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Håbo kommun

Fakta om  
Håbo kommun
representation i kommunfullmäktige

Parti Mandat % av giltiga 

röster

valet 2006

Moderata samlingspartiet 13 31,78

Bålstapartiet 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 2009-12-31
Församling 1980 1990 2000 2008 2009

Kalmar-

Yttergran 11 874 13 203 14 247 15 538 15 578

Övergran 560 724 941 1 298 1 304

Häggeby 215 332 478 580 574

Skokloster 652 950 1 802 1 989 1 996

Kommunen 13 301 15 209 17 468 19 225 19 452

ÅLdersFÖrdeLning Per 2009-12-31
Ålder Håbo kommun Riket Uppsala län

Antal % % %

0–6 1 943 10,0 8,1 8,3

7–9 804 4,1 3,1 3,2

10–12 736 3,8 3,1 3,1

13–15 883 4,5 3,5 3,6

16–19 1 218 6,3 5,6 5,7

20–29 1 728 8,9 12,6 14,9

30-44 4 514 23,2 20,1 19,9

45-64 5 014 25,8 25,8 25,3

65-79  2 169 11,2 12,8 11,5

80–w 443 2,3 5,3 4,5

Summa 19 452 100 100 100

Utdebitering, åren 2005–2009
Håbo

Kommun
2005 2006 2007 2008 2009

Kommunen 21:83 21:83 21:83 21:83 21:83

Landstinget 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37

Utdebitering 

totalt 32:20 32:20 32:20 32:20 32:20
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Årsredovisning 2009

Förord

Håbo kommun växer och utvecklas. Nya företag etableras 
och fler familjer flyttar hit; vi är nu över 19 000 Håbobor, 
vilket visar på förutsättningar för en fantastiskt positiv 
utveckling för kommunen. Dessutom gör vi 2009 ett eko-
nomiskt resultat som jag är ganska nöjd med, men trots 
att 20,5 miljoner kronor kan tyckas vara mycket pengar 
kräver risken för minskade skatteintäkter och ökande 
arbetslöshet att vi har ordentlig beredskap. Lågkonjunk-
turen har nått Håbo och vi kan förvänta oss några tuffa år 
framöver, då det kommer att bli ännu viktigare med kost-
nadsmedvetenhet och tydlig måluppfyllelse.

Ungdomsfrågorna fick under året ett stort genomslag. 
Kommunen har bestämt att en skateboardpark ska byg-
gas, busspriserna i lokaltrafiken sänktes och arbetet med 
att förbättra skolmaten och skolmiljön pågår för fullt. Bål-
stapolarna har fått mycket positiv uppmärksamhet. Ung-
domsarbetet ger konkreta resultat – bland annat minskade 
kostnaderna för klotter och skadegörelse med nästan 
250 000 kronor under 2009. 

I januari fick vi en ny nämndorganisation med en ny bild-
ningsnämnd med ansvar för bland annat gymnasieskolan 
och kultur- och fritidsområdet. I somras fick vi vårt för-
sta riktigt stora EU-projekt, Kompetensbron, som syftar till 
att kartlägga generationsväxlingen i åtta kommuner. Under 
hösten infördes kundval i hemtjänsten. En ny fördjupad 
översiktsplan för Bålsta tätort utarbetades under året och 
lades ut på samråd i mitten av december. Det är bland annat 
dessa händelser, tillsammans med det faktum att vi mins-
kat kommunens skuldsättning från 25 176 kronor till 23 
435 kronor per kommuninvånare under året, som gör att 
jag trots allt ser framtiden an med gott mod. Det är mycket 
på gång i vår kommun just nu, och jag är övertygad om att 
2010 kommer bli ett mycket spännande år! 

Till sist vill jag rikta ett varmt tack till alla engagerade 
och kompetenta medarbetare i kommunen som gör sitt 
bästa för att kommunens medborgare ska ha tillgång till 
så bra service som möjligt.

 

 
Nina Lagh (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Årsredovisning 2009

Förvaltningsberättelse
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Koncernen har fortfarande hög låneskuld och är mycket 
räntekänslig. Koncernen måste även framöver öka ande-
len eget kapital och därigenom skapa reserver för att möta 
kommande kända och okända kostnadsökningar eller 
intäktsminskningar. 

