i egen regi samt köp 
gymnasieplatser av andra kommuner och 
utbildningsanordnare inklusive skolskjutsar 
och inackorderingstillägg. Från och med 
läsåret 2005/06 finns tio program vid 
Bildningscentrum Jan Fridegård. Dessa är; 
Barn- och fritidsprogrammet (BF)*, Estetiska 
programmet (ES)*, Fordonsprogrammet 
(FP)*, Handels- och 
administrationsprogrammet (HP)*, Hotell- 
och restaurangprogrammet (HR), 
Individuella programmet (IV), 
Medieprogrammet (MP)*, 
Naturvetenskapsprogrammet (NV), 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) och 
Teknikprogrammet (TE). Håbo kommun 
erbjuder nio av sjutton nationella program 
samt det Individuella programmet (IV). 
Under 2006 har 463 elever studerat vid något 
av Bildningscentrum Jan Fridegårds tio 
gymnasieprogram. Elevökningen mellan vår- 
och hösttermin var 58 elever.   
 
* Programmet är under uppbyggnad. Hösten 
2006 startade årskurs 2 och hösten 2007 
startar årskurs 3. 

Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 

2005 

 
Bokslut 

2006 

 
Budget
2006 

 
 

Avvikelse
Undervisning 16 623 21 743 22 322 579
Övergripande 3 549 3 896 4 680 784
Köp och sälj 
av platser 37 466 38 522 30 446 -8 076
Skolskjuts, 
inackordering 2 370 2 582 2 894 312
 
Summa 
gymnasieskola 60 008 66 743 60 343 -6 401
 
Gymnasieskolan redovisar ett underskott på  
-6 401 tkr. I underskottet finns även bokfört 
1 936 tkr som engångskostnad för 
iordningställande av inhyrda 
undervisningslokaler för nya 
Fordonsprogrammet inom gymnasieskolan. I 
kommunens delårsbokslut för 2006 så 
redovisades denna kostnad i en särskild post 
som låg utanför bildningsförvaltningens 
driftsredovisning.  
 
Budgeten för år 2006 baserades på bokslut 
2005. Ingen hänsyn togs till de volym-
ökningar som kom 2006. Gymnasieskolan 
valde dock att lägga ut budgeten efter den 
volym som var på det egna gymnasiet för att 
kunna se de effektiviseringar som planerades 
att göras i verksamheten för att få ner 
kostnaderna. Detta medförde då av naturliga 
skäl att budgeten för de interkommunala 
eleverna blev för låg och därmed visar ett 
underskott.  
 
Gymnasieskola i egen regi 
De verksamheter som ingår i den egna 
gymnasieskolan är Undervisning och 
Övergripande verksamhet. Den egna 
gymnasieskolan visar ett överskott om 
+1 363 tkr. Överskottet beror på att man inte 
tillsatt vakanta tjänster under året, bl a 
studievägledare och rektorstjänst. Dessutom 
har verksamheten inte tillsatt så många lärare 
som var planerat under höstterminen till de 
nya programmen. Olika förändringar när det 
gäller gruppindelningar av elever har gjorts 
för att kunna hålla nere kostnaderna. Ett 
överskott finns också för kompetens-
utveckling och verksamheten har heller inte 



86 

gjort den satsning på läromedel som var 
tänkt, dels på grund av allmän återhållsamhet 
dels med tanke på den nya gymnasiereform 
som skulle ha trätt i kraft hösten 2007. 
Gymnasiet har också något högre intäkter än 
planerat.  
 
Interkommunala elever och 
skolskjutsar/inackordering 
De verksamheter som ingår är Köp och sälj 
av platser och Skolskjutsar/inackordering. 
Utfallet för interkommunala elever och 
skolskjutsar/inackordering visar på ett 
underskott om -7 764 tkr. Kostnaderna 
2006 är jämfört med 2005 drygt 1 mkr högre.  
 
 
Antal interkommunala elever 2006: 
 
 
 

 
Bokslut 
2005 

 
Bokslut 
2006 

 
Budget 
2006 

Skillnad
Budget/

Bokslut 
Antal elever 403 411 403 +8
Bruttokostnad  
per plats 95 444 97 504 77 916
   
Bruttokostnad 
inter- 
kommunala  
elever exkl 
skolskjutsar 38 464 000 40 074 000 31 400 000 -8 674 000

 
Underskottet visar på -8 674 tkr. Jämfört med 
föregående år ser man att kostnaderna har 
ökat med 1 610 tkr. Detta beror dels på en 
volymökning av 8 elever, dels på kostnads-
ökningen samt att elever valt dyrare program. 
 
Utveckling under året 
 Fortsatt kompetensutveckling angående 

”Grupp och betydelsen av samverkan för 
framgångsrikt arbete”. Syftet är att arbeta 
kring temat grupp och betydelsen av god 
samverkan för framgångsrikt arbete inom 
alla verksamheter på Bildningscentrum 
Jan Fridegård. 

 
 Arbete med utveckling av ”Mål och 

riktlinjer för Bildningscentrum Jan 
Fridegård”. Kompetensutvecklingstid/-
dagar ägnades till att utvärdera och 
utveckla dokumentet till en del av 
övergripande arbetsplaner. 

 

 Arbete med ”Informationskompetens” 
inklusive kompetensutveckling. 
Pedagogisk, didaktisk och ”praktisk 
utveckling” i samarbete med biblioteket 
(se också kommentar till resultatmål 
”Kunskaps- och färdighetsutveckling” 
nedan).  

 
 Breddat och fördjupat arbete med de 

estetiska ämnena/musik, dans, teater, bild 
och form – uppvisningar i samband med 
olika arrangemang t.ex. ”Öppet hus”, 
avslutningar, program i Café Fridegård, 
utställningar i Bildningscentrum Jan 
Fridegårds foajé. 

 
 Samarbete med lokala idrottsföreningar 

för att utveckla ett lokalt 
”idrottsgymnasium”. Samarbetet innebär 
att idrottsintresserad ungdom kan studera 
vid något av Bildningscentrum Jan 
Fridegårds tio program och samtidigt 
träna/utöva sin sport även under skoltid. 

 
 Samarbete med Bålsta Bro-bladet. 

Medieprogrammet har en egen sida i 
tidningen. 

 
 Samarbete med Håbo Närradio där vi 

driver en gemensam radiostudio i 
Bildningscentrum Jan Fridegård. 
Gymnasieskolan har en egen 
närradioförening som medger egen 
radioprogramverksamhet och 
egenproducerade radioprogram har under 
hösten sänts på 87,7 Mhz. 

 
 Samarbete med TV Bålsta Enköping vad 

avser Medieprogrammets kurser i bl.a. 
medieproduktion och rörlig bild.  
 

 Ung företagssamhet (UF). Deltagande i 
och arrangemang av mässor/utställningar 
på lokal, regional och riksnivå. 

 
 Deltagande i skolprojektet E-ship vars 

syfte är att skapa en skola och ett 
skolarbete som präglas av kunskaper om 
och en nära kontakt med arbetslivet. Ett 
annat syfte är att pröva nya former i 
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undervisningen, där eleverna tränas i 
kreativitet, entreprenörskap och där de få 
nya kontakter inom näringslivet. 

 
 Genomförande av informationsplan till 

åk 9. Planen innehåller följande 
aktiviteter: Öppet hus, obligatoriskt 
skolbesök på Bildningscentrum Jan 
Fridegård samt erbjudande om enskild 
praktik. Alla elever vid kommunens 
grundskolor i årskurs 9 har under 2006 
besökt Bildningscentrum Jan Fridegård 
för information om gymnasieskolan i 
allmänhet och Bildningscentrum Jan 
Fridegårds gymnasieprogram i synnerhet. 

 
 Arbete med implementering av den nya 

gymnasiereformen ”Gy -07”. Arbete med 
programmål etc. Även om reformen 
avbröts hösten 2006 startade processer i 
huset, t.ex. angående infärgning och 
utökat samarbete hos pedagogisk 
personal.  

 
Mål och måluppfyllelse 
 
Personlig och social utveckling 
 
Mål 
 Frågor avseende värdegrund, etik, moral 

och kulturarv skall bearbetas 
kontinuerligt och i naturliga 
sammanhang. Arbetet med att motverka 
kränkande behandling skall prioriteras - 
med målsättningen nolltolerans. 

 Ett individinriktat elevvårdsarbete skall 
utformas. Den grundläggande 
målsättningen skall vara att eleven, så 
långt det är möjligt, är kvar i sin 
naturliga sociala miljö. 

 
Måluppfyllelse 
I elevvårdsarbetet har elevhälsoteamet (EHT) 
kontinuerligt följt upp och åtgärdat 
elevvårdsärenden. Bildningscentrum Jan 
Fridegård har en tydlig organisation av och 
för utvecklingssamtalen – med bland annat 
ett tidigt målsamtal i årskurs 1 med 
studeranden och vårdnadshavare – vilken 

förebygger och skapar en grund för 
individinriktat elevvårdsarbete. 
 
Bildningscentrum Jan Fridegårds EHT har 
under hösten 2006 haft överlämnings-
konferenser med alla enheter vid kommunens 
grundskolor som ansvarat för årskurs 9.  
 
Kunskaps- och färdighetsutveckling 
 
Mål 
 För att åstadkomma en samsyn mellan 

skolorna skall bedömningsgrunder och 
betygskriterier gemensamt diskuteras och 
fastställas. 

 I kärnämnena (svenska, engelska och 
matematik) skall andelen elever med 
minst Godkänt uppgå till rikssnittet. 
Meritvärdet räknat på avgångsbetyget för 
eleverna i skolår nio skall kraftigt höjas. 

 De nationella proven för skolår 5 och 9 
samt DLS-testen för skolår 2, 4 och 7 
skall genomföras. 

 De nationella proven för gymnasiet och 
DLS-testen för åk 1 skall genomföras. 

 
Måluppfyllelse 
För att öka samsyn i bedömning och betyg 
ingår Bildningscentrum Jan Fridegård i 
AGMA-gruppen – Arbetsgrupp för arbete 
med matematik i samarbete mellan 
grundskola och gymnasium. I början av 
höstterminen 2006 testades och utvärderades 
alla åk 1-elevers matematikkunskaper med en 
”screening” som AGMA-gruppen arbetat 
fram. Resultaten har analyserats och kommer 
att redovisas för grundskolans och 
gymnasiets matematiklärare i mars 2007. 
Alla åk 1-elever screenas i bestämda LS-test 
(läs och skriv) och nationella prov har 
genomförts i ungdomsgymnasiet och 
vuxenutbildningen enligt Skolverkets 
anvisningar. 
 
Pedagogiskt utvecklingsarbete och 
kompetensutveckling i 
informationskompetens har genomförts. Ett 
delresultat i form av en praktisk 
handledningsbok har utarbetats på 
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Bildningscentrum Jan Fridegård och 
presenterades under våren 2006. 
 
Utveckling av arbetssätt och arbetsformer 
 
Mål 
 Individuella utvecklingsplaner och 

utvecklingssamtal skall användas som 
konkreta redskap i arbetet. Elevens och 
föräldrarnas delaktighet är avgörande. 

 Med syfte att öka utbytet mellan 
arbetsenheter/avdelningar och mellan 
skolor skall konferenser anordnas minst 
två gånger per läsår från och med 04/05. 

 
 
Måluppfyllelse 
Varje gymnasieelev har en studieplan som 
följs upp med mentor/kontaktlärare och 
studie- och yrkesvägledare. Studieplanen tas 
upp vid utvecklingssamtalen. 
Utvecklingssamtalen genomförs regelbundet 
enligt en bestämd tidsplan på 
Bildningscentrum Jan Fridegård. 
Vårdnadshavare inbjuds/kallas till 
utvecklingssamtalen. 
Genom AGMA-gruppens försorg 
genomfördes en gemensam konferens för 
matematiklärare på grundskolan och 
gymnasiet vårterminen 2006. 
 
Utveckling av inflytande och 
samverkansformer 
 
Mål 
 Utvecklingssamtal skall ske i sådan 

omfattning att de utgör ett reellt verktyg 
för elevens möjligheter att nå uppsatta 
målsättningar och ambitioner. 

 Vid utvecklingssamtalen fastställs och 
dokumenteras elevens utvecklingsplan i 
form av mål, arbetsmetoder, ambitioner 
samt ansvarsfördelningen hem, skola och 
elev. 

 Nya meningsfulla samverkansformer med 
föräldrar och elever skall utvecklas om 
inte traditionella föräldra- respektive 
elevråd fungerar tillfredställande. 

 Håboskolan skall ta initiativ till kontakter 
med näringsliv, offentlig förvaltning, 

förenings- och organisationsliv och 
samhället i övrigt. 

 
Måluppfyllelse 
Utvecklingssamtalen sker enligt en bestämd 
tidsplan. Varje utvecklingssamtal – med 
undantag av det första målsamtalet i början 
av åk 1 – förbereds genom att eleven 
formulerar egna omdömen om sina 
kunskaper i respektive kurs. 
 
Utveckling av en god arbetsmiljö och 
organisation 
 
Mål 
 Äldre elever skall tränas i att ta särskilt 

ansvar samt att utgöra ett stöd och 
uppträda som förebild för de yngre. 

 
 
Måluppfyllelse 
Genom en organisation med stor 
vuxennärvaro och som i vardagen präglas av 
ett ansvarstagande förhållningssätt lär sig 
eleverna att ta ansvar för och hjälpa de som 
börjar på Bildningscentrum Jan Fridegård. 
 
Nyckeltal 
 
 
Undervisning 

 
Bokslut 

2004 

 
Bokslut 

2005 

 
Bokslut 

2006 
 
Årsarbetare (gm.sn)

 
29,3 32,3 37,83

 
Antal elever (gm.sn)

 
393 412 463

 
Kostnad per plats 

 
38 201 39 293 47 108

Antal lärare per 100 
elever 

 
7,5 7,8 8,2

 
Nyckeltal 
 
 
Köp av platser 

 
Bokslut 

2004 

 
Bokslut 

2005 

 
Bokslut 

2006 
 
Antal barn (gm.sn) 

 
389 403 411

 
Kostnad per plats 

 
87 008 93 082 97 503

 
Framtiden 
Reformering av gymnasieskolan 
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Reformeringen av gymnasieskolan, med 
planerad start höstterminen 2007, ställdes in 
av den nytillträdda regeringen. Innehållet i 
reformen kommer att omarbetas och den 
planerade starten skjuts några år framåt i 
tiden. Hur den nya gymnasieskolan kommer 
att gestalta sig är för tidigt att i dagsläget 
kommentera. 
 
Under 2006 startade ett projekt under ledning 
av Regionförbundet i Uppsala län. Projektets 
uppdrag har varit att implementera metoder 
för förbättrad gemensam planering och 
samverkan mellan kommunerna i Uppsala 
län. Det handlar dels om att säkerställa en 
kompetensförsörjning till stöd för den 
regionala utvecklingen och dels att enskilda 
elever inom regionen ska finna ett 
utbildningsalternativ som passar de egna 
önskemålen. På grund av att 
gymnasiereformen 2007 ställts in behöver 
projektets framtida utvecklingsmöjligheter 
analyseras.   

Vuxenutbildning 
 
Organisation 
Under år 2006 har 140 elever studerat 
(omräknat i heltid) i kommunens egen 
kommunala vuxenutbildning. 
Vuxenstuderande erbjuds till stor del samma 
kursutbud som gymnasieeleverna – vilket ger 
möjlighet att läsa fler kurser och också läsa 
samma kurser över olika tidsperioder. 
Vuxenutbildningen har dessutom under året 
köpt 15 platser av externa 
vuxenutbildningsanordnare. 
 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut

2005 

 
Bokslut 
2006 

 
Budget
2006 

 
 

Avvikelse
 
Vuxenutbildning 5 312 3 352 4 209 858
 
Vuxenutbildningen visar ett överskott om 
+858 tkr. Överskottet beror till största del på 
att ett statsbidrag (drygt 600 tkr) har betalats 
ut 2006, för den verksamhet som bedrevs 
under det föregående året. Tjänsten som 

studievägledare har också varit vakant del av 
året vilket ger ett överskott.  
 
Utveckling under året  
Samordning av personalresurserna med 
ungdomsgymnasiet har medfört större 
valmöjligheter för den vuxenstuderande, 
större möjligheter att erbjuda heltidstjänster 
för lärarna och därmed en mer effektiv 
organisation. I Svenska för invandrare (SFI) 
har utvecklingen av studievägar och kurser 
enligt den nya kursplanen fortsatt. 
Möjligheten för vuxenstuderande att delta i 
praktiskt-estetiska kurser har ökat, t.ex. i 
Bild- och form och Ljudteknik. 
 
Mål 
 De nationella proven i den kommunala 

vuxenutbildningen skall genomföras. 
 
Måluppfyllelse 
De nationella proven i den kommunala 
vuxenutbildningen har genomförts. 
 

Möjlighet till distansutbildningar 
Från och med vårterminen 2006 har 
vuxenstuderande som har svårigheter att 
delta i reguljär undervisning under dagtid 
möjlighet att studera på ”kortdistans”. 
Kurser/ämnen som framför allt erbjuds i 
denna form är engelska, samhällskunskap 
och svenska. 
 
Framtiden 
I regeringens budgetproposition för 2007 
sägs att ”det riktade statsbidraget blir alltför 
styrande, då det gäller omfattning och 
innehåll.....”. Regeringens förändrade synsätt 
innebär bl.a. att statsbidraget för kommunal 
vuxenutbildning reduceras med 600 miljoner 
kronor och övergår i det generella bidraget 
till kommunerna fr.o.m. den 1 januari 2007. 
 
Nedan följer några processer inom vuxnas 
lärande som är ”på gång” under 2007; 
 
 Översyn - Finansiering av kommunal 

vuxenutbildning och särvux. Redovisas 
31 maj 2007  
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 Översyn - Den eftergymnasiala 
yrkesutbildningen. Redovisas 1 juni 2007  

 Översyn - Arbetsmarknadsutbildningen. 
Redovisas 31 dec 2007  

 Nyckelkompetenser för livslångt lärande 
EU-parlament och Europeiska rådet 2007  

 Ansvarskommittén 2007  
 Ny skollag och eventuellt ny 

vuxenutbildningslag 2007 (?)  
 Valideringsdelegationen 2007 

 
Myndigheten för Skolutveckling uppdrag 
år 2007  
Stärka kommunernas och verksamheternas 
förutsättningar att nå nationella mål. Särskilt 
fokusera på: 

 Systematiskt kvalitetsarbete  
 Kompetensutveckling av personal  
 Statliga rektorsutbildningen 
 Kompetensutveckling för Sfi–lärare 

o Svenska som andra språk  
o Alfabetisering 
o Stödmaterial om 

integrationsarbete och Sfi  
• Hur lär man sig 

svenska som vuxen? 
• Samarbete - 

möjligheter och hinder 
• Arbetssätt för sfi i 

samverkan 
 Studie-och yrkesvägledning 

o Stärka systematiskt 
kvalitetsarbete 

o Samverkan med arbetslivet 
o Samverkan med 

arbetsförmedling och 
samhälle 

o Riktad insats till särskolan och 
särvux 

o Lokal samordning kring varje 
individ 

o Samråd med AMS, 
Skolverket, Försäkringskassa 

 
 
 
 
 
 
 

Valideringsdelegationens uppdrag 2007/08 
 Författningsförslag kring hur validering 

skall genomföras och dokumenteras inom 
utbildningsområdet (13 aug 2007)  

 Delrapport kring förväntade slutsatser 
och en första bedömning hur det fortsatta 
arbetet bör bedrivas efter 2007 (15 dec 
2006)  

 Slutrapport kring erfarenheter, slutsatser 
och förslag på åtgärder för att säkerställa 
det fortsatta utvecklingsarbetet med 
validering (15 jan 2008) 

 
Kostenheten 
 
Organisation 
Kostenheten ansvarar för 
bildningsförvaltningens kök som finns ute på 
skolorna. Kostchefen är chef för de 
husmödrar och restaurangchefer som finns 
ute i verksamheten. Kostchefen arbetar också 
konsultativt mot köken i förskolorna. 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 

2005 

 
Bokslut 
2006 

 
Budget
2006 

 
 

Avvikelse
 
Kostenheten 10 767 10 707 11 089 382 
 
Kostverksamheten visar ett överskott om 
+382 tkr. Detta beror dels på högre intäkter 
än planerat samt att matsedeln har anpassats 
för att uppnå de sparkrav som fanns. Bland 
annat har risgrynsgröt serverats cirka en dag 
var tredje vecka och en ökad frekvens av 
rätter med låg råvarukostnad, men med 
rekommenderat näringsinnehåll. 
 
Utveckling under året  
Kostenheten har ingått i ett EU-projekt med 
kompetensanalys där all personal har 
deltagit. Projektet avslutas i januari 2007. 
Syftet med projektet är att ta fram en 
kompetensutvecklingsplan för kostenheten.  
 
Under året har köket i Gransäterskolan 
renoverats och ny utrustning har delvis 
inköpts.  
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Mål och måluppfyllelse 
Det saknas fastställda inriktnings- och 
resultatmål. I avvaktan på fastställda mål 
eftersträvar verksamheten att arbeta i enlighet 
med SLV:s och SNR:s riktlinjer och 
rekommendationer. 
 
Miljö 
Inom kostenheten används miljövänliga kem-
tekniska produkter (diskmedel, tvättmedel). I 
upphandlingen av livsmedel finns krav på att 
transporter av livsmedel ska ha så låg 
miljöpåverkan som möjligt.  
 
Framtiden 
Under 2007 kommer ett näringsdataprogram 
att tas i bruk. Då kommer alla matsedlar att 
vara närings- och prisberäknade, vilket bland 
annat innebär att man kan prissätta varje 
maträtt och fastställa dess näringsvärde.  
 
Utbildning i livsmedelshygien enligt de nya 
förordningarna kommer att ske under året. 

Bibliotek 
 
Organisation 
Huvudbiblioteket finns i moderna lokaler i 
Bildningscentrum Jan Fridegård. Det finns 
även en filial i Slottsskolan i Skokloster. 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 

2005 

 
Bokslut 
2006 

 
Budget
2006 

 
 

Avvikelse
 
Biblioteket 3 330 3 469 3 344 -125 
 
 
Biblioteket redovisar ett underskott på -125 
tkr. Underskottet beror i huvudsak på högre 
driftskostnader. 
 
Utveckling under året/pågående och 
avslutade projekt 
 
 Håbo bibliotek nominerades 2006 till 

Årets bibliotek. 
 

 Utlåningen av medier på Håbo bibliotek 
ökade 2006 med 4,4%. 
 

 Antalet besökare på Håbo bibliotek ökade 
2006 med 21%. 
 

 Håbo bibliotek, skolbiblioteken och 
Söders Bokhandel samarbetade kring ett 
projekt som gav alla 5:e-klassare i 
kommunen en bok. Projektet fick stöd av 
stiftelsen Boken i Sverige. 
 

 Pga besparingar på biblioteket och 
skolbiblioteken var kommunen i år inte 
berättigad till att söka statsbidrag för 
inköp av barn- och ungdomslitteratur och 
förlorade därmed ca.100 tkr. 
 

 Årliga projektet Alla 4:or läser, 
samarbetsprojekt mellan Håbo bibliotek, 
skolbiblioteken, Söders Bokhandel och 
Bibliotekets Vänner, kunde inte 
genomföras pga besparingar. 
 

 Håbo bibliotek ingår i projektet Leka 
Språka Lära som initierats och bekostas 
av Myndigheten för Skolutveckling. 
Projektet syftar till ökat samarbete mellan 
bibliotek och förskola till gagn för barns 
språkutveckling.  
 

 Håbo bibliotek driver ett 
medieplaneringsprojekt med deltagare 
från 13 mellansvenska kommuner. Syftet 
är att analysera och utveckla 
barnavdelningarna för att nå upp till 
målsättningen ”för barns och ungdomars 
fria kunskapssökande ska biblioteket vara 
ledande”. Projektet har bidrag från 
Statens Kulturråd. 

 
 
Nyckeltal 
Se måluppfyllelse angående utnyttjandegrad 
nedan. 
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Verksamhetsmål och måluppfyllelse 
 
Mål 

• För att tydliggöra bibliotekets roll i 
kommunen skall en biblioteksplan 
utarbetas. 

Måluppfyllelse 
En verksamhets- och medieplan på 
verksamhetsnivå har utvecklats. 
 
Mål 
 Läsintresset behöver befästas tidigt i 

livet. Biblioteket ska därför erbjuda alla 
förskolor möjligheten att boka en 
bibliotekarie vid föräldramöten. 

Måluppfyllelse 
Biblioteket erbjuder servicen ”Boka en 
bibliotekarie”. 
 
Mål 
 Huvudbiblioteket ska utgöra ett 

fritidsalternativ för barn. En ”Bibbla-
klubb” skall därför inrättas. 

Måluppfyllelse 
Biblioteket har inte haft personalresurser för 
att genomföra detta mål. 
Biblioteket erbjuder servicen ”Boka en 
bibliotekarie”. 
 
Mål 
 Huvudbiblioteket skall anordna ett 

skrivarläger för ungdomar varje år. 

Måluppfyllelse 
Biblioteket har inte haft personalresurser för 
att genomföra detta mål. 
 
Mål 
 Kommunens föreningsliv ska informeras 

om möjligheten av att förlägga 
medlemsmöten på biblioteket och i 
samband därmed också få en kort 
introduktion till bibliotekets 
verksamheter. 

Måluppfyllelse 
Bibliotekets samarbete med kulturföreningar 
och studieförbund har ökat under året. En 
generell inbjudan till alla föreningar har dock 
inte utfärdats. 

Mål 
 Utnyttjandegraden på huvudbiblioteket 

(hur många gånger per år varje bok i 
genomsnitt lånas ut) skall höjas så att det 
ligger över riksgenomsnittet. 

Måluppfyllelse 
I det kontinuerliga arbetet med 
medieplanering har utnyttjandegraden stigit 
ytterligare och ligger över riksgenomsnittet. 
 
 
Mål 
 Antalet ”Boken kommer”-låntagare skall 

öka. 

Måluppfyllelse 
Biblioteket har under året etablerat samarbete 
med ”Fixar-Chaba” för att nå 
ålderspensionärer som har svårt att komma 
till biblioteket. 
 
 
Framtiden 
Tekniska lösningar skall vidareutvecklas i 
riktning mot att invånarna själva kan sköta så 
många av bibliotekets tjänster som möjligt. 
Detta möjliggör ett effektivare utnyttjande av 
bibliotekets personal. 
 
Biblioteket skall ha en aktiv handledande roll 
i informationssökning. Kommunens invånare 
skall informeras om möjligheterna att 
utnyttja biblioteket på ett effektivare sätt. 

Musikskola 
 
Organisation 
Musikskolan har sina lokaler i 
Bildningscentrum Jan Fridegård.  

Musikskolan hade ca 350 elever inskrivna 
under 2006. Kön till verksamheten har ökat 
och ca 300 elever väntar på att få börja spela. 
Antalet gymnasieelever som deltar i 
musiktillvalet ”Musikkvisten” och Estetiska 
programmets musikinriktning motsvarar ca 
1/8-del av Musikskolans lärarresurs och 
budgeteras/bokförs på ungdomsgymnasiet. 
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Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 
2005 

 
Bokslut 

2006 

 
Budget 
2006 

 
Av-

vikelse
 
Musikskola 2 838 2 883 2 807 -76
 
Musikskolan redovisar ett underskott på -76 
tkr. Underskottet beror på att en planerad 
höjning av avgifterna för musikskolan ej gick 
att genomföra. 
 
Mål och måluppfyllelse 
 
Mål 
 Musikskolan ska bereda plats för fler 

yngre barn i undervisningen genom att 
hitta nya och anpassade 
undervisningsmetoder. 

 
Måluppfyllelse 
Brasslek för elever i åk. 1 har bedrivits under 
2006. Under hösten 2006 har 
försöksprojektet ”musiklek för 6-åringar” 
startat. En första utvärdering kommer i 
januari 2007. 
 
Mål 
 Musikskolan skall vara initiativtagare till 

ett nätverksarbete där kommunens 
musiklärare i skola och musikskola 
genom samarbete strävar mot 
gemensamma mål i undervisningen. 

 
Måluppfyllelse 
Ett stort antal gemensamma projekt har 
genomförts under 2006. Ett nätverk har 
bildats bland grundskolans musiklärare vilket 
också har medfört en bättre och effektivare 
kommunikation med musikskolan. 3 
gemensamma musikalprojekt har planerats 
under hösten. 
 
Mål 
 Alla elever i musikskolan skall ha 

tillgång till den interaktiva hemsidan. 
 
Måluppfyllelse 
Musikskolan har under 2006 utvecklat ett 
interaktivt läromedel för musikteori. Sidan är 
helt unik i landet och har under hösten haft ca 

20 000 besökare. Sidan ligger öppet och har 
även börjat användas i grundskolans 
musikundervisning. 
 
Mål 
 Musikskolan skall vara initiativtagare till 

att arrangera konserter och skapa en 
levande musikmiljö i BCJF. 

 
Måluppfyllelse 
Musikskolan har varit konsertarrangör vid 13 
tillfällen under 2006. Arrangemangen har 
lockat ca 2 000 åhörare.  
 
Mål 
 Musikskolan skall erbjuda 

handledning/praktik för 
musikhögskolestudenter i syfte att skapa 
en dialog som leder till utveckling av 
undervisningsformerna. 

 
 
Måluppfyllelse 
Musikskolan har under året haft besök från 
musikhögskolan i Stockholm. Det har rört sig 
om både grupphandledning och praktik för 
enskilda studenter. 
 
Framtiden 
Intresset för att delta i någon av 
musikskolans kurser har ökat under 2006. 
Trots förtätning av elevgrupperna växer kön. 
Under våren 2007 kommer musikskolan att 
presentera en utredning av verksamheten. 
Där kommer förslag på hur man på sikt ska 
kunna hitta ett effektivare intagningssystem 
att presenteras.  
 

Kulturverksamhet 
 
Organisation 
Bildningsnämnden ansvarar för en rad olika 
typer av kulturaktiviteter, t ex allmänkulturell 
verksamhet (arrangemang och utställningar), 
kulturbidrag, bidrag till studieförbunden och 
till skolornas kulturinsatser. 
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Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 
2005 

 
Bokslut 

2006 

 
Budget 
2006 

 
Av-

vikelse
 
Kultur  1 173 1 867 1 718 -149
 
Kulturverksamheten visar på ett underskott 
om -149 tkr. Detta beror på att budgeten för 
bidragen till studieförbunden blev för liten i 
förhållande till det bidragssystem som 
kommunen tidigare fattat beslut om. 
 
Mål 

 Kulturevenemang skall arrangeras minst 
en gång varje höst och vår. 

 

Måluppfyllelse 
Ett flertal arrangemang har genomförts våren 
och hösten 2006 i Bildningscentrum Jan 
Fridegård. Som exempel kan nämnas 
Konsertkarusellens föreställningar i 
samarbete med Musik i Uppland och lokala 
föreningar. Ett flertal utställningar har 
arrangerats i både Bildningscentrum Jan 
Fridegårds foajé och Kommunhusets 
vinterträdgård. Lokala kulturföreningar, t.ex. 
Bibliotekets vänner, Föreningen Norden och 
Kulturhistoriska föreningen har genomfört ett 
antal arrangemang. 
 