Tillgångar
Koncernens totala anläggningstillgångar förändrades 
netto med –9,4 (–2,8) mkr, varav Håbohus AB stod för 
–25,7 (–3,0) mkr och kommunen för en ökning med 
16,4 mkr. Avskrivningar uppgick till 65,5 (61,7) mkr, en 
ökning med 3,8 mkr jämfört med år 2008. 

skulder
Skuldsidan inklusive pensionsförpliktelse och avsätt-
ningar förändrades med –4,4 (–19,6) mkr. Koncernens 
soliditet uppgick till 12,25 (10,53) procent. 

Borgensåtaganden
Externa borgensåtaganden och ansvarsförbindelser för 
koncernen uppgick vid utgången av år 2009 till 139 
(158) mkr, vilket är en minskning med 19 mkr sedan år 
2008.
 
Ansvarsförbindelse/ borgens

åtaganden (tkr)
År 2008 År 2009

Bostadsrätter statlig kreditgaranti 3 483 3 483

Egnahem kommunal kreditgaranti 1 053 729

Ansvarsförbindelse Håbohus AB 1) 141 916 119 785

Operationell leasing

Wasa kredit hem-pc 470 0

Borgensåtaganden

Föreningar 3 139 7 550

BRF Väppeby 7 490 7 400

Summa 157 551 138 947

1) Avser ansvarsförbindelsen på Källvägen (kooperativa hyres-

rätter) cirka 87 mkr, pantbrev på kreditinstitutioner 33 mkr.

Kommunkoncern
Koncernen Håbo kommun omfattar kommunen, hel-
ägda Håbo Fastighets AB och Håbohus AB samt Håbo 
Marknads AB. Vid upprättandet av koncernredovisning 
har kommunens redovisningsprinciper varit vägledande. 
Någon justering av avskrivningsprinciper har inte gjorts 
utan respektive företags principer gäller. Eliminering av 
interna poster av väsentligt värde har skett beträffande 
mellanhavanden mellan kommunen och bolagen samt 
mellan respektive bolag.

sammanställt resultat åren 2008/2009
Resultaträkning, tkr Bokslut 

2008

Bokslut 

2009

Rörelsens intäkter 254 817 284 516

Rörelsens kostnader –889 561 –936 414

Avskrivningar –61 695 –65 462

Verksamhetens nettokostnad –696 439 –717 360

Skattenetto 766 223 793 089

Finansnetto –51 646 –43 451

Resultat efter finansiella poster 18 138 32 278

Skatt på årets resultat –328 –1 668

Resultat 17 810 30 610

Omslutning 1 623 186 1 644 795

Soliditet 10,53 % 12,25 %

Konsolidering till kommunkoncernnivå omfattar Håbo 
kommun, Håbohus AB och Håbo Fastighets AB samt 
Håbo Marknads AB. Eliminering har gjorts av periodise-
ringsfonderna för Håbo Fastighets AB och Håbo Mark-
nads AB för år 2009.

Årets resultat mäts efter finansnetto och efter extraordi-
nära intäkter och kostnader. I 2009 års bokslut upp-
gick koncernens resultat till 30,6 (17,8) mkr, vilket var 
12,8 mkr bättre än föregående år. Kommunens del av 
resultatet var 20,5 (12,6 ) mkr, vilket var 7,9 mkr bättre 
än föregående år. De kommunala bolagen redovisade 
ett positivt resultat på sammanlagt drygt 10,1 (5,2) mkr, 
varav Håbohus AB 10,3 (0,90) mkr, Håbo Fastighets AB 
0 (4,3) mkr och Håbo Marknads AB 10 (3) tkr.
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Håbo kommun

Håbohus AB

Uppdrag och ansvarsområde
verksamhet
Bolaget äger fastigheter inom Håbo kommun. Fastig-
heterna omfattar både bostäder och lokaler. Bolaget är 
medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretags orga-
nisation, SABO, och Fastighetsbranschens arbetsgivar-
organisation, Fastigo. Dessutom är bolaget delägare i 
Husbyggnadsvaror, HBV förening u.p.a. 

Fastighetsbestånd
Antalet ägda lägenheter uppgick vid årets slut till 
1 310 stycken med en bostadsyta om 89 500 m² och 
8 160 m² lokalyta. I antalet lägenheter ingår 138 bostä-
der för grupp-, äldreboende och särskilt boende och 66 
ko operativa hyresrätter.

Uthyrning
Uthyrningen var stabil under året. Efterfrågan på lägen-
heter är fortsatt stor, framför allt på en- och tvårumslägen-
heter. Antalet bostadssökande var stabilt och uppgick vid 
årsskiftet till cirka 2 500 personer.

Miljö
Håbohus miljöpolicy anger att bolaget ska göra med-
arbetarna delaktiga och medansvariga i miljöarbetet, 
och kontinuerligt utveckla enskilda medarbetares miljö-
kompetens. Håbohus ska även samarbeta med hyresgäster 
för att minska miljöpåverkan.

Årets händelser
Försäljning av fastighet
Under sommaren färdigställdes avstyckningen av fast-
igheterna i Gillmarkens bostadsområde. Därefter påbör-
jades försäljningen av rad- och parhusen i området. Vid 
årsskiftet var 23 st av husen sålda, av dessa såldes 21 st 
till rabatterat pris till boende i området. Vid årets utgång 
återstår för Lantmäteriets del att avsluta arbetet med att 
bilda samfälligheter för de gemensamhetsanläggningar 
som finns i området.

Hyror
Hyrorna höjdes med i snitt 1,3 procent från 1 januari 
2009. Den uppgörelse som träffades för 2010 innebar en 
hyresökning för lägenheterna med i snitt 1,5 procent. 

ekonomi

Resultaträkning (tkr) Bokslut 

2008

Bokslut 

2009

Verksamhetens intäkter 100 747 104 675

Försäljning fastigheter 0 13 410

Verksamhetens kostnader –52 756 –59 217

Avskrivningar –18 786 –22 401

Finansnetto –29 713 –24 516

Verksamhetsnetto –508 11 951

Skatt 1 404 –1 683

Resultat 896 10 268

Omslutning 818 897 794 745

Soliditet 4,6 % 6,0 %

resultat
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,9 (–0,5) 
mkr. Det positiva resultatet beror till största delen på för-
säljning av del av Gillmarken. Soliditeten var vid årsskif-
tet 6,0 (4,6) procent. 

Intäkter
Rörelsens intäkter uppgick till 104,7 (100,7) mkr. 
Intäktsökningen beror på hyreshöjningar från och med 
1 januari 2009 samt övriga intäkter (skadeersättningar).

Driftkostnader
Driftkostnaderna inklusive administration ökade till 43,7 
(38,5) tkr. Uppvärmningskostnaderna har sänkts jämfört 
med föregående år, åtgärder som utförts i energibespa-
ringsprojektet visar att den ökade satsningen på bespa-
ring ger effekt. Uppvärmning av fastigheterna sker till 
största del med fjärrvärme och utgör 19 (20) % av kost-
naderna. Ökningen av kostnaderna för sophantering beror 
dels på höjda taxor och dels på reparationer av sopsugs-
anläggningen. Reparationskostnaderna  i lägenheterna 
ökade under året beroende på att varje omflyttning, i 
takt med att lägenheterna blir äldre, kräver mer åtgärder. 
Reparationsinsatser i samband med försäljning av Gill-
marken har också bidragit till kostnadsökningen. Elkost-
naderna har ökat kraftigt jämfört med föregående år, höga 
elpriser beroende på oförmånliga avtalsförhållanden är 
den huvudsakliga orsaken. Kostnaderna för yttre skötsel 
har ökat, arbetet med förebyggande åtgärder har fortsatt 
under året. Riskkostnaderna, där flera kostsamma ska-
dor har inträffat under året, är ytterligare en orsak till att 
driftkostnaderna nu har ökat. Konsultkostnader för bl.a. 
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Årsredovisning 2009

Lantmäteriet i samband med avstyckning av fastighe-
terna i Gillmarken har medverkat till kostnadsökningen 
för övriga kostnader. Driftkostnaderna exklusive under-
håll och fastighetsskatt var 446 (408) kr per m².

Underhållskostnader
Underhållskostnaderna uppgick till 13,1 (12) mkr. Under-
hållsarbetet följde i stort den underhållsplan som ingår 
i hyresuppgörelsen. Ombyggnadsarbetena som pågår i 
lägenheterna på Skeppsvägen stod för hälften av kostna-
derna för underhåll.

Kommunal fastighetsavgift
Fastighetsavgiften för 2009 ökade till 2,5 (2,3) mkr. 
Avgiften är det lägsta värdet av 1 272 kr per lägenhet eller 
0,4 procent av taxeringsvärdet per taxeringsenhet.