 
Utveckling under året 
Under året har Konsertkarusellens program 
genomförts, bl.a. konserterna ”Miriam 
salutes Monica Z” med Miriam Aïda, ”World 
Music Project” med Simon Monserrat, Dan 
Laurin och Trio X samt Jojje Wadenius 
Band. 
Under 2006 har sex olika utställningar visats 
i kommunhuset. Under året har arbetet med 
det medieprojekt som påbörjades 2005 
avslutats. Projektet har genomförts med 
bidrag från Svenska Filminstitutet. I korthet 
har projektet gått ut på att använda DV-
kamera i samband med redovisningen av 
skoluppgifter. Projektets första del har vänt 
sig till lärarna och planerna på en andra del är 
riktad mot eleverna. ”Buss på bygden” har 
under året varit en del i undervisningen av 

den lokala historien som erbjudits 
kommunens elever. Förutom till eleverna har 
samma typ av informativa resor erbjudits 
nyanställd personal i kommunen. Under året 
uppmärksammades ”Mångkulturåret” i Håbo 
kommun genom ett antal temaarrangemang. 
Innehållet i varje tema har varit 
mångkulturellt och genomförandet varierat 
(föredrag, författarbesök, utställningar, 
teaterföreställningar, dans och musik). T.ex. 
föreläsningen ”Trehundra år i kloster och 
femtio år i Hollywood”, fotoutställning Kina 
– Bålsta samt koncerten ”World Music 
Project” med Simon Monserrat som ingick i 
Konsertkarusellens utbud.  
Bildningscentrum Jan Fridegård, ABF, 
Biskops-Arnö och Skokloster slott har 
samverkat i planeringen och genomförandet 
av de olika arrangemangen. 
 
Kulturaktiviteterna i förskolorna och 
skolorna har under 2006 varit omfattande. Ca 
273 tkr har fördelats ut i de olika 
verksamheterna. Exempel på aktiviteter som 
förekommit är; 

• Kulturvecka med Skokloster slott 
som tema (Slottsskolan) 

• Tema ”Sverige och skolan” för 100 år 
sedan, tema ”Sagor och sägner” 
(Viby) 

• Kulturvecka med bl.a. temaarbete 
”Vår jord igår – idag – i morgon. 
schackturnering, museibesök, besök 
till Dannemora gruva, 
teaterföreställningar (Futurum) 

• Författarbesök i åk 4 och 6, 
”mångkulturföreläsning”, barnoperan 
”Loranga, Mazarin och Dartanjang 
(Kungliga Operan), 
teaterföreställningen ”Macbeth” 
(Dramaten), besök på Historiska 
muséet (Gröna Dalens skola) 

• Författarbesök (Gransäterskolan) 
• Tema ”Färg och form”, museibesök, 

författarbesök, teaterföreställningen 
”Älgar i magen”, undervisning i 
medeltida dans m.m. 
(Västerängsskolan) 

• Teaterföreställningen ”Råttan, 
Grodan, Å Vad Hände Sen Då?”, 
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Musik och dansprojekt, ” (som 
fortsätter under 2007), ”Brasslek”. 
(Kommunens förskolor och 
familjedaghem) 

• Dansprojekt med samtliga åk 9 i 
kommunen.  

• Teaterföreställningar, bl.a. 
”Bernardas hus” (Uppsala 
Stadsteater), opera ”Pippi 
Långstrump” (Kungliga Operan), 
konsert (ungdomsgymnasiet, 
Bildningscentrum Jan Fridegård) 

 
Framtiden 
Planering kring det planerade 
”Barnkulturåret 2007” var på gång när den 
nya regeringen beslöt att ställa in det. 
År 2007 är det 300 år sedan Carl von Linné 
föddes. Detta firas i hela Sverige och 
kommer även att uppmärksammas i Håbo 
kommun. 
År 2007 skulle Astrid Lindgren ha fyllt 100 
år. Det kommer att uppmärksammas i 
kommunen genom planerade aktiviteter i 
förskola/skola. 
Kommittén ”Aktionsgruppen för barnkultur” 
lämnade 2006 in sitt betänkande ”Tänka 
framåt men göra nu” till dåvarande 
kulturminister Leif Pagrotsky. I betänkandet 
redovisas vilken kultur barnen själva 
efterfrågar, hur alla barn kan få möta och 
utöva kultur och hur barnkulturen kan 
finansieras. Barnkulturen i Sverige är både 
underdimensionerad och ojämlikt fördelad. 
Slump och uppväxtvillkor är avgörande för 
om ett barn får uppleva och själv skapa 
kultur. Detta visade aktionsgruppens 
kartläggning av den offentligt finansierade 
kulturen för barn. För att nå upp till en nivå 
som bättre överensstämmer med FN:s 
barnkonvention, läroplaner och 
kulturpolitiska mål krävs kraftfulla insatser. 

Fritid 
 
Organisation 
Bildningsutskottet ansvarar för en rad olika 
typer av fritidsverksamheter, t ex 
arrangemang, kontakter med kommunens 

föreningsliv, föreningsbidrag samt 
ungdomsaktiviteter. 
Arbetet med fritidsfrågorna bedrivs vid 
bildningskontoret där fritidskonsulenten är 
placerad. 
 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 

2005 

 
Bokslut 
2006 

 
Budget
2006 

 
 

Avvikelse
Fritidsverksamhet 2 491 3 447 3 350 -98
 
Verksamheten uppvisar ett underskott om -98 
tkr som främst beror på något lägre intäkter 
än budgeterat. 
 
Utveckling under året 
Föreningsliv 
Under 2006 så har föreningsdrivna aktiviteter 
för barn och ungdom ökat jämfört med 
föregående år. Det skulle dock ha kunnat 
utvecklats ytterliggare om det funnits mer 
aktivitetslokaler. Främst sporthallar för olika 
idrottsaktiviteter. Flera föreningar har köer 
på barn som vill börja i deras verksamhet, 
men inte får plats. Sporthallarna är 
fullbokade och nyttjas maximalt. 
Under sommaren så invigdes de nya 
allvädersbanorna för friidrott på Gröna 
Dalens IP. Även en mountinbike slinga på 
3,6 km färdigställdes i Viby friluftsområde. 
IP Gallerians lokaler för judo och ju-jutsu 
färdigställdes och invigdes. I och med det så 
flyttade boxningsklubben till lokalerna i 
Talltoprp, och det medförde att tider blev 
tillgängliga för andra aktiviteter i 
Mansängens gymnastiksal. 
Några stora föreningsarrangemang har 
genomförts under året, bland annat Vårblotet 
(cykel-tävling). Bålsta Cup och helgcup – 
fotbollsturneringar, Trazan cup i gymnastik 
och Santa Maria cup i simning. 
 
Friluftsliv 
Under året så har arbetet med att höja 
kvaliteten på friluftsområdena och 
Upplandsleden fortsatt i samarbete med 
Upplandsstiftelsen. Under vintern så 
plogades kilometerlånga slingor upp på 
isarna vid Kalmarsand och Skokloster. 
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Ungdomsverksamhet 
Året startade upp med att de fyra 
fritidsgårdarna lades i samma organisation 
under fritidskonsulenten i stället för att vara i 
de olika skolornas verksamheter. 
På grund av ekonomiska orsaker, men också 
med anledning av dåligt besökarantal så 
lades fritidsgården på Futurum ner under 
våren. Från höstterminsstarten gjordes 
samma sak med fritidsgården på 
Gransäterskolan. Hörnan och Skokloster 
fritidsgård har fortsatt med sina verksamheter 
och har många barn och ungdomar som 
regelbundet besöker dem.  
Under november och december så öppnades 
ett ungdomscafé för de lite äldre ungdomarna 
tisdagskvällar och torsdagskväller på 
Bildningscentrum Jan Fridegård i anslutning 
till biblioteket. Bemanningen bestod av en 
fritidsledare och en personal från caféet. 
Under året har det arrangerats några 
evenemang riktade till ungdomar, bland 
annat skolavlutningsarrangemang vid 
fritidsgården Hörnan, Hallowen och Lucia 
discon. 
 
Offentliga arrangemang 
Valborgsmässofirandet och 
midsommarfirandet gick av stapeln vid 
Gröna Dalens IP och många 
kommuninnevånare deltog i firandet. 
Nationaldagsfirandet var även det förlagt till 
Gröna Dalens IP och det var c:a 2 000 
personer som kom och gavs möjlighet att 
njuta av uppvisningar, musik, mat och dryck. 
Håbo festdag i augusti lockade rekord 
mycket publik, både på dagen och på kvällen. 
 
Mål och måluppfyllelse 
 
Mål - Föreningsliv 
 Stödja föreningar så att de kan bedriva 

sin verksamhet så att den utvecklar 
kommunens invånare positivt såväl 
psykiskt som socialt och kulturellt. 

 
Måluppfyllelse 
Föreningslivet ges stöd i form av ekonomiska 
bidrag, tillgång till anläggningar och lokaler 
samt med arbetsinsatser. 

 
Mål - friluftsliv 
 Två gånger per år ska 

bildningsförvaltningen informera 
kommunmedborgarna om vad det finns 
för möjligheter till ett aktivt friluftsliv. 

 
Måluppfyllelse: Under året har det 
informerats kontinuerligt till kommunens 
innevånare om olika friluftsevenemang samt 
om de friluftsområden och möjligheter till 
friluftsliv som kommunen har att erbjuda. 
Detta har bland annat gjorts genom 
information på hemsidan, i kommunguiden 
samt i de olika lokala tidningarna. 
 
 
Mål - Ungdomsverksamhet 
 
 Skapa en intressant träffpunkt för 

ungdomar och att erbjuda en meningsfull 
fritid, aktiviteter och återkommande 
arrangemang. 

 
Måluppfyllelse: Arbetet som bedrivs på 
fritidsgårdarna, den nyöppnade träffpunkten 
för de lite äldre ungdomarna vid BCJF, det 
föreningsstöd som ges samt de olika 
arrangemang som genomförts syftar till att 
uppnå detta mål. 
 
Mål - Offentliga arrangemang 
 
 Ansvara för att de offentliga 

arrangemangen genomförs. 
 
Måluppfyllelse: Arrangemang har 
genomförts för valborgsmässoafton, 
midsommarafton, nationaldagen samt Håbo 
festdag. 
 
 
Framtid 
På grund av ökat barnantal i kommunen så 
kommer behoven av ytterliggare lokaler för 
framförallt idrottsaktiviteter att fortsätta vara 
stort. Detta behov framhålls intensivt av 
föreningslivet i kommunen. 
Fritidsgårdsverksamheterna har stora behov 
av större och bättre anpassade lokaler. 
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Investeringar 
 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 
2005 

 
Bokslut 
2006 

 
Budget
2006 

 
Av-

vikelse
Investeringar 2 465 2 000 2 000 0
 
Investeringarna under 2006 uppgick till 
2 000 tkr, vilket sammanfaller med 
investeringsanslaget för bildningsutskottet.   
 
Investeringsmedlen har använts på följande 
sätt. 
 
Förskola: Ca 170  tkr till utrustning av 3 nya 
avdelningar. Ca 250 tkr till inventarier, 
möbler, IT-utrustning m.m. i de befintliga 17 
förskolorna. 
Grundskola: Ca 275 tkr till skolmöbler, 
elevskåp, IT-utrustning m. m. 
Gymnasieskola Ca 1 000 tkr till utrustning 
för de 5 nya gymnasieprogrammen. 
Övriga verksamheter: Ca 300 tkr till 
inventarier, möbler, IT-utrustning m.m. 
 
Personalredovisning år 2006 
Personalredovisningen är ett bra 
informationsunderlag för den politiska 
ledningen och chefer för att kunna ta 
strategiska beslut och personalpolitiskt 
viktiga överväganden. 
 
Antalet anställda och 
anställningsform  
 
Bildningsförvaltningen har oförändrat antal 
anställda personer jämfört med 
mättidpunkten ett år tidigare. Uppgifterna i 
redogörelsen avser tillsvidare- och 
tidsbegränsat anställda med månadslön, som 
antingen arbetar hel- eller deltid, inkl. tjänst- 
och sjuklediga men exkl. timavlönade.  
Varje person räknas endast en gång även om 
den har flera anställningar. 
 
 
 
 
 
 

 
1 november 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

Antal mån.avlön. 
(tillsv.- och 
visstidsanställda inkl 
tjänstl. Exkl. 
timanställda) 

853 852 905 905 

Därav antal månads 
avlönade inom skolorna 

493 475 510 508 

Därav antal månads 
avlönade inom förskolan 

187 199 255 273 

Ant.anställda i % av 
samtliga 1206 st 
anställda i kommunen 

71 %  70,6 % 69,9 % 68,8%

Andel kvinnor/män i % 
 

84/16 84/16 85/15 85/15

Tillsvidareanställda/Tids- 
begränsat anställda i % 

85/15 88/12 86/14 85/15

Kvinnor:Tillsv.anst. i % 
av samtliga kvinnor 

83% 86% 86% 86% 

Män: Tillsv.anst. i % av 
samtliga män 

 
79% 

 
81% 

 
85% 

 
81% 

     
Antal grundskollärare    184 
Antalet gymnasielärare    50 
Samtliga lärare    333 
Antalet barnskötare    188 
Antalet elevassistenter    52 
Antalet förskollärare    110 
Antalet fritidspedagoger    27 
Antalet dagbarnvårdare    24 
Antalet kokerskor/ 
rest.biträden 

    
51 

     
 
Personalförändringar i 
verksamheterna 
 
 Inom grundskolan har det varit 

personalneddragningar p.g.a minskat 
antal grundskoleelever. Det motsvarar ca. 
21 färre årsarbetare. Grundsärskolan har 
dock ökats med ca 6 årsarbetare. Men 
även ytterligare en årskurs inom de 
tidigare utökade programmen vid 
gymnasiet BC Jan Fridegård påverkar det 
totala antalet anställda inom skolan med 
+ 7,2 årsarbetare. Gymnasiesärskolan har 
dock minskat antalet anställda. 

 
 Förskolorna har ökat sin personal. 

Råbydal och Åkerby förskolor har 
utökats med en avdelning under året. 
Mobila teamet som finansierats med 
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Hallengrenpengar har också bidragit till 
utökningen av förskolepersonal. 

 
 Antalet grundskollärare har minskat med 

tio anställda vid mättidpunkterna 1/11 
2005 och 2006. 

 
 Gymnasielärarna har ökat med 7 

personer. 
 
 Barnskötarna är den yrkesgrupp som har 

fortsatt öka mest – under året med 
ytterligare 17 personer. De är också den 
största yrkesgruppen.  

 
 Förskollärarna har minskat med 2 

personer. 
 
 Fritidspedagogerna har minskat med 4 

personer.  
 
 Antalet dagbarnvårdare fortsätter att 

minska. 
 
 Bildningsförvaltningens andel anställda 

av hela kommunens antal fortsätter att 
minska.  

 
 Könsfördelningen bland personalen 

fortsätter att vara ojämn. Antalet kvinnor 
har dock minskat något och är 766 och 
antalet män har ökat och är nu 139 
anställda.   

 
 Det är procentuellt fler män (19,4 %) än 

kvinnor (13,7 %) som är tidsbegränsat 
anställda i förhållande till samtliga män 
resp. kvinnor. Tidsbegränsat anställda är 
oftast vikarier för ordinarie personal pga. 
sjukfrånvaro, föräldraledighet, studier 
men kan även anställas av andra orsaker 
som provanställning efter examen (lärare, 
förskollärare och fritidspedagoger) eller 
ej helt planerbara behov som t.ex. 
personliga assistenter. Att så långt som 
möjligt erbjuda tillsvidareanställningar är 
ett sätt att erhålla utbildad personal och 
klara den framtida personalförsörjningen. 
Skollagen, som speciallag står dock över 
LAS (lagen om anställningsskydd), vilket 

innebär att pedagogisk personal skall ha 
adekvat pedagogisk högskoleutbildning 
för att få en tillsvidareanställning.  

 
 Beträffande sysselsättningsgradens 

omfattning så är det bland de 
tillsvidareanställda, fler män än kvinnor 
som arbetar heltid – 92,9 % män av 
samtliga anställda män arbetar heltid och 
motsvarande för kvinnorna är 78,1 %. I 
avtalet AB 05 (kollektivavtalet Allmänna 
bestämmelser) anges att arbetsgivare 
innan nyanställning sker skall pröva om 
redan deltidsanställd arbetstagare kan 
erbjudas höjd sysselsättningsgrad. Detta 
ligger också i linje med intentionerna i 
jämställdhetsarbetet att utjämna 
könsbundna skillnader i anställnings-
villkoren.  

 
 

Obehöriga lärare  
Antal personer oavsett sysselsättningsgrad 
samt procentuell fördelning i förhållande till 
antalet anställda lärare totalt 
 
Per sista aug. 2002 2003 2004 2005 2006
Tidsbegränsade 
anställda 
obehöriga lärare 

49 
 

15,8% 

50 
 

15,4% 

36 
 

11,2% 

39 
 

11,7%

28 
 

8,8%
Tidsbegränsade 
anställda inkl 
tillsvidareanst. 
 inom annat yrke 
som fsk/ftp 

61 
 

19,7% 

63 
 

19,4% 

42 
 

13,1% 

44 
 

13,2%

34 
 

10,7%

 

Åldersfördelning  
Medelåldern för samtliga månadsanställda 
(inkl. tidsbegränsat anställda) på 
förvaltningen är 45,6 år. Den har därmed 
ökat något under året i jämförelse med 
tidigare år. De tillsvidareanställda har högre 
medelålder, 46,9 år och de tidsbegränsat 
anställda lägre med 38,5 år.  
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Åldersfördelningen har utjämnats något i 
jämförelse med tidigare år med flera 
anställda i åldersgrupperna yngre än 49 år. 

 
Antal anställda som uppnår 65 års ålder 
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Under året har tio anställda gått i 
ålderspension. Två av dem har valt 
ålderspension före 65 års ålder. Möjligheten 
att gå i ålderspension är enligt pensions-
avtalet från 61 års ålder till 67 år. 
Därtill kommer en anställd som av 
Försäkringskassan erhållit varaktig sjuk-
ersättning på deltid. 
 
Arbetad tid och frånvaro 
Det finns olika lagstadgade och avtalade 
möjligheter till ledighet, där förutom 
semester/ferier så är föräldraledighet och 
studieledighet vanliga orsaker. 

Även detta år har det funnits möjlighet att 
söka ledighet för friår. Det var 22 personer 
som påbörjade friårsledighet i hela Håbo 
kommun och 21 av dem kom från 

Bildningsförvaltningen. 15 av dem (13 
kvinnor och 2 män) pågår in i år 2007.  
 

Arbetad tid och frånvaro Övrig frånvaro; 
12,1%

Semester; 5,2%

Ferier; 6,7%

Arbetad tid; 
68,7%

Sjukers./
rehab.1,8%

Sjukfrånvaro
 5,5%

 
 
 

Personalrörlighet 

Här redovisas externa rekryteringar och 
avgångar från och med november 2005 till 
november 2006. Personalrörligheten är 
omräknat i procent i förhållande till antalet 
aktuella tillsvidareanställda personer. Totalt 
är det 3,5 % som börjat och 8,2 % som slutat 
sin anställning under perioden. I dessa siffror 
ingår inte den interna rörligheten mellan och 
inom förvaltningar.  
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Sjukfrånvaro – Hälsa och friskvård 
Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Den har 
även detta år sänkts med 0,6% i jämförelse 
med året innan.  
”Främja hälsa”-projektets intentioner 
fortsätter under året, vilket syftar till aktiva 
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åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Dessa 
satsningar skall däremot anses som 
långsiktiga och förväntas ge större resultat på 
sikt.  
 
 En åtgärd är ”Tidig återgång”, som 

innebär att alla nya sjukfall med längre 
sjukdomstid än 28 dagar skyndsamt skall 
erhålla besökstid hos 
företagshälsovården.  

 
 Under våren har samtliga 

verksamhetschefer tillsammans med PA-
konsult och personalkonsulent 
strukturerat gått igenom respektive 
verksamhetsenhets rehabiliteringsarbete. 

 
 FAR-projektet, som betyder fysisk 

aktivitet på recept fortsätter. Totalt har 16 
personer erhållit den möjligheten under 
de tre år projektet varit. 

 
 Träningsmöjligheter, i för därför avsedd 

hyrd träningslokal med träningsredskap, 
finns att tillgå för samtliga 
personalgrupper.   

 
 Samtliga arbetsplatser har utbildade 

friskvårdsinspiratörer. Syftet är att öka 
medvetandegraden och aktiviteten i dessa 
frågor på arbetsplatserna. Både under 
våren och hösten arrangerade de 
friskvårdsdagar, som de anställda kunde 
delta i på sin friskvårdstimme. 

 
 Personalklubben erbjuder varje termin ett 

varierat program så att det finns något 
som passar de flesta. Syftet är att främja 
hälsa och välbefinnande hos personalen. 

 
 Samtliga personal har erbjudits 

influensavaccinering. 
 
 Företagshälsovårdens – LänsHälsans – 

tjänster avropas av arbetsgivaren vid 
behov. 

 
 Den största posten av utnyttjade enskilda 

tjänster är stödsamtal hos beteendevetare. 
Därtill skall noteras att kommunen har en 

egen personalkonsulent som också till 
viss del av sin arbetstid ägnar sig åt det.  

 
 I övrigt används företagsläkarens tjänster 

till främst rehabilitering. 
Arbetsmiljöingenjören har under året 
anlitats till bl.a. bullerutredning samt 
utbildning kring buller. 

 
 Företagssköterskan har anlitats för 

hörselkontroller av bullerutsatta 
personalkategorier. 

 
 Under året inkom 13 

arbetsskadeanmälningar pga. olika typer 
av olycksfall under arbetstid och till och 
från arbetet. 
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Sjukfrånvaro Sjuk-eller rehabers.  
 
Sjukfrånvaron fortsätter nedåt även under 
2006, närmare bestämt med 0,6 procent i 
jämförelse med tidigare år. 
Sjukfrånvarotimmar, för egen sjukdom, i 
förhållande till avtalad arbetstid uppgår till 
5,5 % på Bildningsförvaltningen och 5,3 % i 
hela kommunen . Då medräknas inte bara de 
som är tillsvidareanställda utan även de som 
är visstidsanställda och timavlönade, även 
tjänstlediga genererar avtalad arbetstid.  
 
När de tjänstledigas avtalade arbetstid 
frånräknas höjs sjukfrånvarotalet till 8,2 %. 
Det är alltså av vikt att vid jämförelse av 
olika sjukfrånvarosiffror känna till underlaget 
för siffrorna.  
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Anställda med rehabiliteringsersättning och 
tidsbegränsad sjukersättning är dock ej 
medräknade. De generar ytterligare ett 
sjuktal med 1,8 %. 
 
 
Sjukfrånvaron fördelas enligt följande: 
 År 2004 År 2005 År 2006 
Skolornas sjukfrånvarotimmar  
i % av avtalad arbetstid 

 
6,2 

 
5,9 

 
5,4 

Förskolornas sjukfrånvarotimmar 
 i % av avtalad arbetstid 

 
8,1 

 
6,1 

 
5,9 

Skolpersonalens sjukersättning/ 
rehab Samtliga skolformer exkl. 
förskola: sjukersättning/rehab i 
procent av avtalad arbetstid  

 
 
 

1,5 

 
 
 

1,9 

 
 
 

1,9 
Förskolepersonalens sjuk- 
ersättning/rehab 

 
1,6 

 
1,5 

 
1,3 

Sjukfrånvaro / sjukersättning per 
yrke i procent: 

Barnskötare 
Förskollärare 
Fritidspedagoger 
Elevassistenter 
Ekonomibiträden/kokerskor 
Lärare(samtliga grupper) 
Gymnasielärare 
Bild-,musik- och idrottslärare 
Lärare åk 1-7 samt åk 4-9 

 
 

7,9 / 0,9 
 7,7 / 3,6 
8,1 / 0,0 

10,1 / 0,7 
9,2 / 1,6 
6,2 / 1,6 
3,6 / 0 

10,5 / 0 
5,6 / 2,6 

 
 

6,1 / 0,6 
6,6 / 4,4 
7,3 / 1,2 
6,8 / 1,0 
7,2 / 0,3 
5,5 / 2,1 
4,3 /0 
6,8 / 0 

4,7 / 3,1 

 
 

5,9/0,5 
5,4/3,6 
8,0/3,7 
9,6/1,1 
5,8/0 

4,6/2,2 
1,9/0 
5,9/0 

4,5/2,9 

 
119 anställda har varit sjukskrivna på hel- 
eller deltid längre än 28 dagar alt. har 
tidsbegränsad sjukersättning. 63 personer har 
varit sjuka på hel- eller deltid mer än 90 
dagar under året.  
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Sjukfrånvaro fördelat på kort- och långtidsfrånvaro

Kvinnor 12,6% 33,1% 21,7% 32,6%

Män 16,9% 38,3% 10,9% 33,9%

Totalt 13,1% 33,7% 20,4% 32,8%

Karensdag 1 Dag 2-14 Dag 15-90 Dag 91-

 
Långtidssjukfrånvaron minskar men 
korttidssjukfrånvaron ökar. Denna trend syns 
tydligast bland kvinnorna. 
 

 
 

Hälsotal 
 Långtidsfrånvaron (60 dagar eller mer) är 

60,9 % av den totala sjukfrånvaron. Det 
är en minskning från året innan med       
4,9 %. 

 
Sjukfrånvaro (inkl.sjukersättning) i 
% av tillgängligarbetstid (exkl 
tjänstlediga) 

 

Kvinnor 8,9 % 
Män 4,5 % 
 

Hälsotal per åldersgrupp
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Sjukfrånvaro i % av tillgänglig ordinarie 
arbetstid, exklusive tjänstlediga. 

 
Sjuklönekostnaden 2006 fördelar sig enligt 
följande: 
 
Karensdagen Dag 2-14 Dag 

15-90 
Total sjuklön

-1.415 tkr 2.966 tkr 226 tkr 3.193 tkr 
 

Sjuklönekostnaden har ökat med 346 tkr 
jämfört med året innan. Detta trots att den 
totala sjukfrånvaron minskat. Det beror på att 
korttidssjukfrånvaron ökar. 
 
Sjukförsäkringsavgift till staten på 15% av 
sjukpenningen för alla som är heltidssjuka 
upphörde i oktober. För förvaltningen uppgår 
den avgiften till 434 tkr för övriga delen av 
året. 
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 
ÖVERGRIPANDE 
 
Organisation och ansvarsområde 
Socialtjänsten finns för att vara ett skyddsnät 
för personer som av olika anledningar 
behöver stöd eller riskerar att fara illa. 
Kommunen har i uppdrag att bedriva 
socialtjänst vilket regleras i lagstiftning. 
Vård- och omsorgsnämnden och 
biståndsnämnden ansvarar enligt de 
socialrättsliga lagarna, lag om färdtjänst, lag 

om riksfärdtjänst, alkohollag och tobakslagen 
för nedanstående verksamhetsområden; 
 Rätt till bistånd 
 Åtgärder mot missbruk 
 Omsorger om barn och ungdomar  
 Omsorger om äldre människor 
 Omsorger om människor med 

funktionshinder 
 Åtgärder för arbetslösa 
 Medverkan i samhällsplaneringen  
 Nyanländainvandrare

 
Organisation 

 
 

Hemsjukvård 
Restaurangen 
Rehabilitering 
Korttidsboende 
äldre 
 
 

Kansli 
Pool 
Hemvård 
Vårdboende 
Dagverksamhet 
för äldre 
Fotvård 

Personligt 
ombud 
Personliga 
assistenter 
Gruppboende 
Oktavia 
Korttidsboende 
Ekan 
Psykiatri 
boendestöd 

Håbobryggan 

Arbetspraktik 
Ungdoms-
åtgärder 
Feriearbeten 
 

Stöd och 
biståndsavdelning 

Vård och omsorgs 
avdelning 

Arbetsmarknads 
avdelning 

Daglig 
verksamhet LSS 

Resultat 
I tkr 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Av-
vikelse 

Intäkter 31 149 44 217 33 343 10 874 
     
Kostnader     
Personalkostnader -94 634 -117 907 -112 118 -5 789 
Köp av verksamhet -20 495 -15 786 0 -15 786 
Övriga kostnader -41 643 -43 689 -55 186 11 497 
Summa kostnader -156 771 -177 382 -167 304 -10 078 
     
Resultat -125 623 -133 165 -133 961 796 
     
Netto 
investeringar 

 
-499 

 
-726 

 

 
-775 

 
49 

Vård- och omsorgsnämndens och 
Biståndsnämndens andel av 
Kommunens verksamhetskostnad

Vård- och omsorgsnämndens samt Biståndsnämndens verksamhet kostade varje Håbobo 7 145 kr. År 2005 uppgick 
kostnaden till 6 765 kr/inv. Beräkningar bygger på folkmängd år 2005/2006 

22,3% 

Vård- och omsorgsnämnden & Biståndsnämnden 

Biståndsnämnd Vård och omsorgsnämnd 

Socialchef 
 

Administration, äldre- och 
handikappsombudsman 
Alkoholhandläggning 

Masfunktionen 
Färdtjänst 
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Utgångspunkt för allt arbete inom Socialförvaltningen är den enskildes behov, lagstiftningen och de 
ekonomiska resurserna. Socialtjänsten ska bedriva sin verksamhet i nära samverkan med brukarna, 
dialogen säkerställs genom bland annat förvaltningens medverkan i det kommunala handikapprådet och 
pensionärsrådet. Arbetet inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och verksamheten måste ha 
instrument för att säkra denna. 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut

2005 

 
Bokslut 

2006 

 
Budget 
2006 

 
 

Avvikelse
Vård- och 
omsorgs- 
nämnd  
  
Gem 
Socialchefens 
 kansli 4 291 4 233 5 050 818
Vård- och 
omsorgs-
avdelningen 74 130 84 023 83 007 -1 016
Arbetsmarknads-
avdelningen 2 993 3 785 3 923 138
  
  
Biståndsnämnden  
Biståndsavd. 44 211 41 123 41 980 857
  
Netto 169 836 174 287 175 941 797
 

Socialförvaltningens totala överskott för år 
2006 är 797 tkr. Vård och omsorgsnämnden 
visar ett underskott om 60 tkr och 
biståndsnämnden visar ett överskott om 857 
tkr. Biståndsnämndens överskott beror 
framför allt på att man aktivt arbetat med 
hemmaplanslösningar inom individ- och 
familjeomsorgen när det gäller barn och 
ungdomar och deras familjer. Det har 
medfört att kostnaderna för köpta 
behandlingsinsatser har minskat radikalt. 