Avskrivningar
Avskrivning på byggnader sker utifrån en bedömd nytt-
jandeperiod på 50 år. Avskrivningar för byggnader har 
tidigare skett enligt SABO:s annuitetsmetod men från 
och med 2009 används linjär avskrivning. I samband med 
förändring av redovisningsprinciper har en restpost upp-
kommit. Den skrivs av linjärt på respektive byggnads 
återstående nyttjandeperiod. Inventarier skrivs av på 5 år 
och UER-åtgärder på 20 år. Avskrivningar på uppskriv-
ningar skedde med 1 119 (1 119) tkr.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader är den största enskilda kostnadspos-
ten och svarar för 24 (30) procent av rörelsens totala kost-
nader. Räntekostnaderna minskade med 5,5 (–3,5) mkr. 
Finansverksamheten regleras av företagets finanspolicy, 
och för att minimera ränterisker eftersträvas en spridning 
av räntepositioner över tiden. Bolaget använder ränte-
swapar som säkringsinstrument. Som säkerhet för lånen 
finns antingen kommunal borgen eller pantbrev.

Finansiella intäkter
Nya regler för räntebidrag trädde i kraft 2007 och innebar 
att ersättningen sänktes till mellan 7 och 10 procent för 
2009 mot tidigare 30 procent av godkänt bidragsunderlag. 
Räntebidragen avtrappas successivt och upphör att gälla 
under 2011. Räntebidragen motsvarar nu 0,7 (0,7) pro-
cent av företagets totala intäkter.

investeringar
Årets investeringar i byggnader och anläggningar uppgick 
till 10,7 (15,5) mkr. Största delen av utgifterna utgörs dels 
av ombyggnaden av Skeppsvägen, dels av byggkostnader 
för Älvkvarnsvägen. Ny- och ersättningsinvesteringar i 
inventarier, verktyg och maskiner uppgick till 459 (-) tkr.

nyckeltalsredovisning femårsöversikt 
I tabellen nedan redovisas ett urval av nyckeltal från 
Håbohus AB . En komplett nyckeltalredovisning återfinns 
i bolagets årsredovisning.

FeMÅrsÖversiKT
2009 2008 2007 2006 2005

Nyckeltal – %

Fastigheternas direktavkastning 7,6 % 6,0 % 5,9 % 6,0 % 6,8 %

Avkastning på totalt kapital 4,6 % 3,7 % 3,2 % 3,6 % 4,4 %

Soliditet 6,0 % 4,6 % 4,5 % 5,3 % 5,2 %

Räntetäckningsgrad 182,5 % 159,1 % 157,3 % 176,6 % 179,7 %

Belåningsgrad 93,1 % 94,3 % 93,7 % 92,1 % 92,7 %

Genomsnittlig skuldränta brutto 3,59 % 4,58 % 4,08 % 3,76 % 4,13 %

Definitioner 
Fastigheternas direktavkastning: Driftnetto i procent 
av fastigheternas bokförda värde vid 
utgången av året.  
Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella 
poster plus räntekostnader i förhållande till 
genomsnittligt balansomslutning. 
Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslut-
ning.
Räntetäckningsgrad: Driftnetto, räntebidrag och finan-
siella intäkter i förhållande till räntekostnaden.

Belåningsgrad: Räntebärande skulder i procent av fast-
igheternas bokförda värden vid årets utgång.
Genomsnittlig skuldränta, brutto: Räntekostnader i 
förhållande till genomsnittliga räntebärande skulder.
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Håbo kommun

Håbo Fastighets AB

Uppdrag och ansvarsområde
Bolaget, som bildades 1966, är sedan 1981 helägt av Håbo 
kommun. Bolaget har som huvuduppgift att anskaffa och 
exploatera råmark och försälja tomter för bostadsbebyg-
gelse, industri, handel etc.

Markinnehav
Bolagets markinnehav uppgår totalt till 663 hektar. Jord-
bruksmarken är i sin helhet utarrenderad med möjlighet 
för bolaget att för exploatering undanta mark. Skogs-
marken, cirka 380 hektar, sköts för bolagets räkning av 
Skogssällskapets förvaltning AB. Skogen är certifierad 
enligt FSC.

Årets händelser
Mark för bostäder
Avmattning av konjunkturen för småhus höll i sig hela 
året. 

Utbyggnaden av gemensam infrastruktur inom Viby äng 
genomfördes enligt plan.

Den dåliga konjunkturen för småhus innebär att Håbo Fast-
ighets AB fick tillbaka tomter från Kalmarnäs Mark AB, vil-
ket påverkade resultatet med –1,5 mkr.

Mark för industri och dylikt:
Efterfrågan på industrimark var god under året. Totalt sål-
des 20 057 m2. 