 
Vård- och omsorgsnämnden Belopp 
Budget 1 januari 2006 90 292
Löneökningsmedel 1 689
 
Budget 2006 inkl. löneökningsmedel 91 981
Bokslut -07 92 041
 
Underskott -60
 
 
 
 
 
 
 

Biståndsnämnd Belopp 
Budget 1 januari 2005 45 087
Omfördelning till VoM -1 708
Överföring till 
bildningsförvaltning -1 500
Avgift till regionförbundet -183
Löneökningsmedel -06 283
Budget 2006 inkl löneökn 
medel 41 980
Bokslut 2005 41 123
Överskott 856
 
Jämförelse mellan åren 2005 och 2006 
avseende hela socialförvaltningen 
 

Vid en jämförelse i bokslut 2005 och 2006 är 
nettokostnadsökningen 7 538 tkr. År 2006 är 
intäkterna 6 453 tkr högre än 2005 och 
bruttokostnaderna 13 992 tkr högre än 2005. 
Viktiga förändringar mellan åren som har 
påverkat intäkter och kostnader är: 

• Ökade intäkter inom LSS och 
arbetsmarknadsavdelningen samt 
ökade avgiftsintäkter inom 
äldreomsorgen. 

• Bruttokostnadsökningen förklaras 
främst av ökade kostnader inom LSS 
och äldreomsorg. 
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Nedanstående diagram visar jämförelse mellan 
budget och bokslut åren 2002 till 2006 
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Nedanstående diagram visar jämförelsen av intäkter 
avseende budget och bokslut åren 2002 till 2006 
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Nedanstående diagram visar jämförelsen av 
bruttokostnader avseende budget och bokslut åren 
2002 till 2006 
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Intäktsjämförelse 
 
Nedanstående diagram visar den procentuella 
fördelningen av socialtjänstens intäkter 2005 och 
2006. Den största andelen av intäkter är bidrag i 
form av statsbidrag som kommunen får för 
lönebidrag samt ersättning till personliga assistenter 
för gruppen personer med funktionshinder 
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Övrig försäljning mm: 

Den övriga försäljningen har mellan åren 
ökat med 354 tkr. Av denna ökning utgör 
större delen ökade intäkter på restaurangen 
p.g.a. fler sålda måltider. 

 

Taxor och avgifter: 

När det gäller taxor och avgifter är det en 
viss skillnad mot år 2005.  

Avgifter från enskilda har ökat med ca 492 
tkr. Detta beror främst på ökade intäkter 
inom äldreomsorgen för omvårdnadsavgifter 
och larm.  
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Bidrag: 

Bidragen har totalt ökat med 4 400 tkr 
jämfört med 2005 vilket beror på att 
ersättningen för personlig assistent enligt 
LASS har ökat. 
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Kostnadsjämförelse 
 
Nedanstående diagram visar en jämförelse av 
bruttokostnader mellan åren 2005 och 2006. 
Totalt har kostnaderna ökat med 10 077 tkr jämfört 
med 2005.  
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Färdtjänst  
Kostnaderna för färdtjänsten har minskat 
med ca 100 tkr.  
 
Äldreomsorg 
De totala kostnaderna för insatser till äldre 
har ökat med ca 8 700 tkr jämfört med 
föregående år. Kostnadsökningarna har bl. a 
följande förklaringar: 

• Ökat antal tjänster inom natten på 
äldreboendet, 500 tkr 

• Kompetensutvecklingsinsatser,  
• 400 tkr 
• Ökat köp av platser för 

utskrivningsklara, 300 tkr 
• Köp av plats på institution för äldre, 

ca 700 tkr 
• Ökade kostnader inom hemtjänsten, 

ca 1 400 tkr 
• Ökade kostnader på äldreboendet,     

2 700 tkr 
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Stor del av de ökade kostnaderna på 
äldreboendet beror på ökade vikariekostnader 
dels p g a korttidsfrånvaro dels p g a 
utbildningsinsatser. 
 
Insatser till funktionshindrade 
Kostnaderna för insatser till 
funktionshindrade har ökat med 347 tkr, 
Förändringen beror främst på: 

• Ökade kostnader för LSS/LASS. 
 
 
Individ och familjeomsorg 

• Kostnaden för verksamhetsområdet 
har minskat med 1 800 tkr jämfört 
med 2005. Minskningen förklaras till 
största delen av att satsningar gjort på 
hemmalösningar. 

 
Socialbidrag 

• Utbetalt försörjningsstöd har minskat 
med 890 tkr jämfört med 2005., vilket 
beror på ett minskat antal hushåll som 
erhållit försörjningsstöd samt på ett 
utvecklat samarbete med 
arbetsmarknadsavdelningen. 

 
Arbetsmarknadsinsatser 
I en jämförelse mellan åren 2005 och 2006 så 
har kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser 
minskat med 175 tkr.  
 
Investeringar 
 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 
2005 

 
Bokslut 
2006 

 
Budget
2006 

 
Av-

vikelse
Socialchefens kansli  505 775 270
Biståndsavdelning  153 - -153
Vård- och 
omsorgsavdelning  68 - -68
Arbetsmarknadsavdelning  0 - -
   
Summa investeringar  726 775 49

 
Kommentar investeringar 
Investeringar under 2006 : 
 Datorer och bildskärmar, både utbyte av 

gamla samt nyinskaffning på grund av 
funktionalitet. 

 Inköp av kontorsmöbler 
 Ombyggnation av plan 1, stöd och 

biståndsavdelningen. 
 

Personalredovisning 
 
Anställda  
Under 2006 har antalet anställda inom 
socialförvaltningen ökat med 14 personer i 
förhållande till 2005. Med anställda avses här 
antal personer som är tillsvidareanställda 
(fast anställda) eller visstidsanställda med 
månadslön enligt avtal AB (Allmänna 
bestämmelser). Antalet anställda inkluderar 
ej Plusjobbare (inom arbetsmarknadsenheten) 
BEA och PAN-anställda.  
Nyanställningar inom vård- och 
omsorgsavdelningen har främst skett i form 
av nattpersonal och boendestöd, psykiatri. 
Inom stöd- och biståndsavdelningen har det 
skett nyanställningar av behandlingspersonal 
samt handläggare. 
 
Könsfördelning 
Inom socialförvaltningen uppgår andelen 
kvinnlig personal till 86 procent av de totalt 
anställda. Det är en ökning jämfört med 2005 
då motsvarande andel var 85 procent. 
 
Nedanstående tabell visar andelen kvinnor 
och män. 
 
Antalet 
Månads 
anställda

År 2005 
Antal  

mån.anst.

 
 

% 

År 2006 
Antal 

mån.anst. 

 
 

% 
Kvinnor 212 85 226 86 
Män 37 15 37 14 
Totalt 249 100 263 100 
 
Anställningsform och sysselsättningsgrad 
Andelen tillsvidareanställda kvinnor har 
mellan 2005 och 2006 varit oförändrad; 93%. 
Samtliga män inom socialförvaltningen är 
tillsvidareanställda, vilket också är oförändrat 
jämfört med 2005.  
 
Under 2006 arbetade 51,4 procent av 
samtliga tillsvidareanställda kvinnor heltid 
vilket är en ökning med 3,6 procentenheter 
jämfört med år 2005. Samtidigt har andelen 
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deltidsanställda kvinnor (75-99%) minskat 
med 3,6 procentenheter. Jämfört med 2004 
har antalet deltidsanställda kvinnor minskat 
med 13,3 procentenheter. Ovanstående kan 
förklaras med att ett stort antal redan 
anställda inom Vård- och omsorg har 
erbjudits höjda sysselsättnings-grader genom 
tillförda kvalitetsförbättringsmedel. 
Sammanlagt för Social förvaltningen är dock 
nästan hälften av alla kvinnor fortfarande 
deltidsanställda. När det gäller männen 
arbetar 79,8 procent heltid medan 14,1 
procent arbetar mellan 75-99 procent. 
 
 
Nyckeltal 

År  
2005 

År 
2005 

År 
2006 

År 
2006 

 Kvinnor Män Kvinnor Mån 
Heltid 100%     
Tillsvidareanställda  47,8 76,5 54,1 79,8
Visstidsanställda 66,8 0 42,9 0
   
Deltid -  74%   
Tillsvidareanställda  16,5 6,1 12,0 6,1
Visstidsanställda 0 0 17,5 0
   
Deltid 75-99%   
Tillsvidareanställda  35,7 17,4 36,6 14,1
Visstidsanställda 33,2 100 39,6 100
 
Åldersfördelning 
Medelåldern för samtliga anställda (både 
tillsvidare- och visstidsanställda) på social-
förvaltningen är 45 år, vilket är oförändrat 
jämför med 2005. Personer som är 
visstidsanställda (vikarier) har betydligt lägre 
medelålder, 32,7 år, än tillsvidareanställda 
(fast anställd) 2005 var medelåldern för 
visstidsanställda 36,9 år. 
 
Arbetad tid och frånvaro 
Diagrammet visar fördelningen av övertid, 
semester och frånvaro för samtlig personal 
inom socialförvaltningen. 

Övertiden för 2006 är oförändrad jämfört 
med 2005.  Procentuellt utgör övertiden 0,5 
% av den avtalade arbetstiden. 
 
Semesteruttaget 2006 är något lägre än under 
2005.  
 
 
 

I gruppen övrig frånvaro ingår lagstadgad 
ledighet såsom tjänstledighet, t ex 
kompledighet samt ledighet för 
förtroendeuppdrag, föräldraledighet, vård av 
barn m.m. 

Den totala sjukfrånvaron (inkl. 
tidsbegränsade sjukersättningar) för 
socialförvaltningen utgör 7,6 procent av den 
”tillgängliga” arbetstiden år 2006. Detta är en 
marginell ökning mot 2005 då motsvarande 
andel var 7,4 procent. År 2004 var den totala 
sjukfrånvaron 9,4 procent och år 2003 11,8 
procent. 
 

Även när man jämför enbart den ”egentliga” 
sjukfrånvaron och exkluderar 
sjukersättningarna, förblir skillnaden mellan 
åren marginell; 2006(5,8 procent) och 
2005(5,7 procent). Jämför man över en 
längre period ser man att sjukfrånvaron 
nästan halverats på tre år; 5,8 procent år 2006 
samt 11,1 procent år 2003. Att sjukfrånvaron 
sjunkit så mycket är väldigt positivt, det är 
inte heller någon tillfällighet utan en 
medveten satsning från ledningsnivå. 
Satsningen har bestått av bl.a. förebyggande 
åtgärder och friskvårdsinsatser, noggrann 
uppföljning och genomförande av metoden 
”Tidig återgång” i samarbete med 
företagshälsovården vid sjukdom längre än 
28 dagar och upprepad korttidsfrånvaro. 

 
 
 
 
 

Fördelning över arbetad tid och 
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Övriga hälsotal 
Vid omräkning av det totala antalet ökade 
sjukfrånvarotimmar inkl sjukersättningar 
(från 35 206 tim år 2005 till 39 405 år 2006) 
motsvarar detta 2,4 årsarbetare. Anledningen 
till att sjukfrånvaron inte ökat procentuellt 
trots att den ökat i antal timmar beror på att 
timmarna fördelas på fler anställda under 
2006. 

 
Den största andelen av sjukfrånvaron utgörs 
av långtidsfrånvaron över 60 dagar. Under år 
2006 sjönk dock långtidssjukfrånvaron till 
64,6 % jämfört med 2005 då de 
långtidsfrånvarons andel av sjukfrånvaron 
var 71,1%. Ökningen av antalet sjukfrånvaro 
timmar ovan kan därför härledas till att det är 
korttidssjukfrånvaron som ökat inom 
socialförvaltningen.  

 
Diagrammet nedan visar uppdelningen av 
sjukfrånvaron i åldersgrupper. En jämförelse 
mellan åren visar att sjukfrånvaron inom 
gruppen 30-49 år har sjunkit medan 
sjukfrånvaron i gruppen 50 år och äldre samt 
29 år och yngre har ökat. Den personal som 
har högst sjukfrånvaro finns i 
åldersintervallet 50 år och äldre, 10 procent 
totalt. 

 
Sjukfrånvaron per kön visar 2006 liksom 
tidigare år att sjukfrånvaron hos kvinnor om 
8,8 % är betydligt större än hos män som har 
1,3 %. 

 
 
 

 
Sjuklönekostnader 
2006 1 084 601 kr totalt 

2005 756 351 kr totalt 

2004 805 215 kr totalt 

Sjuklönekostnaden har ökat med 328 250 kr 
jämfört med 2005. Sjuklöneperioden är from 
den 1/1 2005 14 dagar minus karensdagen. 
Endast sjukfrånvaro med sjuklön ingår, 
arbetsskada, sjukersättning, rehabilitering 
mm ingå ej. Karensdagarna är ej inräknade i 
sjuklönekostnaderna. Ökningen kan förklaras 
genom att det i första hand är 
korttidssjukfrånvaron som kostar 
arbetsgivaren pengar och det är denna som 
har ökat under 2006, 27 procent (23 procent 
år 2005) 

 

Pensionsavgångar 

Nedan visas en tabell över kommande 
pensionsavgångar inom socialförvaltningen. 

 
År 2007 2008 2009 2010 2011 

Antal  5 8 5 8 5 

 
År 2012 2013 2014 2015 

Antal  9 13 8 4 

 

Personalkostnad 
Genomsnittliga personalkostnaden för 
socialförvaltningen 2006 var 383 tkr inkl PO, 
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varav 336 tkr var lönekostnader. 
Motsvarande för år 2005 var 375 tkr varav 
lönekostnad 326 tkr.  

För kommunen totalt 2006 var siffrorna 
följande: 381 tkr varav lönekostnad 340 tkr. 

 
Företagshälsovård 
Under 2006 betalade Socialförvaltningen 
270 043 kr till Länshälsan. Samarbetet med 
Länshälsan är en medveten satsning som man 
arbetat med under året. Motsvarande belopp 
för år 2005 var 181 722 kr. 

 
Medellön (exkl. PO) 
Medellönen på socialförvaltningen ser ut 
enligt följande: 

 
Medellön 2005 2006 

Kvinnor 18 450 18 688 

Män 20 962 20 690 

Totalt 18 771 18 947 

Utveckling under året/Pågående och 
avslutade projekt 
 
Socialtjänstens organisation är utformad så 
att den skall skapa förutsättningar att arbeta 
förebyggande, sätta brukaren i fokus, 
rättssäkra handläggningen, upprätthålla god 
kvalitet i tjänsteutbudet samt kontinuerligt 
utvärdera kompetens och professionalism. 
 
Under året har arbetet inom särskilt 
äldreomsorgen syftat till att hitta arbetssätt 
som sätter brukarens behov i centrum och där 
all personal har deltagit i ett aktivt 
utvecklingsarbete.  En annan viktig fråga har 
varit att minska sjukfrånvaron i 
organisationen inte ska öka.  Nedan följer en 
översikt över aktiviteter som bedrivits under 
2006. 
 
 Projektmedel för ”projekt Drogsam” i 

syfte att utveckla det förebyggande 
arbetet har beviljats t o m oktober 2006. 

 Utveckling av den gemensamma 
värdegrunden för det sociala arbetet i 
Håbo kommun. 

 Genom aktiva åtgärder både avseende 
ledning, rutiner, organisation och 
enskilda i samarbete med 
företagshälsovården har förvaltningen 
redan 2005 uppnått målet att minska 
sjukfrånvaron med 30 % under 
mandatperioden. En viss ökning har skett  
2006 vilket är viktigt att förvaltningen 
arbetar med under 2007. 

  Inom stöd- och biståndsavdelningen har 
man arbetat med att konsolidera den 
organisationsförändring som 
genomfördes 2005. Det har bl. a. medfört 
en mer kostnadseffektiv verksamhet. 

 Ett nytt och modernt verksamhetssystem 
har upphandlats vilket kommer att 
medföra bättre administrativt stöd och 
bättre möjligheter till utvärdering av 
verksamheten. 

 Samverkan har intensifierats mellan 
enheten för försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsavdelningen i syfte att på 
ett bättre sätt och i samverkan möta 
särskilt unga personer med 
försörjningsstöd. 

 Stöd- och behandlingsinsatserna på 
hemmaplan har utvecklats vilket medfört 
lägre kostnader för köpt vård. 

 Inom socialpsykiatrin har boendestödet 
till målgruppen utvecklats och kan nu 
erbjudas dagtid, vissa dagar kvällstid och 
alltid nattetid. 

 Antalet rapporterade avvikelser inom den 
kommunala hälso- och sjukvården har 
minskat. Bl a finns inget rapporterat 
trycksår för 2006 vilket är mycket 
glädjande även om det kan anses vara en 
självklarhet. Antalet rapporterade 
avvikelser när det gäller 
läkemedelshantering har minskat med 30 
% jämfört med 2005. 

 Verksamheten inom äldreomsorgen har 
fortsatt att utveckla arbetssätt som sätter 
brukaren i centrum och ökar dennes 
inflytande över sin vardag. Bl. a. har all 
personal deltagit i en omfattande 
etikutbildning  
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 En ombyggnad av gruppboendet 
Väppeby för att skapa ytterligare en 
boendeplats har genomförts under 
verksamhetsåret. 

 En stor ombyggnad av Pomonas kök och 
matsal har slutförts. 

 

Måluppfyllelse 
 
Socialtjänstens övergripande vision 
Kommunens socialtjänst beaktar den 
enskildes ansvar för sin sociala situation och 
inriktas på att frigöra personens egna 
resurser, så att behovet av sociala insatser 
minskar. Verksamheten bygger på respekt för 
den enskildes självbestämmanderätt och 
integritet. 
 
Nämndmål 
 

 Socialtjänsten ska i samverkan med 
andra skapa en trygg och säker miljö 
för Håboborna. ”Fixar-Chabas” 
insatser har minskat risken för 
fallskador hos våra äldre. 

 
Måluppfyllelse  
Målet är uppfyllt. Socialtjänsten samverkar 
med andra t ex landsting, polis, skola i syfte 
att skapa en trygg och säker miljö. Arbetet i 
det lokala brottsförebyggande rådet har 
intensifierats bl a genom att kommunen 
deltar i projektet ”ett tryggare Uppsala län”. 
 
 

 Socialtjänsten ska tillse att den 
enskilde får inflytande över beslut 
och utförande. 

 
Måluppfyllelse 
Målet är inte helt uppfyllt. Socialtjänstlagen 
förutsätter frihet och inflytande. Den 
brukarundersökning som genomfördes 2006 
inom äldreomsorgen visar att stora 
förbättringar skett. T ex tyckte 50 % av de 
boende på Pomona att man hade stora eller 
ganska stora möjligheter att påverka vilken 
hjälp man får. Det kan jämföras med 2004 då 

32 % tyckte detta. Även inom hemtjänsten 
har förbättringar skett på detta område. 
 

 Håbobor och deras anhöriga ska 
uppleva en omsorg med god kvalitet, 
där insatser/resurser på hemmaplan 
prioriteras. Metoder för att mäta hur 
väl verksamheten uppfyller 
invånarnas/brukarnas behov ska 
vidareutvecklas. 

 
Måluppfyllelse 
Målet är delvis uppfyllt. Insatser på 
hemmaplan prioriteras. Kostnaderna för köpt 
vård inom individ- och familjeomsorgen har 
minskat markant samtidigt som mer resurser 
har satsats på egna lösningar. Det har 
inneburit en mer kostnadseffektiv 
verksamhet. 
 
 

 Vårdboendet inom äldreomsorgen är 
ett prioriterat område under 
mandatperioden. Ambitionen är att 
antalet anställda per vårdtagare ska 
öka från 0,64 år 2002 till 0,77 år 
2006. 

 
Måluppfyllelse 
Målet är inte helt uppfyllt. En ökning av 
personaltätheten har dock skett och den var 
vid årsskiftet 0,72 
undersköterska/vårdbiträde per vårdtagare 
exkl. nattpersonal. Under året har en 
utökning av antalet nattpersonal gjorts med 3, 
84 årsarbetare. 
 
 

 Socialtjänsten ska förbättra 
personalens möjlighet att påverka sin 
arbetstid och sina arbetsuppgifter. 

 
Måluppfyllelse 
Målet är delvis uppfyllt. Arbetet pågår inom 
flera verksamheter. 
 
 

 Plan för kompetensutveckling ska 
finnas senast år 2006. 
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Måluppfyllelse 
Målet är inte uppfyllt. Arbetet har påbörjats 
under 2005 och beräknas bli slutfört under 
2007. 
 

 Inom socialtjänsten ska sjukfrånvaron 
minska med 30 % under 
mandatperioden. 

 
Måluppfyllelse 
Målet är uppfyllt. Jämfört med 2003 har den 
totala sjukfrånvaron minskat med 33 %. 
Mäter man den egentliga sjukfrånvaron har 
den minskat med 35 % jämfört med 2004 och 
med  
50 % jämfört med 2003. 
 
 

 Socialtjänstens verksamheter ska 
präglas av ett demokratiskt arbetssätt 
med öppenhet, tillgänglighet samt 
korta väntetider. 

 
Måluppfyllelse 
Målet är uppfyllt. Inom barn- och 
ungdomsenheten finns en jourtelefon så att 
alla som behöver kan få kontakt samma dag. 
Den bemannade receptionen ger också 
möjlighet till snabb kontakt. Även 
biståndshandläggare och socialsekreterare 
inom försörjningsstöd kan nås inom 2-3 
dagar. Biståndsbeslut inom hemtjänsten 
verkställs normalt senast nästa dag om det är 
behovet. 

Arbetsmarkandsavdelningen 
 
• Avdelningen ska genom aktiv samverkan 

med andra intressenter skapa möjligheter 
för den enskilde deltagaren att erhålla 
stöd, kompetensutveckling och 
arbetslivserfarenhet. 
 

Måluppfyllelse: 
Inlett samarbete med Uppsala kommun 
gällande aktivt arbetssökande Håbo 
Kommun. 

 

Samverkan i 4-part( Kommun, 
Försäkringskassa, Arbetsförmedling 
Landsting) där 15  
personer tagits emot för arbetsprövning 
med placering vid Aktivitetscenter 
Arken.  
 
Träffat lokal företag vid flertal tillfällen 
för ömsesidigt informations utbyte i syfte 
att  utöka antalet praktikplatser och 
framtida arbetstillfällen. 
 
Utöka samverkan med Enköpings och 
Upplands-Bro kommun gällande 
arbetsträningsplatser samt mottagande av 
praktikanter. 
 
Fortsatt och utvecklat samarbete kring 
avtal med Arbetsförmedlingen. 

 
Startat en ny verksamhet, Öppna 
gruppen, för arbetssökande personer som 
erhåller försörjningsstöd. 

 
Fortsatt samarbete med Särskola och 
Vuxenhabilitering. 
 
I samverkan med Stöd och bistånd samt 
psykiatrin startat Socialpsykiatrin 
Sysselsättning. 
 
Tillsammans med Stöd och bistånd 
planering av ny verksamhet för personer 
med missbruksproblematik. 
 
Tillsammans med Stöd och bistånd 
planering av ny verksamhet gällande 
ungdomstjänst.  
 
 

• Samtliga deltagare inom 
arbetsmarknadsavdelningen ska ha en 
genomförandeplan med regelbunden 
dokumenterad uppföljning. 

 
Måluppfyllelse 

Inom Daglig Verksamhet har samtliga 
deltagare en Genomförandeplan med 
kontinuerlig uppföljning samt de som 
önskar erbjuds kartläggning.  
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För deltagare som kommer via 
arbetsförmedlingen genomför vi 
aktiviteten utifrån den upprättade 
handlingsplan som tagits fram av 
arbetsförmedlingen. 
 
Deltagare som kommer via Stöd och 
bistånd, Öppna Gruppen, erbjuds snabb 
insats i jobbsökande och där används inte 
någon genomförandeplan. 
 

 
• Alla deltagare ska uppleva att 

verksamheten är av god kvalitet med ett 
innehåll som upplevs meningsfullt och 
utvecklande och där man möts med 
respekt, engagemang och lyhördhet. 
 

Måluppfyllelse 
Vi (Arbetsmarknadsenheten) har under 
året genomfört 
kvalitetsutvärderingar/månaden. 
Mätningarna bygger på ett graderat 
förfrågningsunderlag (4-gradig skala) och 
utgår från verksamhetens kvalitet viktat 
mot den egna insatsen. Mätkriterierna är 
Bemötande(3.1), Tidseffektivitet(2.9), 
Tekniska förutsättningar(3.0) (lokaler 
utrustning m.m.), Personalens 
kompetens(2.9), Helhetsbedömning(3.3). 
Under året har 9st mätningar genomförts. 
och det samlade snittet har för samtliga 
mätningar varit 3.1 Den svarande får ta 
ställning till dels bedöma verksamheten 
viktat mot den egna insatsen 
 
Inom Daglig verksamhet har en stor 
kvalitetsmätning i intervjuform 
genomförts av en extern person. Resultat 
kommer att sammanställas under januari 
2007 
 

• Avdelningen ska under året höja andelen 
deltagare som erhåller arbete eller 
påbörjar studier i jämförelse med 2005. 

 
Måluppfyllelse 
Se vidare Prestation/nyckeltal. 

Stöd och biståndsavdelningen 
 

 År 2010 är vi en av Sveriges 10 bästa 
socialtjänster! 

 
 Antalet personer i behov av 

försörjningsstöd med anledning av 
arbetslöshet ska minska med 20 % i 
förhållande till bokslut 2005. Målet 
är uppnått. Under 2006 har 
minskningen varit 46%, från 241 
personer 2005 till 132 personer 2006. 

 
 Antal personer i behov av extern köpt 

vård ska minska med 40 % till slutet 
av 2006 i förhållande till 
ingångsvärdet jan 2005. Målet är 
uppnått inom barn- och 
ungdomsenheten. Resultat blev att 
barn- och ungdoms placeringar har 
minskat med 67 %! Satsningen som 
nämnden gjorde med en kraftig 
utökning av familjeteamet har visat 
sig framgångsrikt både kvalitativt och 
kostnadsmässigt.  

 
 Antal personer i behov av extern köpt 

vård ska minska med 40 % till slutet 
av 2006 i förhållande till 
ingångsvärdet jan 2005. Målet ej 
uppnått inom vuxenenheten. Vuxen 
har ökat sitt placeringsbehov med 26 
%. Vuxenenheten har inte kunnat ha 
en fullt fungerade öppenvård under 
2006 med anledning av vakanser. Det 
är därför varit nödvändigt med köpt 
institutionsvård.  

 
 Inom stöd- och biståndsavdelningen 

ska sjukfrånvaron ligga kvar på 
samma låga nivå under 
mandatperioden. Målet ej uppnått. 
Sjukfrånvaro för år 2006 är 11,6 %.  
(2005 var sjukfrånvaron 8,4 %) Hela 
ökningen ligger på 
långtidssjukskrivningar som vi som 
arbetsgivaren inte kunnat rå över. 
Avdelningen har arbetat aktivt med 
rehabilitering och arbetsanpassning 
men eftersom det totala antalet 
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anställda är lågt slår några personers 
sjukfrånvaro igenom vid 
procentberäkningen.  

 
 Inom tre dagar skall den enskilde få 

kontakt med en biståndshandläggare 
via brev, telefon eller genom 
besökstid. Målet uppfyllt. 

 
 Inom tre veckor ska den enskilde få 

kontakt med familjerådgivningen. 
Målet uppfyllt. 

 
 

Vård och omsorgsavdelningen 
 
 Alla brukare med omvårdnadsinsatser 

skall ha en egen kontaktman. 
 
Måluppfyllelse 
Målet är uppfyllt 
 
 Minst 90 % av brukarna och deras 

anhöriga skall uppleva en omsorg med 
god kvalitet. 

 
Måluppfyllelse 
Målet är uppfyllt  
 
 Fortsatt utveckling av verksamheterna i 

samverkan med frivilligorganisationer, 
näringsliv, polis och andra myndigheter 

 
Måluppfyllelse 
Ett anhörigstödsprojekt har inneburit att 
frivilligorganisationerna och kommunen har 
fördjupat samarbetet. Både 
frivilligorganisationerna och kommunen 
ingår i projektet.  
 
 Minst 80 % av personalen ska uppleva att 

de är delaktiga i utformningen av det 
dagliga arbetet 

 
Måluppfyllelse 
Målet är inte utvärderat. I utvecklingssamtal 
har dock framkommit att personal känner 
delaktighet. 
 

 Innan utgången av 2005 skall en 
individuell kompetensutvecklingsplan ha 
upprättats för varje medarbetare inom 
Vård och omsorg. 

 
Måluppfyllelse 
Målet är uppfyllt 
 

 Någon form av flexibel 
arbetstidsmodell införs i första hand 
för medarbetarna på Pomona hus 2 
(äldreboende), hemvården och 
handikappomsorgen. 

 
Måluppfyllelse 
Målet är ej uppfyllt. Pga en ny arbetstidslag 
(ATL 2007) har möjligheterna starkts 
begränsats att införa flexibla 
arbetstidsmodeller som är verksamhets- och 
individanpassade.  
 
 Höjd sysselsättningsgrad till personal 

som önskar det 
 
Måluppfyllelse 
Målet uppfyllt   
 
 
 All personal skall ges möjlighet till 

friskvård 
 
Måluppfyllelse 
Målet är delvis uppnått. Det kan emellertid 
vara svårt för schemalagd personal att 
utnyttja friskvårdstimmen, speciellt nattetid.  
 
 Respekt och hänsyn ska visas för 

människors egenart och olika villkor.  
 
Måluppfyllelse 
Det är ett mål som är svårt att mäta på ett 
tillförlitligt sätt, men den brukarenkät som  
genomfördes under 2006 visade totalt på ett 
förbättrat resultat för tredje enkäten i rad.  
 
Dagverksamheten för äldre 
 Starta samarbete med 

förskoleverksamheten för gemenskap 
mellan olika generationer.  
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Måluppfyllelse 
Målet ej uppfyllt.  

Kundtillfredsställelse 
 
Ett sätt att följa upp och utveckla 
verksamheten är att ha ett system för 
hantering av klagomål. Ett sådant finns i hela 
kommunens verksamhet. När det gäller 
socialförvaltningen har det för 2006 
registrerats endast 12 klagomål vilket kan 
jämföras med 21 för 2004. Att det i 
verksamheten skulle ha framförts endast 12 
klagomål under 2006 måste betraktas som 
helt osannolikt, under 2006 har dock 
rutinerna för hantering av klagomål setts 
över, detta arbete kommer att fortsätta under 
2007. 
 
Klagomål, uppföljning och förbättring 
(jan-dec 2006) 
 
Antal inkomna: 12 
 
Åtgärd "ett" vid alla inkomna klagomål är att 
kontakt tagits med den person som lämnat in 
klagomål. 
 
Klagomålsområden Åtgärder 
Kränkande 
bemötande/brutna 
löften/Okunnig 
personal/Dålig omsorg 

Möten har hållits med den 
enskilde 

Omvårdnad av boende 
nattetid 

Översyn av rutiner vid 
vårdplaneringen samt 
återkoppling till den 
klagande. 

Sommarjobb saknas Fått kontakt med AME  
Omhändertagande i A-
huset 

Händelserna överlämnade till 
MAS 

Vill ha ljudisolerat rum 
på Ekan 

Ombyggnation, ett rum 
ljudisoleras 

Brukarenkät 
Under året har en uppföljning gjorts på den 
enkät undersökning som gjordes inom 
hemtjänsten och inom äldreboendet år 2004. 
 
Exempel på resultat 
 
 

Hur är dina möjligheter att påverka vilken  
hjälp du skall få? 

• Andelen som svarat att de har mycket 
stora möjligheter att påverka har ökat. 

 
• 55 % av de som svarat har angett att 

”möjlighet att påverka vilken hjälp” är 
viktigast när det gäller kontakten med 
äldreomsorgen. 

 
• Skriftlig kommentarer i enkät;  

” Att få gå på sjukgymnastik” 
” Rehab”  
” Avlastning” 

 
 

 

 

 

 

 

 
Hur är din möjlighet att påverka när du ska 

få hjälp? 
 

• Andelen som anser att de kan  
påverka när hjälpen ges har ökat 
mellan åren 2004 och 2006. 

 
• 35 % av de som svarat har  
angett att ”möjlighet att påverka  
när man ska få hjälp” är viktigast när det 
gäller kontakten med äldreomsorgen 
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Hur blir ditt behov av personlig hjälp 

tillgodosedd avseende på och avklädning? 
 

• Endast 18 personer har svarat på 
frågan,  

för övriga har frågan ej varit relevant. 
 

• Nöjdheten har ökat mellan åren 2004 
och 2006  

 
• 38 % av de som svarat har angett  
att när det gäller kontakten med 
äldreomsorgen är det viktigast att ”mina 
behov av personlig hjälp blir mycket bra 
tillgodosedda”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Återkoppling har gjorts med personalen kring 
enkätresultaten. 

Miljöarbete 
Socialtjänstens verksamheter har under 2006 
arbetat med att bidra till en fortsatt god miljö. 
Aktiviteter som pågår är; 
• Hemvården bistår sina brukare med 

källsortering av sopor. 
• Miljöfokus vid upphandling av 

leasingbilar. 
• Pappers- och plastsortering. 
• Sortering av sjukvårdsmaterial. 
• Batterier lämnas in vid speciella 

insamlingsställen. 
• Återanvändning och renovering av 

möbler. 
• Medvetet val av returpapper vid t.ex. 

beställning av post-its. 
• Återanvändning av t.ex. överblivna 

valsedlar. 
• Glasåtervinning på äldreboendet.  
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Prestation/nyckeltal 
Ett urval av prestation och nyckeltal inom 
vård- och omsorgsnämndens och 
biståndsnämndens verksamhetsområden 
redovisas här nedan, övriga 
prestation/nyckeltal redovisas i nämndernas 
årsredovisningar 
 
Vård och omsorgsavdelningen 

Äldreboende, hus 2  
Bokslut  

2005 
Budget  

2006 
Bokslut 

2006 
Antal brukare 32 32 33
Antal årsarbetare 23,26 23,30 23,88
Personaltäthet (avser 
vårdpersonal) 0,73 0,73 0,72
        
Kostnad per brukare 
(tkr) 308 326 380 331 962
        

Resultaträkning (tkr)      
Intäkter -1 679 -1 683  -1 856 
Kostnader 11 536 12 128  12 811 
Resultat 9 857 10 444  10 954 

 
 

Äldreboende, hus 4  
Bokslut  

2005 
Budget  

2006 
Bokslut 

 2006 
Antal brukare 32 32 32
Antal årsarbetare 
(vårdpersonal) 22,81 23,30 23,03
Personaltäthet (avser 
vårdpersonal) 0,71 0,73 0,72
        
Kostnad per brukare 
(tkr) 291 328 342 
        

Resultaträkning (tkr)      
Intäkter -1 824 -1 826  -1 797 
Kostnader 11 125 12 338  12 769
Resultat 9 301 10 512  10 972

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemtjänst 
Bokslut  

2005 
Budget 
 2006 

Bokslut 
 2006 

Antal brukare med vård och 
service 81 85 94
Antal brukare med enbart 
service 58 60 74
Antal brukare med enbart 
larm 60 70 70

Totalt antal brukare 199 215 238
      
Varav antal brukare som 
erhållit 50 55 70

hälso- och sjukvårdsinsats     
      

Antal årsarbetare 21,49 23,8 22,02

Personaltäthet 0,11 0,10 0,09
Andel årsarbetare med 
utbildning 97 % 98 % 95 %

Kostnad per brukare (tkr) 41 44,7 40,4
      

Resultaträkning (tkr)     

Intäkter -3 521 -3 508 -3 917

Kostnader 11 653 13 108 13 535

Resultat 8 132 9 600 9 618
 
. 
Stöd och biståndsavdelningen 
Institutionsvård barn  
och ungdom 

Bokslut  
2005 

Budget  
2006 

Bokslut 
 2006 

      

      

Antal personer under året 17 13 3
Antal avslutade placeringar  
(antal pers) 9 2
Kostnad per person (tkr) 598 347 1 227

    

Resultaträkning (tkr)   

Intäkter -482  -310 -238

Kostnader 10 643 4 818 3 919

Resultat  10 160  4 508 3 681

        

 

Institutionsvård vuxna 
Bokslut  

2005 
Budget 

2006 
Bokslut  

2006 

      
Antal personer/placeringar 
under året 10 5 12
Antal avslutade placeringar 
(antal pers) 7 5 8

Kostnad per person (tkr) 149  240 131

    

Resultaträkning (tkr)   

Intäkter -199 -70 -86

Kostnader 1 690 1 270 1 663

Resultat 1 491 1 200 1 577
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Försörjningsstöd 
Bokslut 

2005 
Budget 

2006 
Bokslut 

2006 

       
Antal hushåll som varit 
aktuella 435 410 383

Varav antal arbetslösa 241 - 132

Antal bidragsmånader 2 099 2 009 1 848
Antal 
bidragsmånader/hushåll 4,8 - 4,83
Hushåll med mer än tre 
mån behov 202 - 217
Förmedlingsmedel, antal 
hushåll 21 - 23

     
Kostnad per hushåll per 
månad (kr) 5 224 - 
Kostnad per hushåll per år 
(kr) 25 209 21 272 26 295

     

     
Resultaträkning (tkr) 
inkl övr kostnader    

Intäkter -1 985  -1 650 -2  001

Kostnader 12 988  10 371 12 073

Resultat  11 003  8 721 10 071

 
 
Familjehem 0-20 år 
 (exkl. jourhem och  
familjehem LSS år 2005) 

Bokslut  
2005 

Budget  
2006 

Bokslut  
2006 

       
Antal personer/placeringar 
under året 19 23 21
Antal avslutade placeringar  
(antal pers) 5 5 5
Kostnad per person, (tkr) 140 161 189
     
Resultaträkning (tkr)    
Intäkter -16  - -
Kostnader 2 675 3 700 3 979
Resultat 2 659 3 700 3 979
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbetsmarknadsavdelningen 

Gemensamma arbets- 
Marknadsåtgärder 

Bokslut 
 2005 

Budget 
2006 

Bokslut 
2006 

Antal i sysselsättning under året 173 194 209

 - varav avtal AF     

     - vuxna 31 31 58

     - ungdomar, KPU 30 30 26

     - ungdomar, utvecklingsgaranti 48 48 36

 - varav feriearbete för ungdomar 27 35 78
      

Antal årsarbetare 25 25 12,25

 - varav handledare med lönebidrag 5 3 3,50

 - varav övriga med olika lönestöd 14 13 3,95
      

Antal anställningar Samhall 1 1 1

Antal utförda externa uppdrag   

Antal utförda timmar Serviceteam 2 093      2 200 1) 
      

Antal remisser från myndighetsavd 44 90 77

 - varav inskrivna under året 32 50            54
      

Antal remisser från Bålsta psyk mott. 5 8 3

 - varav inskrivna under året 5 8 3
      
Antal personer som under året gått 
vidare till reguljärt arbete eller studier  109 72 88

 -varav vuxna 15 15 38

 -varav ungdomar 46 57 50

      

Antal remisser 4-part   12

     
Nettokostnad/person i sysselsättning 
(tkr) 17 20 17,5

      

Resultaträkning (tkr)  

Intäkter -3 240 -3 603 -3 643

Kostnader 6 165 7 485 7 306

Resultat 2 924 3 881 3 664
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Avvikelserapportering 

Avvikelse-
rapportering 

Utfall 
2003 

Utfall  
2004 

 
Utfall 
2005 

 
Utfall  
2006 

        

Fallolyckor 274 349 172 178

 - varav benbrott 1 5 2 0

 - varav sjukhus   14 8 1

        

Läkemedelshantering 105 87 66 52

 - varav utebliven 98 80 46 32

 - varav felgivna 3 3 13 14
 - varav APO-dos 
saknas   4 

7 6

        

Trycksår 10 5 3 0

Lex Maria 1 1 1 2

Lex Sara 0 0 0 0

        

Info överföring   9 3 3

 - internt   0 0 0

 - externt   9 3 3

        

Övrigt 22 64 74 58

        

Totalt 413 515 319 292

 
Kommentarer: Antal fallolyckor ligger på nivå som 
förra året. Endast en person har skickats till sjukhus. 
Ingen har råkat ut för benbrott under 2006.  
 
Läkemedelshanteringen har förbättrats ytterligare för 
fjärde året i rad vilket är väldigt glädjande. 
Läkemedelsvagnar köptes in 2004 som ett led i att 
höja kvaliteten på läkemedelshanteringen. För att 
ytterligare kvalitetssäkra läkemedelshanteringen har 
MAS:en tillsammans med en sjuksköterska utbildat 
samtlig vårdpersonal i läkemedelshantering, 
delegeringar, ansvarsfördelning samt 
avvikelsehantering. Oroande är däremot att antalet 
felgivningar fortfarande ligger på en hög nivå, även 
om talen är små. Felgivningar kan få allvarliga 
konsekvenser. Beträffande trycksår har vi under detta 
år uppnått nollresultat något som alla inblandade skall 
ha en stor eloge för.  
 
Vid inventering visade det sig att i hus 2 fanns nio, 
hus 4 tio och i A-huset en boende med diagnos 
demens, totalt 20 vårdtagare som hade diagnos demens men 
som inte bodde i demensboende.  
 

Framtiden 
Den ökade konsumtionen av alkohol kommer 
med all sannolikhet att leda till fler missbrukare. 
Det kommer därför att vara angeläget för 
socialförvaltningen att i samverkan med andra så 
långt som möjligt skjuta upp ungdomars 

alkoholdebut och att hitta verksamma metoder att 
hjälpa den som hamnat i ett missbruk. 
 
Inom socialtjänsten måste vi bli bättre på att mäta 
och utvärdera alla våra verksamheter och också 
jämföra oss med andra. Vi måste också ”våga” 
vara offentliga med dessa jämförelser och till 
exempel lägga ut dem på nätet så att brukarna 
kan få en uppfattning om vad man kan förvänta 
sig när man vänder sig till socialtjänsten.  
 
När det gäller stödet till vuxna missbrukare är det 
angeläget att förbättra samarbetet med landstinget 
ytterligare för att ha möjlighet att nå ett bra 
resultat. 
 
Antalet äldre i Håbo kommun kommer att bli allt 
fler. Det betyder också att antalet personer som 
arbetar inom äldreomsorgen kommer att öka och 
således även kostnaderna för äldreomsorg. Det är 
angeläget att hitta arbetsmetoder och 
verksamhetsformer som gör att den enskilde, 
även fortsättningsvis, i trygghet kan bo kvar 
hemma så länge som möjligt. Det handlar då om 
att utveckla dagverksamheten, att på sikt utveckla 
formerna för korttidsboende t ex i form av så 
kallade trygghetsplatser, satsning på hemtjänst 
och ett utvecklat stöd till anhöriga. 
 
Även inom LSS-området kommer antalet brukare 
att öka. Här är det viktigt att vi förbättrar oss när 
det gäller att planera för framtiden tillsammans 
med brukare och deras anhöriga. 
Kostnadsökningarna kan nog ändå antas bli 
relativt begränsade med tanke på att det statliga 
utjämningssystemet inom verksamhetsområdet 
medför att när en kommun bygger ut sin 
verksamhet så minskar kostnaderna till 
utjämningssystemet i nästan motsvarade grad. 
 
På det personalpolitiska området kommer arbetet 
med att bli en ännu bättre arbetsgivare att 
fortsätta. Det handlar om att utveckla ledarskapet 
med närvarande, tillgängliga och stödjande 
chefer som står för ett arbetsklimat som främjar 
kreativitet och egna initiativ och där personalen 
har inflytande över frågor som 
verksamhetsutveckling, schemaläggning, 
kompetensutveckling m.m. 
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MILJÖ- OCH 
TEKNIKFÖRVALTNINGEN 
ANSVARSOMRÅDE 
Förvaltningens verksamhet är, att under 
miljö- och tekniknämnden svara för följande 
verksamhetsområden; 
Drift och underhåll av fastigheter, gator, 
vägar, belysning, gång- och cykelvägar, 
parkeringar, parker, gårdsanläggningar, 
fritidsanläggningar, skogar, naturreservat 
samt ny-, om- och tillbyggnad av 
anläggningar och byggnader. 
Svara för lokalvård, GIS, mät- och 
kartverksamhet, bygg- och planärenden, 
detaljplaner, exploatering miljö- och 
hälsoskyddsärenden samt lokala 
trafikföreskrifter, markupplåtelser, 
bostadsanpassning, trafikfrågor, 
avfallshantering och kommunens VA-verk, 
produktion och distribution av vatten och 
avlopp. 
Myndighetsfrågor ligger under 
tillståndsnämnden inom trafik, bygg, 
räddningstjänst samt miljö- och hälsoskydd. 
 

Räddningstjänsten i Håbo samverkar, enligt 
civilrättsligt avtal, med räddningstjänsten i 
Enköping, som en egen enhet under miljö- 
och tekniknämnden. Räddningsnämndens 

ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor 
innebär att kommunen har tillgång till de 
resurser som behövs för att utföra 
förebyggande insatser, räddningstjänst och 
kommunal beredskap. Tillsyn över 
sotningsarbetet ingår som en del i 
räddningstjänstens ansvarsområde. 
 
Ekonomisk utvärdering 
Budget 2006 
Miljö- och tekniknämndens budgetram för 
2006 beslutades till 80 230 tkr, med 
fördelning 70 937 tkr till miljö- och 
teknikförvaltningen och 9 293 tkr till 
räddningstjänsten. 
Budgeten för VA-verket och 
avfallshanteringen är taxefinansierade till 
100 %. 
Utökad rambudget mellan 2005 och 2006 är 
kompensation för allmänna prisökningar och 
avtalade lönekostnadsökningar. Medel har 
också tillförts för att minska 
kapitalförstöringen inom fastighets- och 
gatuunderhåll. 
Miljö- och tekniknämnden redovisar ett 
överskott på +1 357 tkr, med fördelning + 
1 311 tkr till miljö- och teknikförvaltningen 
och +46 tkr till räddningstjänsten. 
Taxefinansierad verksamhet som fonderas. 
Avfallshanteringen –1 108 tkr och Va-verket  
+1 652 tkr. 
 

Resultat 
I tkr 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Av-
vikelse 

Intäkter 45 332 52 774 40 654 12 120 
Kostnader     
Personalkostnader -43 400 -45 300 -44 581 -719 
Köp av verksamhet -26 518 -36 458 -24 973 -11 485 
Övriga kostnader -45 264 -43 526 -44 830 1 034 
Kapitaltjänst -6 300 -5 818 -6 500 682 
Summa kostnader -121 482 -131 102 -120 884 -10 218 
     
Resultat -76 150 -78 329 -80 230 1 902 
     
Netto 
investeringar 

 
-40 172 

 
-69 512 

 
-87 352 

 
17 840 

 

Miljö- och tekniknämndens samt 
Tillståndsnämndens andel av 
kommunens verksamhetskostnad 

Miljö- och tekniknämndens & Tillståndsnämndens verksamhet kostade varje Håbobo 4 301 kr. År 2005 uppgick 
kostnaden till 4 193 kr/inv. Beräkningar bygger på folkmängd år 2005/2006 

13,4 % 

Miljö- och tekniknämnden & Tillståndnämnden 
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Miljö- och tekniknämnden redovisade ett 
prognostiserat underskott i delårsbokslut 
2006:2 med – 5 095 tkr. 
Höst/vintersäsongen har varit mycket mild 
med låga uppvärmningskostnader. Prognos 
enligt delårsbokslut 2006:2 – 500 tkr, utfall + 
1 600 tkr. 
Under samma period var prognosen för 
vinterväghållning – 2 700 tkr, utfall – 1 200 
tkr. 
Lokalvård, prognos i delårsbokslut 2006:2 – 
700 tkr, utfall -300 tkr. 
Ökade intäkter inom bygg och miljö, prognos 
i delårsbokslut 2006:2 + 100 tkr, utfall + 
1 100 tkr. 
 
Kostnads- intäktsanalys 
Generell redovisning av intäktsöverskott 
2006 för; 
• Ökade intäkter från försäljning av 

kartprodukter och mätuppdrag. 
• Intäkter genom avtal 3G-master. 
• Bygglovsverksamheten har fortsatt att 

öka i antal ärenden vilket ökat intäkterna.  
 
Generell redovisning av kostnadsunderskott 
2006 för; 
• Underhållsbeläggning och 

vinterväghållning av gator, vägar och 
gårdsanläggningar. 

• Inbrott, skadegörelse, fuktskada och 
klotter 

• Invändigt underhåll och av fastigheter 
• Beredskapsarbeten 
• Ökade kostnader och intäkter för 

byggnation av gymnasiesär och 
fordonsgymnasium, som omvandlats till 
hyreskostnad vid bildnings-förvaltningen. 

Kommentarer till det ekonomiska utfallet 
redovisas under respektive verksamhet. 

 
 Bokslut 

2005 
Bokslut 
2006 

Budget 
2006 
 

Skadegörelse 694 1 459 0 
Stöld 0 108 0 
Klottersanering 310 295 0 
Trafikskador 15 -24 0 
TOTALT 1 019 1 838 0 
 
Kostnad för skadegörelse år 2006 har ökat 
med 81 % jämfört med år 2005. 
 

• Fastighet  + 659 tkr 
• Buss- och spårbunden trafik + 125 tkr 
• Gatuavdelningen +    35 tkr 

 
         
       Organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övergripande mål och politisk 
viljeinriktning 
Kommunen karaktäriseras av en god 
livsmiljö, väl utbyggd infrastruktur och goda 
kommunikationer. I samhällsbyggnadsarbetet 
strävar vi efter att bevara vår natur och goda 
miljö samt att tillgängliggöra mälar-
stränderna. 
 
Förhållningssätt 
Kommunens verksamheter ska präglas av ett 
demokratiskt arbetssätt med öppenhet, 
tillgänglighet samt korta väntetider. Barnens 
behov ska alltid uppmärksammas i 
kommunens beslutsprocess (FN:s 
barnkonvention). Individen/familjen utgör 
utgångspunkten och den enskildes integritet 
och okränkbarhet ska säkerställas. All 
kommunalt finansierad verksamhet ska vara 
orienterad mot invånarnas behov och 

MILJÖ- OCH 
TEKNIKNÄMNDEN (MTN) 

TILLSTÅNDS- 
NÄMNDEN 
(TSTN) 

MILJÖ- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 
 
Ekonomi, personal, sekretariat, exploatering, upphandling 

VA-VERKET 
 
Vattenverk 
Reningsverk 
Vatten, spill- 
och dagvatten
  
 

GATUAVDEL-
NINGEN 
 
Fritid, ishall, 
simhall 
Mark, skog 
Gatu, park och 
vägbelysning 
Trafikfrågor 

FASTIGHETS- 
AVDELNINGEN 
 
Drift och underhåll 
Ny- om och 
tillbyggnad 
Lokalvård 
Bostads- 
anpassning 

RÄDDNINGS- 
TJÄNST 
ENKÖPING 
HÅBO KOMMUN 
Civilrättsligt avtal 
med 
räddningstjänsten 
i Enköping som 
en egen enhet 
under miljö- och 
tekniknämnden 

MILJÖTEKNIK 
  
Avfall 
Energiråd-
givning 
Miljöarbete 
 

BYGG- OCH 
MILJÖAVDEL- 
NINGEN 
 
Bygg och plan 
GIS, mät och 
kart 
Miljö- och  
hälsoskydd 
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bedrivas i dialog med brukarna. Metoder för 
att mäta hur väl verksamheterna uppfyller 
invånarnas/brukarnas behov ska 
vidareutvecklas. 
 
Miljö och teknik 
Brukarna ska uppleva en väl fungerande 
infrastruktur och trygg livsmiljö där 
störningar minimeras och grundtrygghet 
skapas. De kommunaltekniska värdena ska 
förvaltas på ett kostnadseffektivt sätt utifrån 
tilldelade ekonomiska ramar. 
 
 
Underhållet av kommunens vägar och 
fastigheter ska prioriteras i verksamhets-
planeringen. 
 
Vision 
Miljö- och tekniknämnden ska genom miljö- 
och teknikförvaltningens och 
räddningstjänstens verksamheter ge brukare 
en väl fungerande infrastruktur och trygg 
livsmiljö där störningar minimeras och 
grundtrygghet skapas. 
Miljö- och tekniknämnden och 
tillståndsnämnden ska, inom gällande lagar, 
uppnå en god stadsbyggnadskultur, en god 
landskapsmiljö och en kommunalekonomisk 
effektiv samhällsbyggnad. Ta till vara 
kommunens särskilda kvaliteter genom att 
verka för en bebyggelse i måttfull skala, god 
arkitektur, närhet till grönområden, en 
levande landsbygd och bevarande av 
karaktären i kulturhistoriskt värdefulla 
områden och miljöer. Tillämpa ett 
kretsloppstänkande i planering och byggande 
i syfte att verka för en långsiktigt hållbar 
utveckling. 
 
Inriktningsmål 
Underhåll av kommunens fastigheter och 
vägar ska prioriteras i verksamhets-
planeringen.  
Brukare ges kompetent information från 
miljö- och tekniknämndens verksamheter. 
De kommunaltekniska värdena ska förvaltas 
på ett kostnadseffektivt sätt utifrån tilldelad 
ekonomisk ram. 

Räddningstjänsten skall, inom ramen för 
gällande lagstiftning och kommunala 
riktlinjer, arbeta för att skapa en säker och 
trygg miljö för de människor som vistas i 
Håbo kommun.  
 
Verksamheten skall, från mänskligt och 
samhällsekonomiskt synsätt, bedrivas så 
effektivt som möjligt. 
Räddningstjänsten skall bevaka EU:s direktiv 
(implementerade i svensk lagstiftning) 
gällande förvaltningens ansvarsområden. 
Samarbetet i räddningstjänstfrågor mellan 
Håbo och Enköping skall medföra lägre 
kostnader och ett effektivare utnyttjande av 
befintliga resurser. 
 
Personalredovisningar 
Miljö- och teknikförvaltningen och 
räddningstjänsten 
Anställda 
Uppgifterna avseende antal anställda i 
personalredogörelsen avser tillsvidare- och 
visstidsanställda med månadslön enligt avtal 
AB (Allmänna Bestämmelser) per den 1 
november 2006. 
 
Personalen vid miljö- och 
teknikförvaltningen inkl. räddningstjänsten 
var, vid avstämning den 1 november, 5 fler 
än år 2005. Vikariat och ordinarie tjänster är 
inräknade. Totalt 107 personer 
(räddningstjänst = 11 personer). 
Fördelningen mellan könen är 70 kvinnor 
och 37 män. 
 
Anställning 
2003 2004 2005 2006 
100 97 102 107 
 
91 % av kvinnorna och 99 % av männen, 
som har fast anställning, arbetar heltid. 
Oförändrat sedan 2005. 
Medelåldern för samtliga anställda är 45 år. 
Oförändrat sedan 2005. Jämfört med 2004 
har snittåldern minskat med 2 år. 
Inom miljö- och teknikförvaltningen finns 
beredskap inom verksamheterna VA-verket, 
fastighetsdrift och vinterväghållning. 
Räddningstjänsten har beredskap i samarbete 
med Enköpings räddningstjänst. 
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Den nya arbetstidslagen, som gäller i 
kommunen fr.o.m. 2007-01-01, har inneburit 
en översyn av beredskapsverksamheten. 
Under 2005 var övertidsuttaget 3 472 timmar 
och 2006 3 229 timmar. Minskning jämfört 
med 2005 från 1,7 % till 1,5 % av den totala 
avtalade arbetstiden på förvaltningen. 
 
Hälsotal 
Sjukfrånvaro/kön  
 2003 2004 2005 2006 
Totalt 6,8% 5,8% 4,2 % 3,6% 
Kvinnor 9,0% 6,5% 4,6% 4,5% 
Män 4,1% 4,9% 3,7% 2,1% 
 
Den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen 
visar en fortsatt minskning av sjukfrånvaron 
på förvaltningen. I siffrorna ingår både 
sjukfrånvaro och frånvaro p g a 
tidsbegränsad sjukersättning. 
 
Långtidsfrånvaro, mer är 60 dagar 
Det totala antalet sjuktimmar, inom 
förvaltningen, under 2006 utgjorde 7 563 
timmar ( 2005; 8 756 timmar). 
Långtidssjukdom 60 dagar eller mer utgjorde  
2 347 timmar. (2005; 4 055 timmar). D.v.s. 
31 % av den totala sjukfrånvaron. 
 
Sjukfrånvaro/åldersgrupp 
Åldersgrupp Tillgängligg 

ordinarie 
arbetstid 

Sjuk 
antal 
timmar 

Varav 
sjuk-
ersättning 

% 
sjuk 

29 år och 
yngre 

26 970 679 0 2,5 

30-49 år 99 877 4 277 0 4,3 
50 år och 
äldre 

85 401 2 611 256 3,1 

Totalt 
för 
förvaltningen 

 
 
212 247 

 
 
7 568 

 
 
256 

 
 
3,6 

 
Det är sjukfrånvaron för de anställda äldre än 
50 år som har halverats under 2006. 
Minskningen är allra störst hos männen. 
 
Sjuklönekostnad  
2003 2004 2005 2006 
230,6 238,3 263,0 295,9 
 
Den totala sjuklönekostnaden är något större 
för 2006 jämfört med 2005, trots en minskad 
sjukfrånvaro. Detta beror på att det är 
långtidssjukfrånvaron som har minskat. Efter 
14 dagars sjukfrånvaro utgår ingen sjuklön 
från arbetsgivaren. Korttidsfrånvaron, som 

ersätts med sjuklön från arbetsgivaren, har 
ökat något. 
 
Personalkostnad 
För samtliga anställda enligt AB utgör 
personalkostnaden totalt 378 000 
kr/årsarbetare (2005;372 000 kr/årsarbetare) 
och därav utgör lön för arbetad tid 360 000 
kr/årsarbetare (2005; 349 000 kr/årsarbetare) 
Kostnaderna inkluderar PO-påslag. 
 
Utveckling under året. Viktiga 
förändringar/trender 

• Miljö- och tekniknämnden har haft 7 
sammanträden i arbetsutskottet och 6 
sammanträden i nämnden. 

• Tillståndsnämnden har haft 8 
sammanträden. 

• Lokalrevision har utförts för förskola 
och grundskola i Håbo kommun. 
Fördjupad lokalrevision pågår för 
skola och förskola i Skokloster. 

• EU-Kompetensutvecklingsprojektet 
för personal inom förvaltningen har 
pågått under hösten är nu avslutat.  

• Förvaltningen fortsätter  
arbetet med utveckling och 
utvecklingsplan för verksamheten 
fastighetsdrift, bygg m.m. 

• Arbetsmiljöutbildning; enligt lag ska 
chefer och skyddsombud ha kunskap 
om arbetsmiljölagstiftningen. 
Utbildningsomgång 1 har genomförts 
under år 2006. Utbildningsomgång 2 
genomförs under år 2007.  

• Under verksamhetsåret har 
exploateringsverksamhet bedrivits 
inom följande område;  
Bostadsändamål: Frösunda, 
Kalmarsand, Krägga/Stämsvik, Viby 
äng, Skokloster, Skörby, Torresta-
Talltorp och Väppeby äng. 
Industriändamål: Västerskogs 
företagspark, Lillsjöns företagspark, 
Bista samt Draget. 
I Kalmarsand har förberedande 
exploateringsarbete förekommit i och 
med kommande kommungränsflytt. 

• Kvalitetsnätverket Sextetten 
Fastigheter 2006 har utarbetats i 
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samarbete med Knivsta, Gnesta, 
Trosa och Salems kommuner. Syftet 
är att analysera den egna kommunens 
fastighetskostnader, men även kunna 
göra jämförelser med andra 
kommuner. 

 
Klagomålshantering, åsikter och 
synpunkter 
Det har kommit in fler synpunkter från 
kommuninvånare under 2006 jämfört med  
2005. Synpunkterna handlar främst om 
nedskräpning och åtgärder på gator och GC-
vägar inkl. belysning. 
Under 2006 har förvaltningen tagit emot 62 
ärenden . 

• 56 ärenden har besvarats med 
information om åtgärd eller förklaring 
till varför åsikt/synpunkt ej kan 
genomföras. 

• 6 ärenden som kommit in anonymt 
behandlas i verksamheten. 

 
Verksamhet 2005 2006 
Vinterväghållning 7 9 
Lokalvård 1 1 
Utemiljö/renhållning 5 12 
Utebelysning 1 5 
Trafik 9 1 
Fritid 4 0 
Avfallshantering 9 0 
Klotter 3 0 
Lekplats 0 1 
Fastigheter 3 3 
Gator-vägar-GC-
vägar 

2 10 

Parkering 3 4 
Skogar/parker 4 2 
Exploatering 1 2 
Hemsida 1 0 
Buss- och 
spårbunden trafik 

1 0 

Djurfrågor 0 2 
Gårdsanläggningar 0 7 
Vattenkvalitet 0 3 
TOTALT 54 62 

 
 
Miljöarbete 
Redovisas under respektive verksamhet. 
 
Måluppfyllelse 
Redovisas under respektive verksamhet. 
 
Beskrivning av kundtillfredsställelse – 
kvalitet 
Redovisas under respektive verksamhet. 
 

Prestation/Nyckeltal utfall år 2005/2006 
och budget år 2006 
Redovisas under respektive verksamhet. 
 
Investeringsredovisning med 
kommentarer  
Projekt 1102 Inventarier, data, instrument, 
maskiner och fordon finns budgeterat varje år 
för inköp till samtliga områden inom 
förvaltningen exkl. VA-verket och 
avfallshanteringen, som är taxefiansierade. 
 
Framtiden 
Ökad efterfrågan på planläggning av mark 
för bostadsbebyggelse och kommunal 
service, påverkar förvaltningens organisation 
för att uppnå nämndens och 
kommunfullmäktiges krav på kvalitet miljö- 
och service till brukarna. 
Enligt lagen om kommunal energiplanering 
(1977:439) är kommunen skyldig att ha en 
aktuell plan för tillförsel, distribution och 
användning av energi. Flera förändringar har 
skett inom energiområdet sedan antagande, 
kommunfullmäktige 1999, vilket gör att det 
finns behov av att ta fram en ny energiplan. 
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Mtf-ledning, MTN och TSTN 

BRUTTOKOSTNAD 2006
 MTF-ledning, MTN och TSTN

Köp av 
verksamhet

7%

Personal-
kostnad

71%

Övriga 
verksamhets-

kostnader
24%

 
 
 
Ansvarsområde 
Inom verksamhetsområdet, som samordnar, 
leder och utvecklar verksamheterna, arbetar 
förvaltningschef tillsammans med 4 personal. 
MTF-ledning svarar tillsammans med 
handläggare för sammanställning och 
föredragning av ärenden i miljö- och 
tekniknämnden samt tillståndsnämnden. 
Svarar för exploatering, sekretariat för miljö- 
och tekniknämnden, ekonomiska 
redovisningar/rapporter för budget. 
Avstämning och sammanställning av 
årsredovisning utarbetas. Upphandlingar av 
entreprenader, varor och tjänster samordnas, 
mellan verksamheterna och kommunens 
upphandlingsavdelning genom 
förvaltningens upphandlingssamordnare. 
 
Ekonomisk utvärdering + 705 tkr 
Större avvikelser inom verksamheten; 
Intäktsökning genom avtal, 
3G-master                       + 189 tkr 
Intäktsökning genom + 238 tkr 
lönebidrag. Kompenserar  
personalunderskott för 
lönebidragsanställning. 
Minskade inköp av köpta + 296 tkr 
tjänster, serviceavtal samt 
EU-bidrag för kompetens- 
utbildning Mål 3. 
 
 

Organisation 
Inom avdelningen arbetar 5 personal. 
 
Personalförändringar 
Oförändrad organisation. 
 
Utveckling under året 
Hänvisning till utveckling under året i avsnitt 
Miljö-och tekniknämnden. sid x 
 
Miljöarbete 
Samordning med miljöteknik 
 
Måluppfyllelse 
Miljö- och tekniknämnden 
Pågår 
• Utveckla organisationen inom det 

kommunaltekniska området.  
• Utöka/samverka med kommuner lokalt 

och regionalt. 
Ej uppfyllt 
• Verksamheterna utförs inom ram. 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Pågår 
• Upprätta kvalitetsdeklarationer för delar 

av verksamheten inom bygg- och miljö, 
gatuavdelningen och VA-verket. 

• Upprätta strategi för förvaltningens 
exploateringsverksamhet. 

 
 
 

Resultat i tkr 
MTF-ledning 
MTN och TS 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Avvikelse 

Intäkter  
 

-944 -957 -475 482 

     
Kostnader     
Personalkostnader 2 898 3 398 3 603 205 
Köp av verksamhet 220 305 176 -129 
Övriga kostnader 980 554 701 147 
Summa kostnader 4 098 4 257 4 480 223 
     
Resultat 3 154 3 300 4 005 705 
     

Netto 
investeringar 

 
729 

 
419 

 
750 

 
331 



125 

Beskrivning av kundtillfredsställelse – 
kvalitet 
Enligt SCB:s medborgarundersökning får 
kommunen, jämfört med andra kommuner, 
höga betyg för verksamheter inom 
förvaltningen såsom räddningstjänst, 
renhållning, vatten- och avlopp, gator- och 
vägar samt gc-vägar. 
 
Investeringsredovisning med 
kommentarer  
Projekt som avslutas 
Förvaltningsgemensamt projekt för inköp av 
inventarier, data, instrument, maskiner och 
fordon. +332 tkr 
 
Framtiden 
Förebyggande arbete och information ska 
vara ledord för alla på förvaltningen i 
kontakten med brukare, sökande etc. 
Kompetent, serviceinriktad och rationell 
hantering av klagomål, tillstånds- och 
anmälningsärenden samt övriga ärenden. 
 
Samordningen mellan avdelningarna vad 
gäller exploatering av nya områden kommer 
att studeras och utvecklas. Samordningen 
syftar till att få en helhetssyn när ett nytt 
område exploateras, så att alla delar av 
kommunen kommer till tals och finns med 
redan i planeringsstadiet i enighet med 
kommunens översiktsplan och övriga 
utvecklingsmål. 
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Fastighetsavdelningen, drift och bygg 

 
 
Ansvarsområde 
Ansvarsområdet inom drift- och 
fastighetsskötsel omfattar skolor, förskolor, 
sporthallar, förvaltningsfastigheter, 
förenings- och affärslokaler samt bostäder. 
Verksamheten förvaltar ca 80 000 kvm 
fastighetsyta. 
 
Ekonomisk utvärdering+ 45 tkr 
Större avvikelse inom verksamheten; 
Löpande reparationer - 466 tkr 
Skadegörelse - 1 321 tkr 
Energiförbrukning + 1 632 tkr 
Prognostiserat underskott i delårsbokslut 
2006:2 har reducerat med ca 500 tkr.  
Ökade kostnader och intäkter för byggnation 
av gymnasiesär och fordonsgymnasium, som 
omvandlats till hyreskostnad vid 
bildningsförvaltningen. 
 
Organisation 
Inom avdelningen arbetar 7 personal, exkl. 
lokalvård. 
 
Personalförändringar 
Oförändrad organisation. 
 
Utveckling under året 
Obligatoriska ventilationskontroller har 
utförts enligt plan vid kommunens  
 
 
 

 
 
 

BRUTTOKOSTNAD 2006 FASTIGHETER

Fasta 
kostnader

8%

Övriga 
verksamhets-

kostnader
30%

Energikostnad
45%

Personal-
kostnad

17%

 
 
 
Förskolor, skolor och övriga byggnader. 
Årliga besiktningspliktiga objekt, hissar, 
storköksutrustning och maskindrivna portar 
har utförts. 
Utbyte av radiatorer efter haveri i Gamla 
stationshuset. 
Upphandling av hämtning av sorterat avfall. 
 
Pågår 
Avdelningen arbetar med att ta fram 
verksamhetsplan för att kvalitetssäkra 
verksamheten. 
 
Miljöarbete 
Miljökrav i samband med upphandling sker i 
samråd med miljöingenjören. 
 
Måluppfyllelse 
Uppfyllt 
Obligatoriska ventilationskontroller har 
utförts enligt plan vid kommunens förskolor, 
skolor och övriga byggnader. Se bilaga 1. 
Årliga besiktningspliktiga objekt (hissar, 
storköksutrustning, maskindrivna portar) har 
utförs enligt bilaga 2. 
 
 
Beskrivning av kundtillfredsställelse – 
kvalitet  
Tydligare rutiner kring felanmälan med 
statistik och uppföljning. 

Resultat i tkr 
Fastigheter drift och 
bygg 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Avvikelse 

Intäkter  
 

-1 922 -5 223 -220 5 003 

     
Kostnader     
Personalkostnader 3 596 3 646 3 803 157 
Köp av verksamhet 6 364 8 997 3 043 -5 954 
Övriga kostnader 14 677 13 891 14 730 839 
Summa kostnader 24 637 26 534 21 576 -4 957 
     
Resultat 22 715 21 311 21 356 45 
     

Netto 
investeringar 

28 034 53 268 54 264 996 
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Närvaro med 100% på skyddsronder där 
kallelse kommit in till avdelningen. 
Prestation/Nyckeltal utfall år 2005/2006 
och budget år 2006 
 
 Bokslut 

2005 
Bokslut 

2006 
Budget 
2006 

Fjärrvärme 
kr/kWh 
April-
oktober 
November-
mars 

 
 

0,3650 
0,4750 

 
 

0,3650 
0,4750 

 
 

0,3650 
0,4750 

Energi 
kr/kWh 

0,2742 0,2719 0,2719 

Skadegörelse 652 1 321 0 
 
Investeringsredovisning med 
kommentarer 
Projekt som avslutas  
1103 Fuktskada Futurum - 1449 tkr 
MTN § 44/06. Sporthallen stängdes under 
våren p g a fuktskada. 
1106 Valstugor   - 202 tkr 
1107 Miljöåtgärder, kretslopps-  + 542 tkr 
anpassning i kommunhuset och vid 
Futurum. 
1110 Verksamhetsförändringar,   + 232 tkr 
lokaler för skola/barnomsorg i 
Västerängsskolan, Slottsskolan, 
Futurum, Råbydals Förskola samt 
i kommunhuset. 
1114 Gransäterskolans kök - 4 738 tkr 
Mer omfattande ombyggnad p g a 
ny lagstiftning. 
1119 Futurum värmeanläggning  + 60 tkr 
Projekt som överförs till år 2007 
1104 Förskola Skörby 
1109 Skoklosterskolor, utbyggnad 
1116 Grönadalenskolan, särskola 
1128 Exploatering Dalängen 
1321 Simhallen, sim- och rehabbassäng 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Framtiden 
Fastighetsavdelningen har ett uppdrag från 
nämnden att minska el- och oljeberoendet i 
kommunens fastigheter. Anpassning till 
alternativa värmekällor utreds.  
För att höja luftkvaliteten och sänka 
energiförbrukningen genomförs översyn av 
styr-, regler- och ventilationskontroller vid 
skolor och förskolor. 
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Fastighetsavdelningen, underhåll 
 

 
UNDERHÅLL 
Ansvarsområde 
Ansvarsområdet inom underhåll omfattar 
skolor, förskolor, sporthallar, 
förvaltningsfastigheter, förenings- och 
affärslokaler samt bostäder. Verksamheten 
förvaltar ca 88.000 kvm fastighetsyta varav 
ca 600 kvm bostadsyta. 
 
Ekonomisk utvärdering - 653 tkr 
Förebyggande underhåll för att reducera 
ytterligare underhållskostnader vid 
Räddnignsstation, Mansängens förskola, 
Gransäterskolan och Futurum. 
 
Organisation 
Ingår i fastighetsavdelningen 
 
Personalförändringar 
Oförändrad organisation. 
 
Utveckling under året 
Rungårdens förskola; Upprustning av ut- och 
invändigt ytskikt, utbyte av gammal 
belysning och VVS. 
Fuktskador har åtgärdats på 
Västerängsskolan, Mansängens förskola  och 
Träffen. 
Åtgärder efter Arbetsmiljöverkets inspektion 
av ljus, ljud och ventilation vid 
Gransäterskolan, Gröna Dalen, Futurum, BC 
Jan Fridegård och Annehill. 

Åtgärder efter brandsyn vid Gransäter och 
Futurum. 
Arbetsmiljöåtgärder har utförts i form av 
ljudabsorbenter på Västerängen, Futurum, 
Rungården och Mansängen. 
Verksamhetsanpassningar har utförts i 
Futurum, Junibacken och Kommunhuset. 
Radonmätningar; under mätsäsongen 2005-
2006 har radonhalten mätts i samtliga skolor 
och förskolor där fastigheten ägs av 
kommunen. Totalt rör det sig om 19 
förskolor och 7 skolor. Ingen verksamhet har 
värden överstigande gällande gränsvärde 200 
Bq/M3. 
 
Miljöarbete 
Miljökrav i samband med upphandling sker i 
samråd med miljöingenjör. 
 
Måluppfyllelse 
Uppfyllt 
Radonmätningar är utförda vid alla skolor 
och förskolor. Ingen av fastigheterna 
överstiger gränsvärdet.  
Pågår 
Inventering och prioritering av 
underhållsbehov fortgår löpande.   
Krav utifrån gällande lagstiftning inom 
arbetsmiljöområdet prioriteras från avsatt 
medel för underhållsarbetet. 
 
Beskrivning av kundtillfredsställelse – 
kvalitet  
Tydligare rutiner kring felanmälan med 
statistik och uppföljning. 
Närvaro med 100% på skyddsronder där 
kallelse kommit in till avdelningen. 
 
Prestation/Nyckeltal utfall år 2005/2006 
och budget år 2006 
 

 Boksl
ut 

2005 

Boksl
ut 

2006 

Budge
t 2006 

Planerat 
underhåll 
kr/kvm 

40 57 50 

 
 
 

Resultat 
i tkr 
Fastigheter, underhåll 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Avvikelse 

Intäkter 0 0 0 0 
     
Kostnader     
Personalkostnader 0 0 0 0 
Köp av verksamhet 2 873 4 704 3 399 -1 305 
Övriga kostnader 302 340 992 652 
Summa kostnader 3 175 5 044 4 391 -653 
     
Resultat  3 175 5 044 4 391 -653 
     
Netto 
investeringar 

0 0 0 0 
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Investeringsredovisning med 
kommentarer 
Investeringsprojekt finns ej inom 
verksamheten. 
 
Framtiden 
Ny livsmedelslag innebär nya krav för 
kökshantering. Inventering av befintliga kök 
genomförs för att fastställa behov av 
åtgärder. 
 
Underhållet är eftersatt på ett flertal av 
kommunens förskolor och föreningslokaler. 
Målsättningen är att komma ikapp enligt 
underhållsplan och inom budgetram. 
 
Brukarenkät kommer att tas fram och skickas 
till skolor och förskolor för att säkerställa 
kvalitetsarbetet. 
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Fastighetsavdelningen, lokalvård 

 

 
 
Ansvarsområde 
Lokalvård utförs i egen regi vid skolor, 
förskolor, sporthallar och 
förvaltningsfastigheter. Verksamhetens 
städytor är ca 60 000 kvm i kommunala 
fastigheter och ca 3 200 kvm i inhyrda 
lokaler. 
 
Ekonomisk utvärdering - 234 tkr 
Personalkostnad  
Lokalvård, som inte kompen- 
serats i ram, har tillkommit 
under år 2005 och 2006 vid 
paviljonger i Skokloster och 
vid Skogsbrynet, nybyggd 
förskola i Skörby, lokaler för 
gymnasiesär och fordons- 
gymnasium, städ av mat- 
salar vid Gransäterskolan 
och Futurum samt särskole- 
gymnasiet. 
Minskade inköp av köpta tjänster. 
Prognostiserat underskott i delårsbokslut 
2006:2 har reducerat med ca 400 tkr.  
 
Organisation 
Inom avdelningen arbetar 36 personal. 
 
Personalförändringar 
1 tjänst har tillkommit 
 
 

 
Utveckling under året 
Under våren påbörjades en utredning om 
lokalvård på entreprenad alternativt egen 
regi. Två övergripande städträffar har 
genomförts samt mindre gruppträffar där 
specifika utbildningsfrågor tagits upp. 
Städning av matsalar på Futurum och 
Gransäterskolan har tillkommit fr.o.m. 
januari 2006. Inhyrda lokaler för 
särskoleverksamhet samt två inhyrda 
lägenheter, inom socialtjänsten, har 
tillkommit under året. 
Systematisk dokumentation av lokalvårdens 
ansvarsområden har påbörjats. 
 
Miljöarbete 
Miljökrav i samband med upphandling sker i 
samråd med miljöingenjören. 
 
Måluppfyllelse 
Pågår Upprätta strategier för upphandling av 
lokalvård. 
 
Beskrivning av kundtillfredsställelse – 
kvalitet  
Städnivån utförs prioriterat inom erhållen 
ram i samarbete med berörd 
verksamhetsansvarig. 
 
Prestation/Nyckeltal utfall år 2005/2006 
och budget år 2006 
 
 Bokslut 

2005 
Bokslut 
2006 

Budget 
2006 
 

Lokalvård 
kr/kvm 

175 171 167 

 
Investeringsredovisning med 
kommentarer 
Investeringsprojekt finns ej inom 
verksamheten. 
 
Framtiden 
Fortsätta dialogen med brukarna för att 
tydliggöra och kvalitetssäkra behovet ur 
lokalvårdssynpunkt. 
 
 
 

Resultat 
i tkr 
Lokalvård 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Avvikelse 

Intäkter -12 -18 0 18 
     
Kostnader     
Personalkostnader 9 359 9 991 9 466 -525 
Köp av verksamhet 0 87 300 213 
Övriga kostnader 839 750 810 60 
Summa kostnader 10 198 10 828 10 576 -252 
     
Resultat 10 186 10810 10 576 -234 
     
Netto 
investeringar 

0 0 0 0 
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Fastighetsavdelningen 
Bostadsanpassning 
 

 
Ansvarsområde 
Handläggning av bostadsanpassningsärenden 
i samarbete med arbetsterapeuter, läkare, 
andra intygsgivare och sökanden.  
 
Ekonomisk utvärdering + 561 tkr 
Större delen av antal bostads- 
anpassningar har utförts under  
5 tkr. Del av överskottet beror också på att 
några större anpassningar inte kunnat 
påbörjas under år 2006. 
 
Organisation 
Inom avdelningen arbetar 1 person deltid.  
 
Personalförändringar 
Oförändrad organisation. 
 
Utveckling under året 
Under våren utökades arbetsterapeuterna på 
Rehab med 1,25 % helårstjänst, vilket 
innebär att de hunnit med fler ärenden.  
Antalet ärenden har ökat med 20% jämfört 
med 2005, från 101 st till 126 st ärenden.  
 
Måluppfyllelse 
Uppfyllt 
Inom ramar för lagar och förordningar 
bedriva verksamhet för bostadsanpassning 
för att funktionshindrade skall kunna bo 
hemma i så stor utsträckning som möjligt.  

Deltagande på FKBo´s vår- och 
höstkonferens för handläggare av 
bostadsanpassning. 
Effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider.  
Pågår 
Ta fram rutinbeskrivning för 
bostadsanpassning. 
Ej uppfyllt 
Utskick av brukarenkät genomfördes ej. 
 
Beskrivning av kundtillfredsställelse – 
kvalitet  
Utskick av brukarenkät under 2007. 
Positiv feedback från arbetsterapeuter och 
brukare. 
 
Prestation/Nyckeltal utfall år 2005/2006 
och budget år 2006 
 
Antal 
bostadsanpassningar 

2005 2006 

0 kr – 4 999 kr 57 87 
5 000 kr – 99 999 kr 39 36 
100 000 kr - 5 3 
TOTALT 101 126 
 
Investeringsredovisning med 
kommentarer 
Investeringsprojekt finns ej inom 
verksamheten. 
 
Framtiden 
Befolkningsökningen fortsätter i kommunen. 
Kvarboendeprincipen gäller i Håbo och 
nationellt, vilket kommer att medföra ökade 
kostnader för bostadsanpassningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat i tkr 
Bostadsanpassning 
 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Avvikelse 

Intäkter  
 

-6 0 0 0 

     
Kostnader     
Personalkostnader 0 7 10 3 
Köp av verksamhet 0 0 0 0 
Övriga kostnader 2 117 1 432 1 990 558 
Summa kostnader 2 117 1 439 2 000 561 
     
Resultat 2 111 1 439 2 000 561 
     
Netto 
investeringar 

0 0 0 0 
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Gatuavdelningen, gatu/park/fritid 

 
Ansvarsområde 
Gatu/Park och Fritidsanläggningar 
Drift och underhåll av gator, vägar, 
parkeringar och belysning. Parker/skog och 
gårdsanläggningar. Idrotts- och 
fritidsanläggningar,  samt buss- och 
stationsområden. 
 
Ekonomisk utvärdering - 536 tkr 
Större avvikelser inom verksamheten. 
Personal/fordon 
Dubblering av tjänst, september – december, 
p g a pensionsavgång. Reparation av lastbil 
och hjullastare. 
 
Kommunvägar - 359 tkr 
Trafiklinjemålning och trafikanordningar har 
prioriterats. 
Underhållsbeläggning har utförts utmed 
Kalmarvägen och Centrumleden. 
Kostnader för vinterväghållning överskred 
budgeterade medel efter vårsäsongen. 
Prognostiserat underskott i delårsbokslut 
2006:2 har reducerat med ca 800 tkr.  
 
Statskommunala vägar  - 368 tkr 
Underhållsbeläggning, har utförts på 
Stockholmsvägen, Kalmarleden och GC-väg 
utmed Kalmarleden. 
Kostnader för vinterväghållning överskred 
budgeterade medel efter vårsäsongen. 
Prognostiserat underskott i delårsbokslut 
2006:2 har reducerat med ca 600 tkr.  
 

 
 
 

BRUTTOKOSTNAD 2005 
Gatu/park/fritidsanläggningar

Övrig 
verksamhet

2%

Fritids-
anläggningar

7%

Parker och 
gårds-

anläggningar
11%

Väghållning, 
parkering, 
belysning

53%

Personal
27%

 
 
Ökat klotter i gångtunnlar 
 
Gatu och gångvägs- + 228 tkr 
belysning 
 
Parkeringar  + 129 tkr 
Kostnaden för Centrumparkerings-
samfälligheten belastar kommunen. Vid 
avstämning debiteras kommunen 8,9 % och 
resterande 91,1 % redovisas som intäkt inom 
verksamheten. 
 
Gårdsanläggningar/ - 532 tkr 
park/skog 
Kostnader för vinterväghållning överskred 
budgeterade medel efter vårsäsongen. 
Prognostiserat underskott i delårsbokslut 
2006:2 har reducerat med ca 450 tkr. 
Skogsavverkning som genomförts i 
bostadsområdena Västerskog och 
Västerdalen redovisar ett underskott på 171 
tkr. 
 
Fritidanläggningar  + 103 tkr 
 
Buss, bil och spårbunden trafik + 131 tkr 
 
Skadegörelse        - 517 tkr 
 
Organisation 
På gatuavdelning finns gatuchef, bitr. 
gatuchef, arbetsingenjör för gata/park och 
fritidsanläggningar och avfallsplanerare. 2 
personal arbetar med gata/park och 3 

Resultat i tkr 
Gatu/park/fritid 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Avvikelse 

Intäkter  
 

-3 504 2 156 -1 805 351 

     
Kostnader     
Personalkostnader 5 764 6 068 5 793 -275 
Köp av verksamhet 10 708 12 313 11 495 -818 
Övriga kostnader 8 108 7 355 6 935 -420 
Summa kostnader 24 580 25 736 24 223 -1 513 
     
Resultat 21 076 23 580 22 418 -1 162 
     

Netto 
investeringar 

6 519 11 174 13 722 2 458 
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personal med fritidsanläggningar. 4 personal 
arbetar i simhallen. 
 
Personalförändringar 
Oförändrad organisation. 
 
Utveckling under året 
Gator, Vägar, Parkeringar och Belysning 
Verksamheten sköts dels på entreprenad och 
dels i egen regi. 
Förvaltningen svarar för drift och underhåll 
av 27,3 km statskommunala vägar, 9,2 km är 
gc-väg och 153,8 km kommunala vägar 
varav  
49,2 km är gc-väg. Fortsatt arbete med 
bommar på gång-och cykelvägar har pågått 
under året för att öka trafiksäkerheten. 
 
Arbetet med att förbättra kommunens 9 
trafiksignalanläggningar som påbörjades 
2004 har fortsatt under 2006.  
Kommunens 8 gångtunnlar har besiktigats. 
Under 2006 utfördes beläggningsunderhåll 
på Stockholmsvägen, Kalmarvägen och 
Centrumleden samt gc-väg längs 
Kalmarleden.  Målning av hastighetsstripes i 
bostadsområdena har fortsatt under året. 
Bilskrotning i samarbete med Stiftelsen Håll 
Sverige Rent har pågått under året. 18 st 
fordonsvrak har tagits bort och skrotats under 
2006. 
37 st nya ljuspunkter har tillkommit under 
året, ny belysning vid Skeppsparken, längs 
två gång- och cykelvägar, en i Eneby och en 
på Åsen samt längs Kalmarleden vid 
Arosrondellen. ES belysning har svarat för 
drift och underhåll av belysningsnätet under 
året. Rondering sker 6 ggr/år, ES svarar även 
för felanmälan. 
Centrumparkeringen samordnas genom en 
samfällighetsförening med Rodamco Europe, 
Håbohus AB, Atrium Fastigheter AB och 
Håbo kommun. Kommunen har även skötsel 
av parkeringarna vid järnvägsstationen, 
bakom f d posten, vid simhallen, 
vårdcentralen och pendlarparkeringen vid 
Färghallen/ 
Föreningssparbanken. Trafiksäkerhetsrådet 
som består av representanter från polisen, 
kommunen och handikapporganisationer har 

under året deltagit med information vid 
Håbodagen och julmarknaden i Bålsta 
centrum. 
Parker och Gårdsanläggningar 
Verksamheten sköts på entreprenad och till 
viss del i egen regi. Sommarblommar har 
planterats i bl a rondellerna i Bålsta tätort och 
Skokloster. Upprustning av utemiljön vid 
skolor och förskolor pågår kontinuerligt. 
Idrotts- och fritidsanläggningar 
Det har varit ett intressant år vid simhallen 
med bygget av rehabbassängen. Det råder 
full aktivitet från kl. 06.00--21.00. 
Vattengymnastiken har varit välbesökt och 
barnkalasuthyrningen är fortfarande populär, 
med 3 tillfällen i snitt per helg. 
Personalen har återkommande möten med 
fritids- och gymnastiklärare och med 
föreningar som hyr in sig i simhallen. Under 
sommaruppehållet omfogades stora och lilla 
bassängen. 
I den kommunala simskolan har 567 barn 
undervisats under året. Dessutom har dagis-,  
kvälls- och sommarsimskolan undervisat 127 
barn och ungdomar. 
Arbetsmarknadsenheten har under 
sommarsäsongen ansvarat för 
kioskförsäljning och tillsyn vid Ekilla- och 
Kalmarsandsbadet. 
 
Kommunen har övertagit driften vid 
Kräggabadet. Bålsta hockey Club svarar, som 
tidigare år, för viss tillsyn och skötsel i 
ishallen enligt avtal. Åkbar is fanns från v 33. 
Gröna Dalens allvädersbanor färdigställdes 
under året. 
Håbo FF svarar för viss tillsyn och skötsel av 
fotbollsplaner enligt avtal. 
Beredskapsarbeten 
Samverkan sker med Skogssällskapet. 
Skogsavverkning har utförts i  
bostadsområdena Västerskog och 
Västerdalen i samverkan med boende. 
Bussterminaler m.m 
Tillsyn och städning sker dagligen måndag 
till fredag. Under perioden 2006-01-01-2006-
12-31 inträffade 8 st driftstörningar på 
hissarna som krävde åtgärd av montör. Vid 
56 st tillfällen har klottersaneringsfirma 
anlitats. Klottret tas bort inom 24 timmar 
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efter upptäckt eller anmälan. Vid 11 st 
tillfällen har skadegörelse skett på glasrutor, 
som krävt åtgärd av glasmästare. 
 
Allmänt 
Projektet Noll Tolerans mot Klotter och 
Skadegörelse som startades 2005 har fortsatt 
under 2006, med Polisen, Håbohus, Håbo 
kommun, Företagarföreningen och Kyrkan, 
där målsättningen är att klotter ska tas bort 
inom 24 timmar efter anmälan eller upptäckt. 
 
Investeringsprojekt med kommentarer 
Projekt som avslutas 
1301 Trafiksäkethetsåtgärder - 85 tkr 
Byggnation av en ny gångbana 
längs Åsleden har påbörjats 
Arbetet med fler trafiksäkerhetsåtgärder 
längs Ullevivägen. 
1308 Diverse belysningspunkter  - 19 tkr 
1313 Kalmarleden/Arosvägen + 342 tkr 
1314 Lekplats; - 169 tkr 
Skeppsparken som är 
handikappanpassad invigdes 
1317 Diverse gatu/park   + 24 tkr 
1322 Allvädersbanor, - 797 tkr 
Gröna Dalens IP 
Underskott genom inköp av utrustning 
anpassad till allvädersbanor. 
1327 Gröna Dalens IP, belysning  - 22 tkr 
 
Projekt som överförs till år 2007 
1304 N Västerskogs industriområde, anslag 
1310 Utemiljö 
1312 Parkering, torgbildning m m 
1318 Ullevivägen 
1325 Kommunala bryggor 
1329 GC-väg utmed Kalmarvägen samt 
rondell 
1330 Trafiksäkerhetsåtgärder för 
kollektivtrafik 
 
Verksamhetens mål och måluppfyllelse 
Gator/Vägar/Parker/Fritidsanläggningar 
Uppfyllt mål 
Av totalt 2801 ljuskällor med kvicksilver har 
263 ljuskällor byts ut till natrium vilket ger 
lägre energikostnad och miljövinst. 
 
 

Pågående mål 
Upprätta plan/strategi för underhåll av 
kommunala lekplatser 
Upprätta plan/strategi för nyttjandetid av 
kommunala fritidsanläggningar 
Nolltolerans mot klotter och skadegörelse 
Ej uppfyllt mål 
Vägnätets underhållsbeläggning utfördes till 
2 %. Verkligt behov är 3 % för att klara KF:s 
mål. 
 
Prestation/Nyckeltal utfall år 2005/2006 och 
budget år 2006 
 
 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Antal 
ljuspunkter 

5 413 5 450 5 450 

Kostnad 
kr/ljuspunkt 

582 489 531 

Skadegörelse, 
tkr 

357 517 0 

Simskola 641 694 0 

 
Framtiden 
Under 2007-2009 kommer 
trafiksäkerhetsarbetet att fortsätta. Åtgärder 
kommer att genomföras inom bla. 
bostadsområdena i samverkan med boende. 
Upprustning av lekplatser kommer att 
fortsätta, samt att göra de tillgängliga för 
handikappade. Komplettering av 
gatubelysning längs gång- och cykelvägar 
fortsätter för att öka tryggheten. Arbetet med 
att förbättra tillgängligheten i gatu och 
parkmiljön för människor med 
funktionshinder kommer att fortsätta.  
Skötseln av kommunens skogsområden 
fortsätter för att skapa bra 
rekreationsområden. Skötseln av kommunens 
parkmiljöer ska utökas. 
Försök med nya hastighetsgränser. Håbo 
kommun har utsetts till en av 16 
testkommuner. Försöket, med hastigheter 40 
km/tim och 60 km/tim, kommer att pågå 
mellan 1 juni 2007—31 maj 2008. 
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Energirådgivning 

 
 
Ansvarsområde 
Den kommunala energirådgivningen sker 
sedan 2003 på entreprenad i ett samarbete 
mellan 25 kommuner i Stockholmsregionen. 
Genomförandet av telefonrådgivning, drift av 
en gemensam hemsida sköts av K-Konsult i 
Stockholm. En gemensam projektledare 
arbetar med samordning av lokala aktiviteter, 
viss utveckling av verksamheten samt 
informationsspridning. Verksamhetens 
planering och inriktning sköts av en 
styrgrupp med representanter från de 
deltagande kommunerna samt en arbetsgrupp 
för marknadsföringsinsatser. 
 
Ekonomisk utvärdering 
Verksamheten utförd inom ram. 
 
Organisation 
En personal från Håbo kommun ansvarar för 
samordningen. 
 
Personalförändringar 
Oförändrad organisation. 
 
Utveckling under året 
Verkningsgradsprojektet avslutades under 
året och effektiviseringsåtgärder utretts vilket 
bland annat ledde till en omfördelning av 
resurser hos konsulten. En gemensam 
projektledare har anställts för att initiera och 
samordna projekt ute i kommunerna och 
telefonrådgivningen har effektiviserats. 

 
 
 

 
 
 
 
I Förankringsprojektet har 
energirådgivningen låtit en konsult inventera 
hur de kommuner som ingår i samarbetet 
arbetar med energifrågor med syftet att dra 
lärdom av varandra. I den sammanställda 
rapporten finns förslag på förbättringar för 
respektive kommun. 
Ett välbesökt energiseminarium riktat mot 
villaägare har hållits i kommunhuset med en 
energirådgivare på plats. 
 
Energismart på Tekniska museet har 
genomförts och hittills har fem skolklasser 
från Håbo kommun deltagit i uppgiften och 
på utställningen. Projektet kan efter 
förhandlingar med museet komma att 
permanentas. 
Hemsidan har vidareutvecklats och 
gemensamma faktablad har uppdaterats och 
nya tillkommit. 
 

Miljöarbete 
Energirådgivningen bedrivs med syfte att 
minska energianvändningen och 
miljöbelastningen genom 
energieffektivisering och en ökad 
användning av förnyelsebar energi. 

 
 
 
 
 

Resultat i tkr 
Energirådgivning 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Avvikelse 

Intäkter  
 

-255 -255 -255 0 

     
Kostnader     
Personalkostnader 38 2 0 -2 
Köp av verksamhet 187 152 185 33 
Övriga kostnader 30 101 70 -31 
Summa kostnader 255 255 255 0 
     

Resultat 0 0 0 0 

     

Netto 
investeringar 

0 0 0 0 
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Måluppfyllelse 

• Verkningsgradsprojektet med syftet att 
öka energirådgivningens effektivitet har 
slutförts och förbättringar påbörjats       
(se nedan). 

• Energirådgivningen har medverkat på 
 miljödagar och mässor. 

• Hembesök, besök hos 
villaägarföreningar, bostadsrätts-
föreningar samt lokala företag och 
organisationer har utförts. 

• Villaägare har fått information vid ett 
 seminarium. 

• Omfattande gemensam annonsering har 
 utförts. 

• Informationsmaterial har skickats ut per 
 post till villaägare. 
 
Beskrivning av kundtillfredsställelse – 
kvalitet  
Genom att verksamheten är utlagd hos 
konsult ökar kvalitetssäkringen. 
 
Prestation/Nyckeltal utfall år 2005/2006 och 
budget år 2006 
 Bokslut 

2005 
Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Rådgivning via 
telefon och e-
post 

100 297 0 

Besök i 
genomsnitt på 
gemensam 
hemsida under 
oktober månad 

465 493 0 

 
Investeringsredovisning med 
kommentarer 
Investeringsprojekt finns ej inom 
verksamheten. 
 
Framtiden 
Under 2007 ska minst två lokala projekt 
genomföras, ett med syftet att fasa ut 
oljeeldade pannor och ett med syftet att 
energieffektivisera bostadsrättföreningar. 
Hemsidan och det gemensamma materialet 
kommer att vidareutvecklas. 
Energirådgivningen kommer att ha stor roll i 
arbetet med upprättande av en ny kommunal 
Energiplan. 
 

Energitema på Tekniska museet kommer att 
fortsätta och kan efter förhandlingar med 
museet komma att permanentas. 
Kommunen har beviljats medel för 
energirådgivningen till och med år 2007. 
Diskussioner kommer under året att hållas 
angående alternativ för energirådgivningens 
framtid beroende på om Energimyndigheten 
kommer att ge nya bidrag eller ej. 
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Avfallshantering, taxefinansierad 

 
 
Ansvarsområde 
Inom Avfallshantering ryms renhållning med 
avseende på hushållssopor, slam- och 
latrintömning, information och planering av 
kommunens avfallshantering. Verksamheten 
är finansierad av taxor för abonnemang och 
hämtningsavgifter för hushållssopor. 
 
Ekonomisk utvärdering - 1 108 tkr 
Sveriges riksdag beslöt att införa statlig skatt 
på förbränning av hushållsavfall att gälla 
fr.o.m. 2006-07-01. 
Avfallstaxan justerades att gälla fr.o.m. 
2006-10-09. 
Taxefinansierad verksamhet. Underskottet 
fonderas. 
 
Organisation 
Inom verksamheten arbetar 2 personer.  
Verksamheten är också kopplad till 
förvaltningens kundtjänst samordnat med 
VA-verket. 
 
Personalförändringar 
Avfallshanteringen redovisas separat fr.o.m. 
den 1 januari 2005. Tidigare har 
verksamhetsberättelse, budget och bokslut 
legat inom området Miljöteknik.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Utveckling under året 
Avfallsplan och renhållningsordning 
 
En revidering av avfallsplanen och 
renhållningsordningen har skett. Nuvarande 
avfallsplan (Avfallsplan 2000-2005) var 
inaktuell och behövde uppdateras. Ändringar 
har gjorts för att överensstämma med 
kommunens avfallsarbete och med 
verksamhetsplaner som avser 
avfallshanteringen. Det åtgärdsplan som 
fanns i avfallsplanen har utvärderats och 
uppdaterats. Mycket har hänt på 
avfallsområdet de senaste åren och 
omfattande ny lagstiftning har lagts fram.  
 
Den nya avfallsplanen har noggrant 
genomarbetats och ett förslag på reviderad 
upplaga, Avfallsplan 2007-2012 har tagits 
fram. I denna finns ett åtgärdsprogram för 
kommunens avfallsarbete som sträcker sig 
fram till 2010. Parallellt med Avfallsplan 
2007-2012 har även ett förslag på reviderad 
upplaga av renhållningsordningen (daterad 
2006-04-10) lagts fram. Avfallsplan 2007-
2012 och renhållningsordningen ska antas i 
kommunfullmäktige under våren 2007.  
 
Avfallsskatt 
Sveriges riksdag har beslutat att införa statlig 
skatt på förbränning av hushållsavfall. 
Beskattningen medför att kommunen får 

Resultat i tkr 
Avfallshantering 
taxefinansierad 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Avvikelse 

Intäkter  
 

-11 658 -13 254 -11 218 2 036 

     
Kostnader     
Personalkostnader 1 221 1 175 1 095 -80 
Köp av verksamhet 273 4 057 80 - 3977 
Övriga kostnader 10 311 9 130 10 043 913 
Summa kostnader 11 805 14 362 11 218 -3 144 
     
Resultat 147 - 1 108 0 - 1 108 
     

Netto 
investeringar 

210 513 6 390 5 877 

 



138 

ökade kostnader för behandling av 
hushållsavfall. Beslutet om beskattning 
fattades av riksdagen den 2 juni 2006, och 
skatten trädde i kraft den 1 juli 2006. Fr o m 
1 juli höjdes behandlingsavgiften från 445 kr 
per ton till 889 kr per ton avfall. 
 
Höjda behandlingsavgifter 
Sedan 1 dec 2005 gäller ett nytt avtal med 
Ragn-Sells för driften av 
Kretsloppscentralen, bl a dubbel bemanning, 
kostnadsfri inlämning av 1 m3 bygg- och 
rivningsavfall per inlämningstillfälle för 
privatpersoner, rörlig kostnad för behandling 
av avfallet baserat på den faktiska 
avfallsmängden.  

 

Den beräknade ökningen av 
driften/behandlingen på Kretsloppcentralen 
har varit större än förväntat. Farligt avfall 
står för en stor del av den ökade 
avfallsmängden. Ökade krav på behandling 
av avfall har gjort att sorteringen på 
Kretsloppscentralen har utökats till bl a 
tryckimpregnerat trä, organiskt avfall och 
inerta material vilket i sin tur har medfört 
ökade behandlingskostnader.   

 

Avfallstaxa 
Avfallstaxan höjdes med ca 50% den 7/11 för 
att täcka avfallsskatten och höjda behand-
lingsavgifter. Samtidigt infördes en grund-
avgift för verksamheter då dessa också är 
med i kommunens utvecklings- och miljö-
arbete. I samband med att grundavgiften för 
verksamheter infördes gjordes samtidigt en 
inventering av alla verksamheter i 
kommunen. De verksamheter där det 
uppkommer hushållsavfall som tidigare 
saknade hushållsavfallsabonnemang har fått 
det. 
 
Kommunägd återvinningscentral 
Arbetet med projekteringen av en ny 
återvinningscentral i Norra Västerskogs 
industriområde har fortsatt. Tillstånd för 
verksamheten har fåtts av länsstyrelsen och 
ansökan om bygglov har lämnats in. 
Projektering för återvinningscentralen har 

skett tillsammans med SWECO. 
Upphandling av byggnation av 
återvinningscentralen kommer att ske 2007.  
 
Avfallsentreprenaden 
Kommunens avfallsentreprenad har förlängts 
fram till 2007-03-31. I samarbete med 
Upplands-Bro kommun har underlag tagits 
fram för upphandling av ny 
avfallsentreprenad. Upphandlingen är 
uppdelad i tre entreprenader, insamling av 
hushållsavfall, insamling av slam och 
fettavfall samt drift och skötsel av 
kommunens återvinningscentral. Ny 
entreprenad startar 15 oktober 2007. 
 
Omlastning av hushållsavfall 
Ett avtal har tecknats i samarbete med 
Upplands-Bro kommun om gemensam 
omlastning av hushållssopor på Högbytorp. 
Omlastningen börjar 2007-04-01. 
 
Skyddsstopp för sophämtning i trånga 
bostadsområden 
I Håbo kommun har Ragn-Sells, kommunens 
renhållningsentreprenör, gjort en skyddsrond 
i tre arbetsmiljömässigt kritiska 
bostadsområden; Västerängen I & II samt 
Väppebyberget. I samverkan med kommunen 
har man beslutat om att den bristfälliga 
arbetsmiljösituationen skall vara åtgärdad 
senast den 30 september 2006. De boende i 
de berörda områdena har blivit informerade 
och sedan 1 oktober rullas alla kärl ut till 
gemensamma hämtplatser i anslutning till 
parkeringsplatserna i områdena. 
 
FIR (fastighetsnära insamling av 
returmaterial) 
 
Försöket med fastighetsnära insamling av 
returmaterial pågår fortfarande och kommer 
att tas med i för upphandlingen av ny 
avfallsentreprenad och förhoppningen är att 
servicen ska erbjudas till majoriteten av 
kommunens hushåll. 
 
Information 
Informationsarbetet har främst koncentrerats 
till uppdatering av information i samband 
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med den nya hemsidan samt spridning av 
informationsfilmen Miljöhjältarna till 
kommunens alla skolor. Miljöinformation har 
även spridits till kommuninvånarna i BUBB, 
miljöalmanackan samt två nummer av 
miljönyheter till alla villaägare. 
 
MILJÖARBETE 
Allt arbete inom Avfallshantering är 
miljöarbete. 
 
Måluppfyllelse 
Resultatmål för 2006 
• Projektering för en kommunalägd 

återvinningscentral i Norra Västerskogs 
industriområde skall upphandlas. 

• Avfallsplanen och renhållningsordningen 
revideras. 

• Upphandling av ny 
renhållningsentreprenad skall påbörjas. 

 

Måluppfyllelse 
Samtliga mål har uppnåtts. 
 
Prestation/Nyckeltal utfall år 2005/2006 
och budget år 2006 
 Bokslut  

2005 
Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Hushålls- 
avfall ton/år 

5 158 5 134 0 

Antal besökare  
på Kretslopps- 
centralen 

44 821 43 487 0 

Avfall mottaget på 
Kretsloppscentralen 

2 482 2 886  0 

 
Investeringsredovisning med 
kommentarer  
Projektering av kommunägd återvinnings-
central och omlastning har pågått under år 
2006. Färdigställs 2007/2008. 
  

Framtiden 
Under det närmsta året kommer följande 
större projekt att genomföras; 

• Anläggande av en ny 
återvinningscentral. 

• Upphandling och uppstart av ny 
avfallsentreprenad. 
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Ansvarsområde 
Miljöteknik fungerar som internkonsult för 
miljöfrågor för kommunens samtliga 
avdelningar och förvaltningar. Miljöteknik 
ansvarar för miljöanpassade byggprojekt, 
miljöanpassad upphandling, miljöledning och 
för miljöinformation både internt och externt. 
Även avfallsfrågor, energiplanering och 
energirådgivning ligger inom 
ansvarsområdet. 
 
Ekonomisk utvärdering + 604 tkr 
Lägre nyttjade personalkostnader. 
Minskade inköp av köpta tjänster. 
 
Organisation 
Inom verksamheten arbetar 1 person.  
 
Personalförändringar 
Miljöteknik redovisas separat fr.o.m. den 1 
januari 2005. Verksamhetsberättelse, budget 
och bokslut har tidigare redovisats 
tillsammans med avfallshantering. 
 
Utveckling under året 
Arbetet har främst bestått i miljöanpassad 
upphandling och internkonsultation gentemot 
andra avdelningar vilket inte belastat 
Miljöteknik; 
• Tillståndsansökan för ny 

återvinningscentral (avfallshantering) 
• Förfrågningsunderlag till ny 

återvinningscentral (avfallshantering) 

• Inventering och riskklassning av 
Väppeby-deponin (gatuavdelningen) 

• Energiinventeringar på de mest 
angelägna objekten 
(fastighetsavdelningen) 

En ny rutin hos upphandlingsgruppen 
kommer att underlätta för Miljöteknik att 
komma in i upphandlingarna tidigare och 
därmed ställa bättre miljökrav.  
 

Ett försök med att nå det nationella målet om 
25 % ekologiska livsmedel inom offentlig 
sektor år 2010 har utretts. En förutsättning 
för att detta ska gå att genomföra är att 
öronmärkta medel avsätts i budgeten för 
skolmat med start redan nästa budgetår. 

Det av Miljöteknik upprättade 
miljöprogrammet för byggnationen av 
Rehabiliteringsbadet har kontrollerats och 
följts upp av den inhyrda projektansvarige. 
På samma sätt sker bevakningen av 
miljöprogrammet vid nybyggnationen av 
särskolan Gröna Dalen. 

Informationsarbetet har främst koncentrerats 
till uppdatering av information i samband 
med den nya hemsidan samt spridning av 
informationsfilmen Miljöhjältarna till 
kommunens alla skolor. Miljöinformation har 
även spridits till kommuninvånarna i BUBB, 
miljöalmanackan samt två nummer av 
miljönyheter till alla villaägare. Internt har 
miljömöten hållits med samtliga avdelningar 
på Miljö- och teknikförvaltningen och med 
KS-staben. Tillsammans med 
personalklubben har en cykla-till-jobbet-
tävling genomförts för att motivera anställda 
att ställa bilen hemma. 

Miljöarbetet 
Miljötekniks ansvarsområde är miljöarbete 
och verksamhetens alla mål syftar till att 
minimera kommunens miljöpåverkan. 
 
Måluppfyllelse 
Resultatmål för 2006 
• Projektering för en kommunalägd 

återvinningscentral i Norra Västerskogs 
industriområde skall upphandlas. 

Miljöteknik 

Resultat i tkr 
Miljöteknik 

Bokslut 
2004 

Bokslut 
2005 

Budget 
2005 

Avvikelse 

Intäkter  
 

-894 -38 0 38 

     
Kostnader     
Personalkostnader 1001 293 522 229 
Köp av verksamhet 117 0 265 265 
Övriga kostnader 1 412 74 118 44 
Summa kostnader 2 530 367 905 538 
     
Resultat 1 636 329 905 576 
     

Netto 
investeringar 

332 30 368 338 
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• Avfallsplanen och renhållningsordningen 
revideras. 

 
• Upphandling av ny 

renhållningsentreprenad skall påbörjas. 
 

Måluppfyllelse 
Samtliga mål har uppnåtts. 
 
Prestation/Nyckeltal utfall år 2005/2006 
och budget år 2006 
Inga nyckeltal för verksamheten är 
framtagna. 
 
Investeringsredovisning med 
kommentarer  
Investeringsprojekt finns ej inom 
verksamheten. (Se avfallshantering) 
 
Framtiden 
Under det närmsta året kommer följande 
större projekt att genomföras; Anläggande av 
en ny återvinningscentral. 
Upphandling och uppstart av ny 
avfallsentreprenad. 
Utarbeta en ny energiplan för Håbo kommun.  
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Bygg- och miljöavdelningen, bygg- och 
plan, mät,kart och GIS 

 
 
 
Ansvarsområde 
Bygglov/marklov/rivningslov  
Bygglovprövning enligt PBL samt tillsyn 
över pågående byggprojekt. En god 
uppländsk byggnadskultur samt en god stads- 
och landskapsmiljö skall uppnås genom 
arbetet. Byggnaders överensstämmelse med 
detaljplaner i tätbebyggda områden.  
Planläggning 
I det kommunala planansvaret som beskrivs i 
PBL ingår översiktsplanering, upprättande av 
områdesbestämmelser och detaljplaner. 
Planarkitekterna upprättar detaljplaner och 
program i egen regi eller i samverkan med 
exploatör och dess arkitekt. 
Skyddsrumsbesiktningar 
Det är enligt lagen om civilt försvar en 
kommunal uppgift att kontrollera att 
skyddsrummen i kommunen har en 
tillfredsställande skyddsförmåga. Respektive 
fastighetsägare har underhållsansvaret och 
det är bland annat uppföljning av detta ansvar 
som kontrollen avser.  
Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) 
För att säkerställa ett tillfredsställande 
inomhusklimat i byggnader avseende 
luftkvalitet skall en ägare se till att 
funktionskontroll av ventilationssystem sker.  
 
 

 
 
 
 

BRUTTOKOSTNAD 2006
UTFALL I % AV BYGG OCH MILJÖAVDELNINGENS 

TOTALA UTFALL 2006

Miljö- och 
hälsoskydd

46%

Bygg- och 
plan
30%

Mät-, kart- 
och GIS

24%

 
 
 
Bygganmälan, tillsyn och kontroll 
Kontroll av att byggnader uppförs så att krav 
på byggnaders konstruktion, bärighet, 
tillgänglighet, energieffektivitet, 
brandsäkerhet och funktion uppfylls. 
Brandfarlig vara 
För hantering och import av brandfarliga och 
explosiva varor krävs tillstånd. Tillstånd för 
hantering av ovanstående handläggs av Bygg 
och planenheten tillsammans med 
Räddningstjänstens brandingenjör 
 
Ekonomisk utvärdering + 1 023 tkr 
Verksamheten har utförts med ett ekonomiskt 
överskott. Bygglovverksamheten har fortsatt 
att öka i antal ärenden. Detaljplanering på 
uppdrag av exploatörer har lett till ökade 
intäkter. 

Organisation 
På bygg- och planenheten arbetar sju 
personal. 
 
Personalförändringar 
Oförändrad organisation 
 
Utveckling under året 
Det har varit en lika hög grad av planärenden 
som 2005 då en stor mängd byggbolag och 
exploatörer vill uppföra bostäder och 
verksamhetslokaler i Håbo kommun. Fler 

Resultat i tkr 
Bygg- och plan 
Mät kart- och GIS 
Miljö- hälsoskydd 

 
 

Bokslut 
2005 

 
 

Bokslut 
2006 

 
 

Budget 
2006 

 
 
 

Avvikelse 
Intäkter -2 668 -4 104 -2 876 1 228 
     
Kostnader     
Personalkostnader 5 443 6 365 6 424 59 
Köp av verksamhet 876 677 866 189 
Övriga kostnader 904 816 784 -32 
Summa kostnader 7 223 7 858 8 074 216 
     
Resultat 4 555 3 754 5 198 1 444 
     

Netto 
investeringar 

194 115 300 185 
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detaljplaner producerades än under 90-talets 
toppår. Här av kan följa att en större mäng 
bostäder kan byggas under 2007-2008. 2006 
byggdes påbörjades ca 160 nya lägenheter i 
flerbostadshus vilket är den högsta nivån på 
15 år. Bristen på tomter för enfamiljshus syns 
tydligt i statistiken då endast 51 hus 
bygglovbeviljades under 2006 trots ett 
mycket högt tryck från intressenter. I Bålsta 
fanns under 2006 ett begränsat antal tomter 
till försäljning vilket kan ha bidragit till ett 
ökat byggnationstryck i Skokloster. Under 
2007 påbörjas byggnationer av Viby äng med 
utrymme för ca 450 villor och några 
flerbostadshus.  

Måluppfyllelse – utvalda mål 
1. Vid bygganmälan för installation av 

eldstad/rökkanal lämnar vi besked om 
bygganmälan inom 10 arbetsdagar 
Målet Uppfyllt 

2. Bygglov av enklare art beslutas inom 10 
arbetsdagar. 
Målet Uppfyllt 

3. Vid bygganmälan där byggsamråd skall 
genomföras erbjuder vi en tid för detta 
inom 10 arbetsdagar 
Målet Uppfyllt 

4. Vid anmälda tillsynsärenden tas kontakt 
med berörd fastighetsägare inom 10 
arbetsdagar i 90 % av ärendena. 
Målet Uppfyllt 

5. Till detaljplaneprogram för Åsen 
genomförs erforderliga förstudier och 
utredningar. 
Målet utgått 

6. Arkivets samtliga storformatritningar 
(5000 st) gallras, märks, rensas och 
sorteras. 
Målet Uppfyllt  

7. Revidera dokumenthanteringsplanen och 
rutiner 
Målet delvis uppfyllt – förslag 
framarbetat. 

8. I samarbete med exploatör färdigställa 
programförslag för Frösundavik. 
Målet Uppfyllt 

9. Detaljplanerna för Krägga/Stämsvik skall 
vara upprättade 1:a kvartalet 2006. 
Målet Uppfyllt  

10. Upprätta detaljplan för etapp 1- Viby äng 
Målet Uppfyllt 

11. Genomföra exploatering och 
detaljplanering av Väppeby ring. 
Målet Uppfyllt  

12. Driftsätta ärendehanteringssystemet med 
moduler för de olika 
verksamhetsgrenarna.  
Delvis uppfyllt – Upphandling genomförd 
och installationer under 1:a kvartalet 
2007. 

13. Skapa förutsättningar för en god bebyggd 
miljö i nya Översiktsplanen 2006. 
Målet Uppfyllt  

14. Bygglov med stöd av delegation skall 
normalt expedieras inom 21 dagar från 
ansökan med kompletta handlingar 
inkommit och lov som beslutas av 
nämnden skall som regel avgöras inom 
två månader. 
Målet Uppfyllt  

15. Vidareutvecklad och enhetlig information 
från avdelningen finns 
www.habo.se/haabo. 
Målet Uppfyllt  

16. Tillse att det finns planlagd mark som 
möjliggör nyetablering av företag. 
Målet Uppfyllt  

17. Skanna samtliga 
detaljplanebestämmelser, MKB mm vilka 
görs tillgängligt digitalt. 
Målet Uppfyllt 

 
Beskrivning av kundtillfredsställelse – kvalitet  
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Under 2006 genomförde KOMREV en 
revision av bygglovshanteringen genom 
utskick till tidigare bygglovkunder. 
Resultatet blev att 77% av kunderna var 
nöjda eller mycket nöjda med 
handläggningen som helhet vilket är ett 
mycket högt betyg. Idag finns en 
referenskommun som fick 54% nöjda 
kunder.  
Mellan 4 och 7% av kunderna var inte nöjda 
vilket är en låg siffra för en myndighet. 
Materialet kommer att användas för att 
förbättra verksamheten ytterligare genom att 
vi även fick svar över vad våra kunder 
prioriterade högst, d v s handläggningstid, 
rättssäkerhet och bemötande. 
 

1

Vad tycker våra bygglovssökande är viktigast att bli bättre på?

Handläggningstid

Personligt bemötande

Rättssäkerhet, dvs rättvis
handläggning
Motivering till beslut

Avgiftsnivå

Tillgänglig information

 
 
Prestation/Nyckeltal utfall år 2005/2006 
och budget år 2006 
Under 2005 vann 16 detaljplaner lagakraft 
vilket är det högsta antal planer som 
någonsin producerats under ett år i Håbo 
kommun. 2006 var samma siffra 12 
detaljplaner men dessa hade högre 
komplexitet och berörda större ytor, te x 
Frösundavik, Krägga/Stämsvik, Viby äng.  
 

Antal detaljplaner
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Bygglov och bygganmälan 
Under verksamhetsåret har 51 st enfamiljshus 
och 103 st lägenheter i flerbostadshus 
beviljats bygglov. Större 
flerbostadshusprojekt är: Källan – 65 lgh, 
Väppeby backe – 40 lgh (dec 2005), 
Väppeby ring – 20 lgh, Äldreboende 
Dalängen – 27 lgh. 
 

Nybyggadsärenden
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Ärendetyper bygglov (utvalda)
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Investeringsredovisning med kommentarer  
Inga investeringar har genomförts under 2006. 
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Framtiden 
Under 2006-2008 kommer flera 
flerbostadshusområden att detaljplaneras och 
uppföras vilket kan ge stora effekter inom 
den kommunala verksamheten. Under det 
första halvåret av 2007 kommer antalet 
villatomter i Bålsta att vara begränsat tills 
Viby äng kan bebyggas. Till viss del kan 
förtätningar i äldre områden fylla behovet av 
nya tomter. 
 

Bygg- och miljöavdelningen, Mät Kart GIS 
 
Ansvarsområde 

Kart 
Uppdatering av primär- och adresskartor i 
AutoCad, adress och byggnadsregister i 
BALK. Upprättande av nybyggnadskartor, 
lägeskontroller och fastighetsförteckningar. 
Framställa detaljplaner tillsammans med 
planarkitekt. Kontakter med Lantmäteriet 
gällande fastighetsregleringar. AutoCad-
support samt kartframställningar. 

Mät 
Mätning i fält inklusive GPS. Beräkning och 
redovisning av mätdata, grov- och 
finutstakningar, polygonpunkter och 
höjdfixar. Uppdatering av VA-kartan med 
VA-ledningsdatabasen. Underhållsansvar för 
mätinstrument och fordon. 

GIS 
Samverkansansvar för spridning av GIS inom 
Håbo kommun. System- och 
utvecklingsansvar för GIS-plattform och 
AutoCAD-miljö. Stödja och utbilda 
användare för ett brett utnyttjande av GIS. 
Förvaltning och underhåll av geografiska 
databaser. 

Ekonomisk utvärdering + 265 tkr 
Ökade intäkterna från försäljning av 
kartprodukter och mätningstjänster.  

Organisation 
Kart-, mät- och GIS-enheten består idag av 
fyra heltidstjänster. En karttekniker, en 
mätningstekniker, en GIS-ingenjör och en 
GIS-samordnare 

Personalförändringar 
Inga personalförändringar är aktuella under 
2007. Fortsätter antalet beställningar av 
tjänster bör vi anställa en mät/karttekniker till 
istället för att köpa stora volymer tjänster via 
extern mätkonsult som för närvarande är 
Metria. 

Utveckling under året 
GIS 
GIS-plattformen har anpassats och 
uppgraderats under året för att passa 
kommunens behov. Tilläggsfunktioner i 
webgis som adressök och nya analysverktyg. 
Nya kartjänster har utvecklats. All lagring av 
kartdata sker nu i en databasmiljö vilket 
medför högre säkerhet på data och att 
dubbellagring av data ej behöver ske. Det 
äldre sökverktyget för kartdata i CAD-miljö 
har bytts mot MapStore som är anpassat för 
den nya databasmiljön. Under juli 2006 
flygfotades hela Håbo kommun. Bålsta 
fotades med 0,1m pixlar, se exempel nedan. 
Handläggare får nu ett ännu bättre stöd för 
sitt arbete och dialog med sökande. 

 
Utöver fast anställd personal köps externa 
mättjänster för de beställningar som inte kan 
utföras med aktuell bemanning inom utlovad 
handläggningstid. 

 
Slutfört projekt: Högupplösta flygfoton som 
kombineras med övrig kartinformation sparar 
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handläggningstid. Bilden visar kommunhuset 
och VA-ledningar. 
 
Måluppfyllelse 2006 
1. Utbyggnad av befintlig GIS-plattform. * 

Målet uppfyllt.  
2. Utveckling av GIMS vad gäller 

användarvänlighet och funktioner. 
Målet uppfyllt. 

3. Sätta ihop en samlad kursdokumentation 
att användas vid internutbildning 
(ArcView, Navet, GIMS)  
Målet uppfyllt. Återstår att samla ihop all 
info som IT kan lägga ut på Kart- och 
GIS-portalen. 

4. Upprätta ansvars- och 
dokumentationsrutiner avseende 
ajourhållning av GIS-verksamhetens 
utbildnings- och 
informationsdokumentation samt 
portalen.  
Målet uppfyllt. 

5. Kartstöd till WINSAM.  
Målet ej uppfyllt. Tekniska begränsningar 
för kartstöd i Winsam. Medför för höga 
kostnader att bygga ut funktionen. 
Projektet avvaktar verksamhetssystemets 
utveckling till standardlösningar. 

6. Lagring av kommunens primärkarta i 
gemensam databas. *  
Målet uppfyllt. 

7. Uppgradering av VabasDUF till ny 
version baserad på TEKIS.NET-teknik. * 
Målet uppfyllt. 

8. Behovsinventering gata/park avseende 
lokal vägdatabas, gatusystem, NVDB, 
parksystem, gatubelysning. * 
Målet uppfyllt. 

9. Flygfotografering (hela kommunen eller 
tätorterna).  
Målet uppfyllt. 

10. Behovsinventering på övriga 
förvaltningar avseende kart- och 
informationsstöd. *  
Målet ej uppfyllt p g a omprioritering av 
arbetsuppgifter. B l a uppsättning av ny 
hemsida för kommunen, upphandling av 
nytt ärendehanteringssystem för bygg och 
miljöavd. 

11. Karta över kommunens tätorter på 
kommunens nya externa webb.  
Målet uppfyllt till 25%. Programvara och 
leverantör kommer att bestämmas under 
året. Begränsningar i kommunens 
befintliga IT-struktur medför att projektet 
måste invänta installation av proxyserver 
i brandvägg. 

12. Installation och idrifttagande av 
arkivserver.  
Målet uppfyllt. 

13. Antagen GIS-strategi i nämnden. * 

Målet ej uppfyllt. Strategidokument finns 
och är uppdaterad. Övergripande IT-
strategi för kommunen saknas vilket 
måste komma först. 

14. Inmätning av resterande delar av 
Häggeby till primärkartan. 
Målet ej uppfyllt. Inmätning och leverans 
av kartmaterial för nybyggnation har 
prioriterats. 

15. Erbjuda och genomföra enklare 
AutoCAD utbildningar i egen regi inom 
verksamhetsområdet. 
Målet uppfyllt – I huvudsak utbildning av 
nyanställda och användarstöd. 

16. Detaljplaner läggs upp för åtkomst i 
AutoCAD via Desk map/Mapstore. *  
Målet ej uppfyllt. För närvarande 
tekniska begränsningar i Mapstore och 
alternativ utveckling studeras.  

17. Nybyggnadskarta levereras till kund 
inom 21 dagar från beställning. 
Målet uppfyllt i drygt 74 % av ärendena. 
Besked angående VA-anslutning har 
fördröjt några ärenden. Nya rutiner tas 
fram. Anhopning av ärenden under 
semestertid. 

18. Efter beställning av utsättning skall denna 
kunna ske inom 21 dagar. 
Målet uppfyllt i 100 % av ärendena. 
Kompletterande inmätningar av 
polygonpunkter med GPS till 
transformationsmodell. 
Målet uppfyllt till 95 %. Beräkningar av 
Lantmäteriet kvarstår. 

19. Uppdatering av byggnader och adresser i 
BALK (Lantmäteriets byggnads och 
adressregister) utföres inom 2 dagar efter 
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slutbevis/lägeskontroll. 
Målet uppfyllt. 

20. Entrékoordinater sätts alltid ut vid 
adressättning f o m 2006-01-01. 
Målet ej uppfyllt. Påbörjas 20070101. 

Beskrivning av kundtillfredsställelse – 
kvalitet  
Produktionsmålen med leverans av 
nybyggnadskarta och utförande av 
finutstakning vid byggnation inom 21 dagar 
har klarats i 74% av beställningarna och för 
utstakningar i 100% av ärendena. 
 
Prestation/Nyckeltal utfall år 2005/2006 
Mät-, Kart- och GIS enheten 
Under 2006 gjordes det 20 grovutstakningar, 
15 finutstakningar, 62 lägeskontroller, 30 
mätningsuppdrag internt och 62 uppdrag för 
mätning och kartförsäljning. Antalet ärenden 
avseende främst lägeskontroll och externa 
mätningsjobb har lett till ökade intäkter. 
Antalet uppdrag ökade från 128 till 241! 

MÄT- OCH KARTSTATISTIK
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Investeringsredovisning med 
kommentarer 
Projekt som avslutas 
1344 Tilläggsmoduler Arcview 0 
 
Projekt som överförs till år 2007 
1343 Program, server, licenser, WEB 
 
Framtiden 
Under 2007 kommer man att arbeta med en 
fortsatt utbyggnad av befintlig GIS-plattform 
med avseende på lagringskapacitet, 
prestanda, redundans och driftsäkerhet. 
Tillgänglighet av kartdata genom Internet 
satsning. 

GIMS, som används för spridning av 
geografiskt relaterad information via Intranät, 
kommer att uppgraderas och utvecklas vad 
gäller användarvänlighet och funktioner. 
Utvecklingskostnader delas idag av Håbo 
kommun, Enköpings kommun samt 
Vägverket och Banverket vilket är en stor 
fördel för kommunen. 

 

Efterfrågan på mätningsuppdrag, både internt 
och externt, ser inte ut att minska de 
kommande åren. 
Arbete på nationell och internationell nivå 
pågår för byte av referenssystem. Våra GIS-
data och primärkarta ligger nu i olika 
koordinatsystem men har 2007 flyttas till en 
databas vilket underlättar en ihopslagning i 
samma koordinatsystem, Sweref 99. 
 
MILJÖSKYDD 
Ansvarsområde 
Miljöskyddstillsyn enligt miljöbalken samt 
prövning av nya/ändrade miljöfarliga 
verksamheter. Vid tillsynen beaktas frågor 
som buller, kemikaliehantering, 
avfallshantering, damning, förorenad mark 
etc.   

Ekonomisk utvärdering + 33 tkr 
Verksamheten utförd inom ram. 

Organisation 
På miljöenheten finns två tillsvidareanställda 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer som 
arbetar med miljöskydd. 

Personalförändringar 
Oförändrad organisation. 

Utveckling under året 
Förorenade markområden och 
undersökningar ev deponier har genomförts 
enligt MIFO fas 1. 10 deponier har klassats 
vara flera har fått den högsta riskklassen (1). 
En deponi, Aronborg, har provtagits och 
undersökts enligt MIFO fas 2. En större 
miljöolycka/ sabotage i Dragets 
industriområde skedde 30 april då flera 
entreprenadmaskiner förstördes och 
hundratals liter diesel och hydral olja läckte 
ut i marken och fick saneras. I september 
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sjönk en större motorbåt vid Silon i 
Kalmarsand och orsakade utsläpp av diesel 
till Mälaren. Andra vanligt förekommande 
ärenden har varit bullerstörningar från 
verksamheter.  

Måluppfyllelse (Miljö- och hälsoskydd 
samtliga delområden) 
1. Tillstånd för Värmepumpar handläggs 
inom 8v. 
Målet uppfyllt 
2. Tillstånd för avlopp handläggs inom 8v. 
Målet uppfyllt 
3. Tillstånd för djurhållning inom tätort (ex 
hästar, giftormar) handläggs inom 8 v. 
Målet uppfyllt4. Anmälan om verksamhet för 
Hygienlokaler (ex frisör, massage) handläggs 
inom 6 v. 
Målet uppfyllt 
5. Anmälan om Miljöstörande verksamheter 
(ex bergkross, avloppsverk, större 
djurhållningar), handläggs inom 6 v.  
Målet uppfyllt 
6. Anmälan om Komposter handläggs inom 5 
v. 
Målet uppfyllt 
7. Anmälan om nya Cisterner ovan mark 
(mindre än 10 m3) handläggs inom 6 v. 
Målet uppfyllt 
8. Anmälan om Nyinstallationer av 
köldmedie-anläggningar (>10 kg) handläggs 
inom 6 v. 
Målet uppfyllt 
9. Verksamheter som kräver dispens från 
Renhållningsordningen handläggas inom 5 v 
Målet uppfyllt 
10. Tillståndspliktiga djurhållningar (ex 
hästhållning i större omfattning) skall 
handläggas inom 8v. Målet uppfyllt/ ingen 
ansökan under året. 
11. Alla verksamheter i Bista och Göksvik 
besöks och kontroll av hantering och 
förvaring av kemiska produkter och farligt 
avfall. 
Målet delvis uppfyllt. 
12. Förorenad mark som påträffas skall 
prioriteras och krav på undersökning, 
utredning och saneringsåtgärder skall ställas 
omgående i direkt anslutning till upptäckt. 
Målet uppfyllt 

13. Tillse att fas två enligt MIFO-modell 
genomförs för deponi vid Aronsborg. 
Målet uppfyllt 
14. Tillse att bullermätningar/beräkningar 
utföres för den skola/förskola där störst risk 
för bullerstörning från trafik föreligger. 
Målet uppfyllt, leder till åtgärder på Talltorps 
förskola 
15. Provtagning av enskilda brunnar för 
hushåll med gravida eller barn under 1 år 
under 2006 utan kostnad för den enskilde. 
Målet uppfyllt 
16. Verka för att bullerkartläggning av hela 
kommunen avseende kommunala och statliga 
vägar, görs. 
Målet delvis uppfyllt – Stockholmsvägen och 
17. Krägga/ Stämsvik med avseende på väg- 
och järnvägstrafik. 
18. Besiktning av alla icke kommunala 
vattenverk 
Målet ej uppfyllt – två enskilda vattenverk är 
ersatta med kommunalt och ett ingår i företag 
under rekonstruktion. 
19. Misstänkta matförgiftningar skall följas 
upp i direkt anslutning till anmälan 
Målet uppfyllt 
20. Anmälningar om misstänkt vanvård av 
djur skall följas upp i direkt anslutning till 
anmälan 
Målet uppfyllt 
21. En tredjedel av de befintliga 
livsmedelsanläggningar som kräver 
godkännande skall omgodkännas. 
Målet delvis uppfyllt – 5 anläggningar 
godkända och flera under prövning. 
22. Inspektera samtliga kommunala förskolor 
samt tillse att brister åtgärdas. 
Målet uppfyllt 
23. Tillse att aktuella radonmätningar finns 
för 75% av alla skollokaler. 
Målet uppfyllt. 
 

Beskrivning av kundtillfredsställelse – 
kvalitet  
Inga skriftliga klagomål på verksamheten 
från kunder har inkommit under året. 
Verksamheter som skall anmäla sig minst 6v 
före start enligt Miljöbalken vill ofta starta på 
mycket kort varsel vilket avdelningen försökt 
bemöta så långt möjligt. Kommunicering 
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med närboende krävs i många fall och då 
styrs kortaste handläggningstid av då svar 
från dessa inkommer (enligt 
förvaltningslag2-3v) och företagarens 
förmåga att bemöta synpunkter eller ändra i 
inlämnat förslag. En miljöinspektör deltog i 
utbildningen konsultativt förhållningssätt 
som var ett pilotprojekt anordnat av 
regionförbundet i Uppsala län och 
samverkande kommuner. 
 
Prestation/Nyckeltal utfall år 2005/2006 
och budget år 2006 
Kostnadstäckningsgraden för 
miljöskyddsverksamheten var budgeterad till 
20 % exklusive kostnader för administration 
och lokaler. Utfallet 2006 blev 16%. 
Minskade utgifter ledde ändå till ett positivt 
resultat. 
 
Investeringsredovisning med 
kommentarer  
Inga investeringar har genomförts under 
2006. 
 
Framtiden 
Fortsatta undersökningar av inventerade 
deponier för att avgöra risker för skada på 
människors hälsa och miljön kommer att 
göras för att vid behov leda fram till sanering 
av dessa områden.  
Tid och resurser satsas för att nå fram med 
information till verksamheter som vi utövar 
tillsyn på för att minska de ärenden som leder 
till åtgärdskrav. Informationskampanjer inför 
besök med beskrivning av vanliga brister 
hoppas vi ska leda till att 
verksamhetsutövarna åtgärdar eventuell 
brister före tillsynsbesöket och att arbetet 
därmed kan bli mer förebyggande än idag. 
 
 
HÄLSOSKYDD 
Ansvarsområde 
Jourverksamhet, rådgivning, inspektion, 
delegation, inrapportering till myndigheter 
samt tillsyn inom hotell och camping, vård-, 
hygien-, samlingslokaler, lokaler för skolor 
och förskolor, djur i tätort, avfallsfrågor, 
radon, eldning, badstränder och bassänger. 

Det ingår även provtagning av sjöar, 
badstränder och bassänger samt att yttranden 
till olika avdelningar inom förvaltning, 
kommun och andra myndigheter. 
Kontaktperson för luftvårdsförbundet och 
”Arlanda-gruppen”. 

 
Miljöskydd/miljöfarlig verksamhet;  
Rådgivning, inspektion, delegation samt 
tillsyn inom enskilda avlopp och 
värmepumpar  

 
Livsmedelslagen 
Rådgivning, inspektion, delegation samt 
tillsyn inom vattenverk och 
dricksvattenfrågor  

 
Ekonomisk utvärdering + 57 tkr 
Verksamheten utförd inom ram. 
 
Organisation 
På miljöenheten en tjänst inom hälsoskydd 
som även handlägger ärenden med enskilda 
avlopp och värmepumpar. 
 
Personalförändringar 
Inga personalförändringar är aktuella under 
2007 avseende Hälsoskydd. 
 
Utveckling under året 
Fortsatt satsning med radoninformation och 
mätning i egna hem och samtliga skollokaler 
(genomfördes av fastighetsavdelningen).  
Gratis vattenprovtagning för familjer med 
spädbarn har pågått även 2006. 
Bygg- och miljöavdelningen fortsätter med 
kartläggningen av samtliga enskilda avlopp 
inom kommunen som behöver åtgärdas.  
Värmepumpsansökningarna har ökat stadigt. 
Tillsynsarbete för att kartlägga statusen inom 
kommunens privata förskolor påbörjades år 
2005 och avslutades 2006 med att samtliga 
förskolor kontrollerades och sammanställdes 
i en rapport med en avslutande workshop 
med ansvariga rektorer och 
förvaltningschefer. 
Bullermätning har utförts för utsatta skolor/ 
förskolor och detta har lett till att åtgärder för 
Talltorps förskola måste ske under 2007. 
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Måluppfyllelse 
Samtliga mål samlade under Miljöskydds 
måluppfyllelse. 
 
Investeringsredovisning med 
kommentarer  
Inga investeringar har genomförts under 
2005. 
 
DJURSKYDD 
Ansvarsområde 
Tillsyn enligt djurskyddslagen. Tillstånd till 
och kontroll av djurhållningar för att uppnå 
en god livsmiljö för det enskilda djuret.  
 
Ekonomisk utvärdering +4 tkr 
Verksamheten har utförts inom ram. 
 
Organisation 
På avdelningen ansvarar en tjänst om ca 50 
% av en heltid för den kommunala 
djurskyddstillsynen.  

Personalförändringar 
Tjänsten har varit vakant under andra halvan 
av 2006 och beräknas kombineras med 
miljöskydd eller hälsoskyddsuppgifter i en 
förändrad kombinationstjänst 2007. 
 
Utveckling under året 
Färre akuta djurskyddsärenden under 2006  
än 2005 har påträffats vilket delvis beror på 
mindre tillsyn under året.  
 
Måluppfyllelse 
Samtliga mål samlade under Miljöskydds 
måluppfyllelse 

LIVSMEDEL 

Ansvarsområde 
Livsmedelstillsyn enligt livsmedelslagen, 
provtagning, godkännande av 
livsmedelslokaler och tillfälliga tillstånd. 
Kontrollera och följa upp att det 
verksamheter som tillagar eller säljer 
livsmedel uppfyller en god hygienisk 
standard både i tillagning och vid hantering 
av dessa. 
 
 

Ekonomisk utvärdering + 52 tkr 
Verksamheten har bedrivits inom ramen. 
 
Organisation 
På avdelningen ansvarar en heltidstjänst den 
kommunala livsmedelstillsynen 
 
Personalförändringar 
Under året har tjänsten för Livsmedel ökat 
från 70% till 100%. Ny lagstiftning ställer 
högre krav på tillsyn och kontroll genom att 
samtliga verksamheter skall omprövas enligt 
ny lagstiftning baserat på 
egenkontrollprogram och hygieniska 
riskanalyser enligt EU förordning. 
 
Utveckling under året 
Under året har utbildningsinsatser skett av 
livsmedelsföretagare för att få del av hur den 
nya lagstiftningen påverkar deras 
verksamhet. Under 2006 togs en ny 
livsmedelstaxa för en kostnadstäckningsgrad 
på ca 50%. Verksamheter som bedriver en 
god egenkontroll och har en bra 
livsmedeslhygien kommer att premieras 
genom sänkta avgifter och verksamheter som 
inte har en god livsmedelshygien kommer att 
få högre avgifter eftersom det åtgår fler 
tillsynstimmar för dessa. 
 
5 verksamheter godkändes med stöd av ny 
lagstiftning under senare delen av 2006. 
återstår gör ca 70 verksamheter där 
kommunens egna verksamheter står för ca 50 
%.  

Måluppfyllelse 
Samtliga mål samlade under Miljöskydds 
måluppfyllelse 

Beskrivning av kundtillfredsställelse – 
kvalitet  
Den nya lagstiftningen påverkar många 
verksamhetsutövare både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt där många större 
förändringar måste till för att få fortsätta 
bedriva sin verksamhet. Dessa förändringar 
är utmanande att kommunicera och 
synpunkter har inkommit över dessa krav 
som orimliga och ofta svårbegripliga, främst 
beroende på den korta tid som man har till 
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förfogande. Håbo kommun har genom en 
förändrad verksamhetstillsyn med stödjande 
insatser skaffat sig ett bra 
kommunikationsunderlag i ett stödjande 
förhållningssätt som implementeras under 
2006/2007. 

Prestation/Nyckeltal utfall år 2004/2005 
och budget år 2005 
Inga nyckeltal för verksamheten är 
framtagna.  
Kostandstäckningsgraden för 
livsmedelsverksamheten var budgeterad till 
ca 31 % exklusive kostnader för 
administration och lokaler. Utfallet blev ca 
39% kostandstäckning för 2006. 
 
Investeringsredovisning med 
kommentarer  
Inga investeringar har genomförts under 
2006. 
 
Framtiden 
Förordningarna (EG) 852/2004, 853/2004, 
854/2004 och 882/2004 började gälla vid 
årsskiftet 2006.  
Detta innebär att samtliga 
livsmedelsanläggningar ska omgodkännas 
eller registreras. Även 
livsmedelsanläggningar som tidigare inte 
omfattats av krav på godkännande (t ex 
förskolor med 2 eller färre avdelningar, bed 
& breakfast) omfattas av kraven på 
godkännande alternativt registrering.  
Eftersom 70 verksamheter återstår bedöms 
inte samtliga kunna prövas under 2007 och 
målsättningen är satt till att hinna pröva 25 st 
under 2007 
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VA-verket 

 
Ansvarsområde 
VA-verket ansvarar för den kommunala 
dricksvattenförsörjningen och avlopps-
vattenreningen i kommunen. För att förse 
invånarna med vatten och rena deras 
avloppsvatten har VA-verket fyra 
kommunala vattenverk och fyra kommunala 
avloppsreningsverk och 
avloppsanläggningar. Utöver det finns en 
högreservoar och en tryckstegringsstation 
samt vatten- spillvatten- och dagvattennät.  
 
Ekonomisk utvärdering 
VA-verket är taxefinansierat till 100%. 
Redovisat överskott, 1 652 tkr, redovisas i 
VA-fond. Ingående balans i VA-fonden 
januari 2006 är 444 tkr och utgående balans 
för år 2006 blir således 444 + 1 652 = 2 096 
tkr. 
Intäkterna för brukningsavgifter enligt 
budget. 
VA-verket har haft intäkter på 2 292 tkr i 
samband med nyanslutning. VA-verkets  
kostnader för att utföra nyanslutningar har 
under året varit 431,9 tkr. Netto + 1 860,5 
tkr. 
 
Organisation 
På VA-verket arbetar tio personer uppdelat 
på vattenverk, avloppsreningsverk, 
ledningsnät samt en stab. 

 
 
 

BRUTTOKOSTNAD 2006, VA-verket

Kapitaltjänst
25%

Pumpstationer, 
ledningsnät

13%

Reningsverk
19%

Vattenverk
13%

Personal
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Övriga 
verksamhets-

kostnader
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Inom kundtjänst, som är en sammanhållande 
funktion inom VA, avfallshantering, 
gatu/park/fritid samt fastighet arbetar 3 
personer. 
Kundtjänsten ansvarar för extern 
fakturahantering samt flyttanmälningar för 
VA och avfall. Felanmälningar inom 
samtliga verksamhetsområden. 
 
Personalförändringar 
Nyanställning av en drifttekniker gjordes 
under våren 2006. En drifttekniker har slutat 
sin anställning. 
 
Utveckling under året 
VA-gemensamt 
VA-verket har upphandlat inköp och 
installation av ett nytt drift- och 
övervakningssystem för VA-anläggningarna. 
 
Personalen har utfört en 
kompetensutveckling under hösten 
tillsammans med miljö- och 
teknikförvaltningens personal. 
 
Vattenverk 
Bålsta vattenverk 
• Byte av kol i kolfilterna 
• Byte av samtliga mammutpumpar i 

Dynasandfilterna 

Resultat  tkr 
VA-verket 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Avvikelse 

Intäkter -22835 -24 809 -22 600 2 209 
     
Kostnader     
Personalkostnader 4 908 5 421 5 050 -371 
Köp av verksamhet 4 772 4 693 4 761 68 
Övriga kostnader 6 538 7 225 6 289 -936 
Kapitaltjänst 6 300 5 818 6 500 682 
Summa kostnader 22 518 23 157 22 600 -557 
Resultat -317 -1 652 0 1 652 
     
Netto  
investeringar 

4 284 3 883 11 347 7 463 
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• Installation av luftvärmepump till 
personaldelen. 

 
Skoklosters vattenverk 
• Installation av ny klordoseringspump och 

ny kloröverskottsmätare har utförts. 
• Byte av avstängningsventil i 

lågreservoaren samt ombyggnad av 
inloppet. 

• Byte av kol i kolfilterna 
• Nytt tak har lagts på garage/förråd. 
• Målning av vattenverkets yttervägg mot 

sydost har utförts. 
• Gammal kemikalieutrustningen har 

rensats ut från kemikalierum och golv 
och väggar har målats. 

 
Avloppsreningsverk 
Bålsta avloppsreningsverk 
• Installation av luftvärmepumpar till 

personaldelen och driftrum. 
• Köpt in nya slamcontainrar. 
• Förbättringar vid kemikaliedoseringen. 

Här kan nämnas installation av 
läckagelarm,  

• inköp och installation av en 
reservdoseringspump och 
kontrollmätning av kemikaliedoseringen. 

• Försett renstvätten med hetvattenspolning 
för att öka driftsäkerheten. 

• Byte av membranluftare i en 
biologibassäng. 

 
Skoklosters avloppsreningsverk 
• Renovering av sandfilter, med nya plåtar 

i filterbotten, ny sand och nya ventiler. 
• Renovering av silar för inkommande 

avloppsvatten. 
• Nya drivenheter för slamskrapor i 

sedimenteringsbassäng 1 och 2, samt 
uppriktning av rännor för att erhålla en 
jämnare belastning på bassängerna. 

• Renovering och ombyggnad av 
renstvättpress. 

• Installation av ny syrehaltsmätare i 
biologiska steget. 

• En arbetsplattform har byggts på 
kemikalietanken. 

 

Ledningsnät 
• Vi har fått 102 nya abonnenter under året. 
• Etapp D i Krägga har färdigställts och 

slutbesiktigats. 
• Enköping har anslutit sig med 85 

fastigheter via sjöledning över till 
Krägga/Stämsvik. 

• VA-ledningar har byggts till Preem och 
Ekolskrog, Munksjö utbildningscenter 
och auktionshallen. Avtal har tecknats 
med Preem för alla tre aktörerna. 

• Under år 2006 lades 5 230 meter nya 
vattenledningar och 4 500 meter nya 
spillvattenledningar, varav merparten 
utgjordes av etapp D i Krägga.  

• En pumpstation har byggts bort och en 
har tillkommit i Krägga/Stämsvik. 

• Två nya dagvattendammar har anlagts i 
Granebergsområdet. 

• Omläggning av 26 meter 
dagvattenledning. 

• VA-verket har haft 26 st avloppstopp och 
11 st vattenläckor. Vi har bytt 19 st 
servisventiler och kompletterat med 6 st 
spolbrunnar vid förbindelsepunkter. 

• Pumpstationerna i Krägga har kopplats in 
i vårt nya drift- och övervakningssystem. 
Ytterligare tre pumpstationer har 
förberetts  

 
Måluppfyllelse Va-verket 
• Nytt drift- och övervakningssystem har 

upphandlats och installerats.  
 
• Pumpstationerna i Krägga har kopplats in 

i vårt nya drift- och övervakningssystem. 
Ytterligare tre pumpstationer har 
förberetts för inkoppling. 

• Projektering av överföringsledning till 
Kivinge är klar. 
 

Beskrivning av kundtillfredsställelse – 
kvalitet  
Under året har totalt 32 klagomål inkommit 
angående vattnet och 7 angående avlopp. Av 
dessa har de flesta av klagomålen på vatten 
berott på smak och lukt (24 st) och på dåligt 
vattentryck (5st). På avloppssidan gällde alla 
lukt från nätet. 
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Prestation/Nyckeltal utfall år 2006  
Produktion, inläckage och svinn 
Under året levererade de kommunala 
vattenverken i Håbo totalt ca 1,5 miljoner 
kubikmeter vatten och renade ca 2,4 miljoner 
kubikmeter avloppsvatten. Trots detta fick 
VA-verket endast betalt för ca 1,1 miljoner 
kubikmeter. Detta beror på att vatten även 
går åt till spolningar av ledningsnätet, så 
kallad internförbrukning, samt vid  
läckage och vid verksamhet som inte mäter 
vattenförbrukningen, så kallat svinn. Till 
avloppsreningsverken tillkommer istället 
vatten på grund av inläckage av regn- och 
dräneringsvatten, så kallat ovidkommande 
vatten.  
 
Nedan redovisas mängden svinn och 
ovidkommande vatten. 

 År 2004 År 2005 År 2006 
Levererad mängd 
dricksvatten, m3/år 

1 348 
704 

1 292 047 1 514 489

Renat avloppsvatten, 
m3/år 

2 209 
037 

2 098 416 2 389 876

Debiterad mängd 
vatten, m3/år 

1 034 
239 

1 084 653 1 135 560

Internförbrukning + 
övrigt, m3/år 

16 387 11 007 15 000 

Svinn, dricksvatten, % 22 15 24 
Ovidkommande, 
avloppsvatten, % 

52 48 52 

 
Dricksvattenproduktion 
Under året gjordes  totalt 389 analyser av 
dricksvattnets kvalitet. Nedan redovisas en 
tabell med uppgifter om 
dricksvattenproduktionen och 
provtagningsresultat från Bålsta, Skokloster, 
Kivinge och Övergrans vattenverk. 
 
VA-verket har haft problem med Kivinge 
grundvattentäkt med otillfredsställande smak 
och lukt. VA-verket tog ett beslut att från 29 
juni stänga grundvattentäkten och istället 
transportera vatten från Bålsta i tankbil. Detta 
har utförts resten av året. 
 Bålsta  

VV 
Skokloster 

VV 
Levererad mängd 
vatten   

1 358 062 m3 152 114 m3 

Andel tjänliga prov. 
Bakt. 

94% 81% 

Andel tjänliga med 
anmärkning. Bakt 

6% 19% 

Andel otjänliga 
prov. Bakt 

0% 0% 

Andel tjänliga prov. 
Kem. 

95% 74% 

Andel tjänliga med 
anmärkning. Kem 

5% 26% 

Andel otjänliga 
prov. Kem. 

0% 0% 

   
 Kivinge VV Övergr VV 
Levererad mängd 
vatten   

3 030 m3 1 283 m3 

Andel tjänliga prov. 
Bakt. 

100% 100% 

Andel tjänliga med 
anmärkning. Bakt 

0% 0% 

Andel otjänliga 
prov. Bakt 

0% 0% 

Andel tjänliga prov. 
Kem. 

0% 56% 

Andel tjänliga med 
anmärkning. Kem 

100% 44% 

Andel otjänliga 
prov. Kem. 

0% 0% 

 
Avloppsvattenrening 
Under år 2006 har avloppsreningsverken i 
Håbo kommun renat ca 2,4 miljoner 
kubikmeter avloppsvatten. Totalt har 134 
prover analyserats på utgående avloppsvatten 
under året. Nedan redovisas en 
sammanställningen av provtagningsresultaten 
från Bålsta, Skokloster och Kivinge 
avloppsreningsverk. 
 
 Bålsta  

ARV 
Skokloster 

ARV 
Kivinge ARV 

Renad mängd 
avloppsvatten   

2 173 122 m3 212 704 m3 ca4 050  m3 

Andel prov som 
överskridit 
gällande riktvärde 
för P-tot. 

3% 0% 75% 

Andel prov som 
överskridit 
gällande riktvärde 
för BOD. 

0% 15% 50% 

 
Dagvatten och nederbörd 
I slutet av augusti kom ett stort skyfall som 
orsakade översvämning i några fastigheter. 
Det var inte lika många som drabbades som 
föregående år men tyvärr upprepades 
översvämningar för en del av fastigheterna. 
 
VA-verket har byggt två av de planerade tre 
dagvattendammar. Ytterligare 
förbättringsåtgärder planeras att genomföras 
under 2007. 
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Investeringsredovisning med 
kommentarer  
Projekt som avslutas 
• 1200 Nybyggnad av vatten- och 

avloppsledningar i Krägga Etapp D. 
• Underskottet täcks av intäkter perioden 

2007 – 2009. - 4 831 tkr 
• 1215 Centrumbacken 

Pumpstation + 112,7 tkr 
 Pumpstationen vid centrumbacken har 

byggts bort och 500 m ny 
självfallsledning har byggts. 

• 1216 Dagvattendammar i - 
101,4 tkr 
Bålsta. 

 Två nya dagvattendammar har byggts i 
Granebergsområdet för att avlasta 
dagvattennätet nedströms bla vid 
Tingshusvägen. 

 
Projekt som överförs till år 2007 
1202 Kivinge, Övergran, Tallbacka 
1203 Miljöåtgärder Bålsta 
avloppsreningsverk 
1205 Utbyggnad för biologisk 
slambehandling, Bålsta avloppsreningsverk 
1206 Larm och kommunikation, 
driftövervakning 
1207 Inventarier, data och fordon 
1208 Processförbättring, Bålsta och 
Skokloster reningsverk 
1213 Omläggning ledningar 
1214 Torresta pumpstation 
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Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

 

Miljö- och tekniknämndens 
ansvarsområde och verksamhetens 
inriktning. 
Kommunen har beslutat att miljö- och 
tekniknämnden skall utgöra räddningsnämnd. 
Räddningsnämndens uppgift enligt lagen om 
skydd mot olyckor är att ansvara för att 
kommunen har tillgång till personal och 
övriga resurser för att utföra både 
skadeförebyggande och skadeavhjälpande 
insatser.    
 
Nämnden består av 9 ledamöter som förutom 
de egna sammanträdena har möten med 
räddningsnämnden i Enköping för 
diskussioner om den gemensamma 
organisationen. Detta har skett genom att 
arbetsutskotten träffas 2 gånger under året. 
 
Räddningstjänsten är dessutom ansvarig 
direkt under kommunstyrelsen för 
kommunens organisation enligt lagen om 
extraordinära händelser och lagen om höjd 
beredskap, försäkringsärenden samt 
säkerhetsskyddslagen.  
 
Verksamhetens skadeavhjälpande insatser 
riktas mot samtliga människor som vistas i 
kommunen. Den skadeförebyggande 
verksamheten riktas till stora delar mot barn 
och ungdomar samt mot personal inom 
vårdsektorn. 

 

 

 

BRUTTOKOSTNAD 2006

Civilt försvar
0%

Sotnings-
verksamhet
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Räddningstjänsten har också till uppgift att 
utöva tillsynen över sotningsverksamheten. 

 

Ekonomisk utvärdering + 46 tkr 
Verksamheten har utförts inom ram med ett 
överskott på + 46 tkr. 
De uppställda målen och övriga krav på 
verksamheten enligt gällande lagstiftning 
anser organisationen vara uppfyllda. 
 
Prognosarbete. 
Prognosen för juni 2006 visade att ett 
underskott var att förvänta. 
Räddningstjänsten har arbetat med att 
producera ett överskott att ha med sig under 
2006 genom att 
• ej anställa ersättare under en 

tjänstledighet 
• avvakta med vissa inventarieinköp  
• avvakta med vissa kompletteringar 

aktiviteter 
• fokusera på intäktsökningar och övriga 

kostnadsminskningar  
Intäkterna uppgick för året till 1 938 tkr. 
Fokusering under året har att utveckla den 
förebyggande verksamheten och 
kompetensutveckling av personalen samt att 
erhålla en budget i balans.  
Kommunen har ett handlingsprogram som är 
fastställd av kommunfullmäktige och som 
skall följas av räddningstjänsten.  

Resultat  tkr 
Räddningstjänsten 

Bokslut 
2005 

Bokslut 
2006 

Budget 
2006 

Avvikelse 

Intäkter -1 342 1 938 -1 205 733 
     
Kostnader     
Personalkostnader 8 450 8 802 8 721 -81 
Köp av verksamhet 247 473 380 -93 
Övriga kostnader 1 810 1 910 1 397 -513 
Summa kostnader 10 507 11 185 10 498 -687 
     
Resultat 9 165 9 247 9 293 46 
     
Netto  
investeringar 
 

172 141 580 439 
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Räddningstjänsten har en omfattande 
förebyggande hälsovård i samverkan med 
Företagshälsovården. Den 
samhällsekonomiska nyttan av denna 
verksamhet är odiskutabel både för den 
enskilde brandmannen och för förvaltningen. 
 
Investeringsredovisning med 
kommentarer 
Installation av en radiolänkförbindelse har 
slutförts mellan brandstationerna i Enköping 
och Håbo. 
Komplettering av rökskydds- och 
datautrustning har skett samt en utbyggnad 
av övningsområde.  
 
Räddningstjänstens långsiktiga mål enligt 
KF:s nya beslut är att 
• leda kommunens samlade förebyggande 

arbete så att antalet olyckor minskar. 
 
Verksamheten styrs dessutom av 
handlingsprogrammet enligt lagen om skydd 
mot olyckor som är fastställd av fullmäktige.  
 
Planen anger resursernas omfattning, 
insatstider för brandstyrkorna samt 
kompetenskrav på personalen. 
 
Organisation. 
Verksamheten är organiserad som en 
gemensam organisation för Enköping och 
Håbo kommuner. Verksamheten leds av en 
chef som är förvaltningschef/räddningschef i 
Enköping och avdelningschef/räddningschef 
i Håbo. 
I hela organisationen ingår av 130 personer 
varav 90 är deltidsanställda. Av dessa är 10 
heltidsanställda och 21 deltidsanställda i 
Håbo. Ledningsorganisationen består av en 
räddningschef, två stf räddningschefer, en 
brandinspektör, tre brandmästare samt  en 
assistent. Den operativa styrkan består av 
brandpersonal på 6 brandstationer med en 
ständig total vaktstyrka på 26 man samt ett 
brandvärn.  
 
 
 
 

IL =Insatsledare, SL = styrkeledare  
Bm = brandman 200-300 =stationsnummer 
 

 
 

Kunder/Intressenter 
Verksamheten kan delas in i tre 
huvudområden: 
• Förebyggande insatser 

Verksamheten vänder sej till barn och 
ungdomar samt personal inom 
vårdsektorn. Enlig lag genomföres 
dessutom en omfattande 
besiktningsverksamhet i kombination 
med råd och anvisningar mot företag och 
institutioner. Rtj genomför 
säkerhetsprocesser inom samtliga 
kommunala verksamheter. Rtj har 
dessutom drivit framtagandet av 
handlingsprogram för samtliga 
förvaltningar. 
 

• Räddningstjänst 
Utryckningsverksamheten syftar till att 
bereda människors liv och hälsa samt 
egendom och miljö ett med de lokala 
förhållandena likvärdigt och 
tillfredställande skydd. Verksamheten 
riktar sej till alla som vistas inom 
kommunen. 
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• Kommunal beredskap 
Verksamheten syftar till att ge 
kommunledningen och kommunens 
förvaltningar en hög beredskap för att 
hantera en särskild påfrestning inom 
kommunen som ett omfattande  elavbrott, 
ett långvarigt teleavbrott eller ett 
omfattande snöoväder. 

Arbete inom den ena verksamheten får 
effekter i det andra verksamhetsområdet. 
Personalen arbetar därför i båda 
verksamheterna. Konkret innebär detta att 
brandmän förutom sitt arbete i 
räddningstjänst, utbildar vårdpersonal och 
informerar skolungdomar. 
 
I Skokloster finns ett brandvärn. Detta 
innebär att kommunens strävan till ett så 
likvärdigt skydd som möjligt för samtliga 
innevånare uppnås. Brandvärnet genomför 
dessutom utryckningar vid sjukdom mm vid 
s.k. sjukvårdslarm genom ett avtal med 
landstinget 
 
Verksamhetsidé 
Rtj:s arbete ska planeras och bedrivas så att 
den gemensamma organisationens 
kompetenser utnyttjas maximalt för att ge 
Håbos företag och de som vistas i kommunen 
bästa möjliga service. Detta innebär att 
samtliga anställda deltar i både utrycknings- 
och förebyggande verksamhet. 
 
Rtj arbetar sedan 1995 med frågor kring 
insikt om det egna arbetets betydelse och 
innebörd för att ge goda beteenden som 
utvecklar servicen till kommuninnevånarna. 
Rtj:s verksamhet ska delegeras så långt ut i 
organisationen som möjligt tillsammans med 
eget budgetansvar. 
 
Organisationens kompetensnivå ska hållas 
hög genom kontinuerlig 
kompetensutveckling. 
Arbetstiderna ska anpassas till 
genomförandet av verksamheten. Rtj:s 
personal ska kunna känna stolthet och glädje 
över det egna och organisationens arbete. 
Detta ska även medföra att Rtj är en attraktiv 
arbetsgivare. 

Stjärnan utgör värdegrunden för 
räddningstjänstens verksamhet där varje udd 
representerar hur räddningstjänsten skall 
uppträda mot andra och varandra. 
 

 
 
 
Viktigare händelser. 
Operativa metoder och rutiner. 
Från 2006-09-01 har en gemensam organisation 
för Stab och ledning inom Uppsala län antagits. 
Syftet är att på ett bättre sätt nyttja de befintliga 
resurserna inom räddningstjänsterna i länet. 
Dessutom är ett mål att samverka ännu bättre 
med kringliggande kommuner och län. 
Utveckling av nya arbetssätt för olika styrkor har 
utvecklats för att på ett ännu effektivare sätt klara 
insatsverksamheten. Parallellt med detta 
utvecklas de tekniska verktygen som till exempel 
skärsläckaren. 
 
Kommunal beredskap - frivillig organisationer. 
En ledningsövning har genomförts för 
kommunledningen. Erfarenheterna från övningen 
kommer att tas med i det kontinuerliga 
revideringsarbete som pågår. Revideringen av 
planen har skett och KF har antagit den nya 
planen. Rutinerna för planens användning 
utvecklas kontinuerligt. 
Den kommunala beredskapen omfattar även 
POSOM (Psykisk och socialt omhändertagande i 
samband med olyckor) samt en frivillig 
stödgrupp. Den frivilliga stödgruppen har en 
viktig funktion i kommunens stödarbete till 
berörda i samband med vardagsolyckor. 
Under året har samverkan skett med 
frivilligorganisationerna om stöd till kommunen 
beträffande kommunikation, information samt 
personalresurser av olika slag. Avtal har tecknat 
med FAK (Frivilliga automobilkåren) om skötsel 
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och transport av räddningstjänsten bandvagn som 
är placerad vid Lådö. 
De mobila aggregat som erhållits av 
försvarsmakten har driftsatts och kommer att 
placeras ut på olika platser för att trygga en säker 
vattenförsörjning. 
 
Gemensam organisation. 
Ett gemensamt datasystem har installerats som 
möjliggör att arbete inom organisationen kan ske 
både från brandstationen i Enköping och i Håbo 
vilket skapat större flexibilitet och effektivitet.  
Med detta som grund har ett gemensamt 
diariesystem och handläggningssystem för 
brandsyn skapats.  
 
Säkerhetsprocesser. 
Säkerhetsprocesserna drivs av räddningstjänsten 
enligt intentionerna i lagen om skydd mot 
olyckor. Räddningstjänsten har 4-6 träffar med en 
arbetsgrupp för varje verksamhet under ca 6 
månader. Gemensamt åtgärdas uppdagade brister 
främst inom området säkerhet. Även 
arbetsmiljölagens krav på systematisk 
arbetsmiljökontroll stämmer till stor del in på 
säkerhetsprocessen, och många av de frågor som 
tas upp är arbetsmiljöfrågor.  
 
Verksamheterna arbetar, under processens gång, 
med att tydliggöra ansvars -förhållanden inom 
säkerhets- och arbetsmiljöfrågor och tar fram 
egna handlings -planer för säkerhet och trygghet. 
Under 2004 påbörjade räddningstjänsten arbetet 
med säkerhetsprocesser i Håbo. Förskolorna 
Nybygget och Backsippan användes som 
pilotprojekt. Under 2006 startades arbetet med 
Västerängsskolan och Slottsskolan. 
 

Extern utbildning 
Under 2006 har ca 1200 barn och ungdomar 
deltagit i räddningstjänstens utbildningar. 
Samtliga elever i årskurs 2, 5, 8 och en årskurs på 
gymnasiet har deltagit. Samtliga 6-åringar i 
kommunen får under lekfulla former information 
om brandrisker och andra risker. Detta sker i 
samarbete med polisen och 
ambulansverksamheten. Målsättningen är att 
räddningstjänsten skall möte 
kommuninnevånarna vid fem tillfällen innan 
individen går ut i arbetslivet eller fortsatt 
utbildning. 
 
 
 

Effektiviserings- och förändringsarbete. 
Under 2006 har arbetet fortsatt med att utveckla 
organisationens inriktning på förebyggande 
åtgärder med stora insatser mot barn och 
ungdomar. Det individuella 
kompetensutvecklingsprogrammet har fortsatt 
med pedagogikutbildning samt 
arbetsledarutbildning. Under 2006 startar 
utbildning i engelska och dykning genomförts. 
 
Samverkan vidareutvecklas genom samordning 
av arbetsuppgifter inom båda kommunerna.  
En fortsatt utveckling av den tekniska 
kommunikationen mellan stationerna kommer att 
ske med telefoni och snabbtelefoni.  
 
Taxor och avgifter. 
De taxor som debiteras är avgifter för brandsyn, 
onödiga automatiska brandlarm samt olika 
tekniska tjänster. Storleken på taxor och avgifter 
är samma för Enköping och Håbo. I jämförelse 
med övriga länet så har organisationen ungefär 
samma nivå på taxorna. Målet inom länet är att 
taxorna skall ligga på lika nivåer. Beträffande 
avgifter för onödiga larm ligger de under t ex 
Uppsala och i förhållande till Stockholmsområdet 
långt under.  . 
Taxorna är konstruerade så att organisationen 
minst skall få de faktiska kostnaderna täckta 
samt att de ur konkurrenssynpunkt ligger på rätt 
nivå. Utförande av tekniska tjänster är ingen 
prioriterad verksamhet utan endast en service åt 
kommun -innevånarna om övrig verksamhet 
tillåter detta. Ingen ökning av taxorna har skett 
inför 2006. 
Taxan omfattar ca 75 olika poster. Exempel enligt 
nedan. 
Personal 
Timkostnad  325kr/tim 
Materiel 
Motorspruta  105 kr/tim 
Automatiska brandlarm 5000 kr 
 
 
Verksamhetsmått och nyckeltal. 
Verksamheten har till största del endast 
kvantitativa nyckeltal som ej ger ett mått på 
kvalitén i verksamheten. Enligt lagstiftningen skall 
brandsyn och tillsynen ske i en viss specifik 
omfattning varje år.    
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Antal timmar per man och år för 
övningsverksamhet (genomsnitt)     
   
 2006 2005  
Insatsledare 30 30   
Styrkeledare 90 90   
Heltidsbrandmän 90 90   
Deltidsbrandmän 70 70  
     
 
 
Godkända rökdykare i %. Mål 90 %. 
   2005
 2006 
Enköping H 95    D 100 H 95    D100 

Håbo H 100  D 97  H 100  D97 
Fjärdhundra D 86  D 86  
Veckholm D 93  D 93 
Örsundsbro D 93  D 93 
H = heltidsanställd personal. D = deltidsanställd 
personal. Testmetoden har ändrats för att vara 
mer arbetsrelaterad. Metoden skall användas 
enligt riktlinjer från Arbetsmiljöverket. 
 
Utryckningsverksamhet. 
Ett mått på räddningstjänstens verksamhet är 
antalet räddningsinsatser. Under 2006 har 
räddningstjänsten hanterat 256 larm i Håbo 
kommun. 150 av dessa har resulterat i en 
räddningsinsats. Dessutom har 170 körningar 
med vatten till Kivinge vattenverk genomförts. 
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De vanligaste olyckstyperna är brand ej i 
byggnad och trafikolyckor. Antalet trafikolyckor 
minskade under 2006, mycket tack vare den 
milda vintern. Anlagda bränder är på väg att bli 
ett problem i kommunen, antalet 
containerbränder ökar kraftigt. Räddningstjänsten 
åker på ett 10-tal bränder i byggnader varje år. 
Övrig räddning är saneringsuppdrag, drunkning, 
djurräddning mm. 
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Antalet falska automatlarm ökar. Under 2006 har 
räddningstjänsten erbjudit utbildningar för 
anläggningsskötare för att åtminstone få ner 
antalet larm som beror på fel i handhavandet och 
okunskap. 
 
Övriga insatser är sådant som inte betecknas 
som räddningsinsatser men som utförs av 
personalen i mån av tid. Detta kan vara bärhjälp 
till ambulansen eller katter i träd.  
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Tillsyn sker enligt två lagstiftningar: Lagen om 
skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga 
och explosiva varor. Enligt lagen om skydd mot 
olyckor skall de tidigare brandsyneobjekten 
bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, 
vilket på sikt är tänkt att ersätta den tidigare 
brandsynen. Detta innebär att 
tillsynsverksamheten kommer att minska. Under 
2005 och 2006 har ganska omfattande 
tillsynsverksamhet genomförts för att få en bild av 
hur kommunens företag ligger till med de nya 
lagkraven. Kommunen beslutar var och när tillsyn 
skall ske. Räddningstjänstens tillsynsverksamhet 
beskrivs i ”Tillsynsplan 2007-2010”.   
 
Tillsynsverksamhet 2006 2005 2004 2003 
Tillsyn LSO 
(Brandsyn) 

40 44 40 35 

Tillsyn LBE 6 12 10 7 
Samplanerade 20 16 14 23 
 
Räddningstjänsten har även från och med 2006, 
delegation från tillståndsnämnden att besluta om 
tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Under 
2006 har 15 ärenden hanterats. 
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Analyser och kommentarer till de viktigaste 
nyckeltalen 
Räddningstjänsten genomför årligen en enkät-
undersökning om säkerhet. 
Uppföljning för 2006 har skett genom en ny enkät 
till kommuninvånarna i samverkan med Statens 
Räddningsverk. Enkäten innehåller ett stort antal 
frågor och redovisades till räddningstjänsten 
under mars 2006. Enkäten möjliggör även en 
nationell jämförelse. 
 
Enkäten 2006 visade att andelen 
kommuninvånare som anger att de har en 
brandvarnare är 94,4 %. Nationellt svarar 90,8 % 
att de har brandvarnare. Fortfarande är andelen 
för låg ( 52,7%) för de som anger att de har en 
handbrandsläckare i bostaden trots att 
räddningstjänsten medverkat till att ett 
försäkringsbolag utnyttjat brandstationen för att 
sälja handbrandsläckare till ett mycket förmånligt 
pris. Nationellt har 35,7 % av invånarna 
brandvarnare i hemmet. 
 
Enkäten till kommuninvånarna ger en bra 
indikation på hur räddningstjänsten motsvarar de 
mål som KF ställt upp. Utbildning och information 
till allmänheten anpassas efter en analys av 
enkäten som sker varje år. 
 
I samband med säkerhetsprocesserna i den 
kommunala verksamheten och även i 
utbildningen till skolan sker utvärderingar genom 
att ”kunderna” för besvara hur de anser att 
utbildningen upplevs. Svaren har genomgående 
varit mycket positiva. 
Räddningstjänsten arbetar för att kunna erbjuda 
hela koncept beträffande utbildning till företag 
vilket innebär att utbildningen omfattar allt från 
praktisk handhavande av handbrandsläckare till 
sjukvård och krishantering. 
 
Övriga del av nyckeltalen är en kvantitativ 
uppföljning av räddningstjänstens verksamhet 
som mer visar att räddningstjänsten genomfört 
de besiktningar och utryckningar som 
räddningstjänsten enligt gällande lagstiftning skall 
utföra. Håbo har alltid genomfört besiktningarna 
till 100 % oftast som enda kommun i länet 
tillsammans med Enköping.  
 
KF:s långsiktiga mål för förvaltningen. 

Rtj ska leda kommunens samlade 
förebyggande arbete så att antalet olyckor 
minskar. 
Detta sker genom en bred informations – och 
utbildningsverksamhet till kommuninvånare samt 
genom säkerhetsprocesserna inom kommunens 
verksamheter. I detta deltager samtliga 

kommunens förvaltningar med räddningstjänsten 
som motor.  
Samverkan med andra myndigheter som 
länsstyrelsen, polisen, vägverket, kyrkan,  
landstinget, SOS, S 1 samt frivillig 
organisationerna m fl sker för att säkerställa en 
effektiv förebyggande verksamhet samt en god 
samverkansförmåga vid inträffade olyckor. 
 
Räddningstjänstens kortsiktiga mål enligt 
verksamhetsplanen. 

Mål 1:  Förebyggande 
Syfte:  Att minska antalet olyckor genom 

att lära kommuninnevånare hur de 
själva kan begränsa skador, 
undvika olyckor och förebygga. 

Detta har skett genom en mycket omfattande 
informations- och utbildningsverksamhet med 
goda resultat. Samtliga barn och ungdomar i 
förskolan, årskurs 2,5, 8 samt en årskurs på 
gymnasiet genomgår varje år en utbildning enligt 
räddningstjänstens riktlinjer. Varje år utbildas 
delar av äldreomsorgens personal och 4-5 
säkerhetsprocesser sker i kommunens 
verksamheter. Till detta kommer ett antal kurser 
av olika slag till företag och myndigheter.    

Mål 2: Räddningstjänst 
Syfte:Att erbjuda likvärdigt skydd till alla i 
kommunen 
Räddningstjänsten har brandstationer med 
styrkor placerade i kommunens ytterområden för 
att säkerställa ett så likvärdigt skydd som möjligt. 
Dessa styrkor kan även utföra sjukvårdsinsatser 
på uppdrag av landstinget. 
 

Mål 3: Beredskap och säkerhetsskydd 
Syfte: Tillse att kommunen har 

tillfredställande skydd för sin 
infrastruktur. 

Krisledningsplanen övas och revideras årligen för 
att vara aktuell och väl känd. Planen utgör ett 
stöd för kommunens ledning i att hantera en 
särskild händelse som ett omfattande elavbrott  
teleavbrott eller ett omfattande snöoväder. 
 

Mål 4: Sotning 
Syfte: Att se till att sotning utförs enligt 

de frister som fastställts av KF 
Räddningstjänsten kontrollerar att de fastställda 
fristerna för sotningsverksamheten följs. Detta 
sker genom kontinuerliga kontakter och två 
fastställda sammanträden med företrädare för 
rädddningstjänsten, miljö- och 
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stadsbyggandskontoret samt 
skorstensfejarmästaren. 
 

Mål 5: Alarmering 
Syfte: Att alarmeringen hanteras effektivt 

med hänsyn till de olika 
verksamheter som finns inom 
Håbo kommun. 

Räddningstjänsten har kontinuerliga kontakter 
och möten med SOS där samråd och utvärdering 
sker av SOS:s service till kommunen. 
 
Ohälsotal. 
Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt med 
frågeställningen om hur den fysiska träningen 
och friskvården skall bedrivas för att samtliga 
brandmän skall kunna fungera inom yrket fram till 
pensionsåldern vid 60 år.  
Med syfte att ytterligare öka möjligheterna för den 
enskilde brandmannen att klara arbetet till 60 år 
så har brandförsvaret i samverkan med 
Företagshälsovården genomfört utvecklat en 
verksamhet som gett mycket goda resultat. 
Sedan 1980-talet finns också ett fysisk 
träningsprogram samt en handlingsplan för hur 
de som för tillfället ej klara de fysiska kraven skall 
”rehabiliteras”. Programmet innehåller en allsidig 
träning omfattande fotboll, hockey-bockey, 
innebandy, simning, löpning, styrketräning samt 
spinning.  Rehabiliteringen innebär att den 
enskilde brandmannen i vissa fall tas ur 
utryckningstjänst för träning enligt ett särskilt 
program. Tester sker kontinuerligt som 
uppföljning. Resultaten är hittills mycket goda.   
Statistiken för sjukfrånvaron och orsaken till 
långtidssjukskrivningar visar att insatserna väl 
motsvarar resultatet. Detta måste bedömas vara 
en mycket effektiv samhällsekonomisk insats. 
Ett annat led i rtj:s arbete med hålla en hög 
närvaro i arbetet är att få rätt medarbetare vid 
nyrekrytering Detta sker genom att genomföra 
lämpliga tester på de sökande. 
 
Statistik 2006 2005 2004 
Hälsoundersökningar 
läkarundersökningar 
arbetsprov 

28 48 66 

Pigg i jobbet till 60 
sjukgymnast 

6 10 34 

Nyanställningstest 4 3 4 
 
som mycket bra resultat med hänvisning till 
orsakerna.  
 

 
 
 
 
 

Samverkan med övriga kommunala 
förvaltningar, med de kommunala bolagen 
och med näringslivet. 
Samverkan med kommunala förvaltningar och 
bolagen sker inom den förebyggande 
verksamheten i första hand genom 
säkerhetsprocesserna och utbildningsverksamhet 
samt vid olika aktiviteter. 
Dessutom sker samverkan i samband med 
tillsyn, besiktningar samt genom yttrande på 
remisser vid nyetableringar. 
 
Med näringslivet sker på samma sätt samverkan i 
samband med aktiviteter av olika slag samt vid 
nyetableringar av verksamheter. 
 
Nulägesanalys och utvecklingstendenser fem 
år framåt.  
Den nya lagen om skydd mot olyckor poängterar 
den enskildes skyldighet och förmåga att själv 
förebygga en olycka och också förmågan att 
kunna hantera ett olyckstillbud. Erfarenheten 
visar entydigt att den enskilde eller personal på 
olycksplatsen har den största möjligheten att 
rädda en människa.  
 
Den förebyggande verksamheten kommer att 
inriktas på de mest utsatta grupperna som är 
barn och ungdomar, äldre och handikappade. 
Denna verksamhet inriktar sej mot 
larmanordningar samt att personalen har en bra 
utbildning för att dels förebygga olyckor men 
också för att kunna ingripa   
 
Räddningstjänsten har och kommer att ha en 
ännu större betydelse för att detta skall kunna 
uppnås genom att samtliga inom 
räddningstjänsten deltager i detta arbete både 
som informatörer, instruktörer och 
beteendeförändrare. Dessutom krävs ett ännu 
större samarbetet mellan kommunens 
förvaltningar och övriga aktörer i kommunen för 
att antalet olyckor skall kunna minskas. 
 
Detta får i sin tur en kompetensutveckling som 
gör att brandmännen kan genomföra både 
operativa och förebyggande uppgifter på ett mer 
effektivt och måluppfyllande sätt. Varje anställd 
har sedan 2003 en personlig kompetens-
utvecklingsplan. Under 2005 har utbildning i data, 
dykning samt pedagogik genomförts med goda 
resultat. Genomförandet sker med medel från 
ESF -  rådet.  
 
Räddningstjänstens verksamheter tenderar att 
erfordra ett större mått av samverkan mellan de 
olika samhällsfunktionerna. Detta då vissa  
olyckstyper som översvämningar, snöoväder mm 
blir allt mer omfattande och allvarliga och ger 
större konsekvenser.  
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Den befarade utvecklingen kräver ett väl 
utvecklat samarbete mellan de olika aktörerna då 
kommunen egna resurser ej räcker till. Ett led i 
att uppnå detta resultat är bildandet av 
samverkansorganen RäddSam-C och CeSam-C.  
Från 2002-07-01 finns en gemensam 
räddningschef i beredskap för att utgöra en 
länsresurs för samtliga kommuner samt utgöra 
kommunerna funktion i CESAM. Vår 
organisations räddningschef ingår i beredskapen. 
 
Under 2006 kommer samverkan mellan 
räddningstjänsterna i länet att utvecklas genom 
samverkan inom stab och ledning. Detta innebär 
ett effektivare nyttjande av befintliga resurser 
inom Uppsala län samt med närliggande 
räddningstjänster i andra län. 
 
SWOT-analys. 

Styrka (nuläge) 
 

 Personalens kompetens 
 Gemensamma kända mål 
 Kompetensutveckling 
 Trivsel 
 Höga närvarotal  
 Kundens sätts i fokus för 

insatserna 
 God insikt om det egna 

arbetets innebörd 
 Förändringsbenägenhet 

 

Svagheter (nuläge) 
 

  Personalförsörjning 
  I vissa lägen 

resursbrist 
 Civilrättsligt avtal 

(specifika avtal i 
respektive kommun) 

 Samverkan mellan 
myndigheter 

Möjligheter (framtid) 
 
  Kommunens samordnare 

av säkerhet 
  Fokus på förebyggande 

verksamhet 
 Genom teknik. och 

metodutveckling minskar 
konsekvenserna av 
olyckor 

 
 

Hot (framtid) 
 
  Personalförsörjning 
  Resursbrist (personal, 

materiel) 
 Oroligheter ute i 

världen påverkar hur 
trygga innevånarna 
känner sig i sin egen 
kommun. 

 Anlagda bränder 
 

 
Redovisning av årets miljöarbete. 
Räddningstjänsten medverkar till att minska 
användningen av energi i förhyrda fastigheter och 
i verksamheten. Sortering av papper, glas och 
batterier skall ske. 
Kemikalier som används i det dagliga arbetet 
skall vara märkta samt förtecknade i register som 
är tillgängliga på brandstationerna. Trasiga och 
obrukbara maskiner skall lämnas till 
återanvändning så långt detta är möjligt. Möbler 
och annan materiel som ej används inom 
förvaltningen skall säljas eller skänkas för 
återbruk Genom samåkning och planering av 
resor minska milantalet inom förvaltningen. 
 
Inom utbildningen skall miljövänliga produkter 
användas i så hög grad som möjligt. 
Vid räddningstjänstinsatser skall  
- släckvatten skall om möjligt omhändertas för 

att minska miljöpåverkan.  

- miljövänliga metoder skall om möjligt 
användas 

Under verksamhetsåret har förvaltningen arbetat 
med det interna miljöarbetet genom 
• att återvinning av kontorspapper sker 
• att en inventeringspärm för farliga produkter 

finns på samtliga brandstationer. 
• att insamling och återbruk av lysrör och 

batterier sker 
• att prov med miljövänligt absorbtionsmedel 

genomförs 
• att miljövänliga bilrengöringsmedel 

användes. 
• att planering av källsortering av hushållsavfall 

pågår. 
• att samåkning sker genom bokningslista för 

fordon 
• att arrangera övningsfältet efter en 

miljövänlig modell som innebär att gasol skall 
användas istället för bensin och olja. 
Organisationen utreder metoder att arbeta 
mer miljöinriktat under 
räddningstjänstuppdrag. 

Räddningstjänsten utför i samband med i stort 
sätt alla insatser någon form av miljöarbete. Vid 
trafikolyckor omhändertas alltid farligs gods i form 
av olja och bensin samt annan lös materiel. Avtal 
finns med Vägverket och Miljö- och 
Teknikförvaltningen. I den dagliga verksamheten 
är strävan att så långt det är möjlig så skall 
miljövänliga produkter användas. 
Miljöplanen har till viss del inverkat på 
förvaltningens inre arbete med de 
punktredovisade områdena. 
 
Handikapplaner. 
Allmänt. 
I räddningstjänstens tillsynsverksamhet 
kontrolleras kontinuerligt utrymnings -
möjligheterna för handikappade och äldre. 
Information och diskussion med 
räddningstjänstens personal om risker för 
handikappade och äldre vid brand eller annan 
olycka. Räddningstjänstens tillsynsverksamhet 
har som syfte att kontrollera att Boverkets 
Byggregler följs och därmed även 
handikappanpassade lokaler. 
 
Information till handikappade och äldre. 
Kontakter med handikapprådet har skett under 
2006. Räddningstjänsten har deltagit i 
handikapprådet. Informationsutbyte sker även  
kontinuerligt i samband med tillsyner och 
säkerhetsprocesser inom de kommunala 
förvaltningarna. 
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Utbildning om risker, förebygga risker samt 
åtgärder vid tillbud och till de som deltager eller 
är ansvariga för handikapp- och äldreomsorg. 
All personal inom vård och service får utbildning 
vart 4:e år både teoretiskt och praktiskt t ex 
genom övning med handbrandsläckare. Detta 
sker kontinuerligt efter ett avtal mellan 
förvaltningarna.  
Detta sker också i samband med utbildnings- och 
informationsverksamheten till ca 1200 barn och 
ungdomar varje år. Denna verksamhet har i olika 
former inslag med information om risker som 
även gäller äldre och handikappade. 
 
Öka insikten hos den egna personalen. 
Detta sker kontinuerligt i samband med intern 
utbildning och information om verksamheter som 
berör handikappade och äldre. Information sker 
också genom olika studiebesök på brandstation. 
I samband med nybyggnation och start av nya 
verksamheter sker information och studiebesök 
av räddningstjänsten för att skapa en god 
lokalkännedom om objekten samt kunskap om 
verksamheten. 
 
Investeringsredovisning med kommentarer 
Projekt som avslutas 
1801 Radio/personsökare + 40 tkr 
1802 Övningsområde +/-  0 tkr 
1803 Rökskydd     - 1 tkr 
1805 Data     - 3 tkr 
 

Projekt som överförs till år 2007 
1807 Skärsläckare   + 400 tkr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Under året användes 100 kr av skattemedlen enligt 
nedan: 

                                                  
 År 2006
Bostadsanpassning:   0,24
Färdtjänst/riksfärdtjänst:   0,33
Musikskola:   0,47
Arbetsmarknadsåtgärder:   0,68
Politisk verksamhet och partistöd:   1,15
Kommunikationer (UL):  1,24
Kultur och bibliotek:  1,27
Skatteutjämning:  1,38
Fritidsverksamhet, besöksnäring:   1,42
Räddningstjänst:   1,53
Försörjningsstöd:   2,02
Räntekostnader:  2,67
Insatser enligt LSS:   3,94
Öppen och sluten vård inom individ och familjeomsorg:   4,43
Avskrivningar:  5,35
Teknisk verksamhet:   9,37
Äldreomsorg:   9,74
Barnomsorg och alternativ barnomsorg:  12,10
Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och särvux:   12,60
Förskoleklasser, grundskola, grundsärskola och fritidshem: 28,07

 
   

Kostnaderna för när- och fjärradministration är ut fördelade på olika verksamhetsområden 
 

Information från…. 
Administrativa. kontoret 
Ekonomiavdelning 
Håbo kommun 

Bindning & tryck av…. 
Administrativa. kontoret 
Vaktmästeri 
Håbo kommun 
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	Öppen förskola
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	MILJÖ- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
	Räddningstjänsten i Håbo samverkar, enligt civilrättsligt avtal, med räddningstjänsten i Enköping, som en egen enhet under miljö- och tekniknämnden. Räddningsnämndens ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor innebär att kommunen har tillgång till de resurser som behövs för att utföra förebyggande insatser, räddningstjänst och kommunal beredskap. Tillsyn över sotningsarbetet ingår som en del i räddningstjänstens ansvarsområde.
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	Rtj ska leda kommunens samlade förebyggande arbete så att antalet olyckor minskar.
	Mål 1:  Förebyggande
	Detta har skett genom en mycket omfattande informations- och utbildningsverksamhet med goda resultat. Samtliga barn och ungdomar i förskolan, årskurs 2,5, 8 samt en årskurs på gymnasiet genomgår varje år en utbildning enligt räddningstjänstens riktlinjer. Varje år utbildas delar av äldreomsorgens personal och 4-5 säkerhetsprocesser sker i kommunens verksamheter. Till detta kommer ett antal kurser av olika slag till företag och myndigheter.   
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