Inom Västerskogs industriområde var exploateringen 
av mark för industrier bra under året. Dels kunde bola-
get sälja ett antal tomter, dels påbörjades bebyggelse 
på tidigare sålda tomter. Markförsäljningarna gick dels 
till lokala företag som utvidgar sin verksamhet, dels till 
ny etablering av företag som flyttat en del av sin verksam-
het hit. Vid årets slut fanns totalt 2 hektar säljbar industri-
mark kvar i Västerskogs industriområde.

Kommunen startade ett detaljplanearbete i Västerskogs 
industriområde som omvandlar kontor och handelsmark 
till industrimark, vilket möjliggör en fortsatt försäljning i 
Väster skog.

ekonomi
Resultaträkning (tkr) Bokslut 

2008

Bokslut 

2009

Verksamhetens intäkter 14 539 4 990

Verksamhetens kostnader –7 341 –4 863

Finansnetto –1 175 –277

Verksamhetsnetto 6 023 –150

Periodiseringsfond –1 526 180

Skattenetto –1 300 –30

Resultat 3 197 0

Omslutning 48 762 41 291

Soliditet 39,1 % 45,8 %

Bolaget är konjunkturkänsligt och i stor utsträckning 
beroende av kommunen/ägarens utbyggnadsplaner. 

Sedan flera år har råmarkspriserna stadigt ökat i Bålsta. 

Bolagets låneskuld har dock minskat med 7 mkr under 
året. 

På grund av dålig konjunktur för småhus, och minskad 
industrimark, redovisade bolaget ett negativt resultat.
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Årsredovisning 2009

Håbo Marknads AB

Uppdrag och ansvarsområde
Näringslivsservicen i Håbo kommun sköts av det kom-
munala bolaget Håbo Marknads AB sedan mars 2007.

Mål:
”Håbo Marknads AB har ambitionen att Håbo kom-
mun ständigt ska tillhöra landets 20 toppkommuner 
när det gäller såväl nyföretagande, nyetableringar, 
som befintligt företagande.”

Håbo Marknads AB ska:
Stimulera till breddad verksamhet, förmedla kontakter zz

och tjänster, främja samverkan mellan företag och sti-
mulera efterfrågad utbildning.
Vara rådgivare till ”starta eget-företagare” och för-zz

medla kontakter med samhällets olika aktörer.
Verka för att fler företag etablerar sig i Håbo så att fler zz

Håbobor kan arbeta inom kommunen med fler arbets-
tillfällen och ett bredare näringsliv som följd.
Det ska vara enkelt att driva företag i Håbo kommun. zz

Därför ska företaget alltid kunna hjälpa till att lotsa 
företagarna till rätt kontaktperson på Håbo kommun.
Vidareutveckla befintligt samarbete med lokala aktö-zz

rer, aktivt verka för ett ökat antal aktörer inom besöks-
näringen och för att skapa fler besöksmål.
Arbeta för att Håbo kommun blir känd som en god eta-zz

bleringsort med attraktiva boendemiljöer och upple-
velser.
Medverka till ett ökat entreprenörtänkande i hela skol-zz

systemet så att en ökad förståelse mellan skola och 
näringsliv uppstår och arbeta för att utbildningar 
anpassas efter arbetsmarknadens behov.

Årets händelser
Genomförda aktiviteter under 2009:

Fyra nyhetsbrev till alla 1 900 företag.zz

Deltog på Båtmässan för turistinformation, med zz

100 000 besökare.
Tryckte upp ny turistbroschyr i 10 000 ex. Besökte 45 zz

företag tillsammans med kommunalrådet Nina Lagh.
Arrangerade sex frukostmöten under våren tillsam-zz

mans med företagarföreningarna. Över 500 företagare 
besökte frukostmötena.
Coachade 45 nya företagare med starta eget-rådgiv-zz

ning. 
Startade Almi rådgivning var tredje vecka. zz

Hade sju möten med företagarföreningarna. zz

Företagsträff med 25 företagare i Skokloster. zz

Startade resurscentrum Ord till handling med olika zz

företagsprojekt för kvinnor. 

Arrangerade ”Speed-dating” för 95 företagare i kom-zz

munhuset. 
Arbetar med EU-projektet Entreprenörsfabriken som zz

ska pågå i tre år. 
Var delaktigt i styrelsen för Leaderprojektet. Produce-zz

rade broschyren 
Shopping Bålsta som trycktes i 20 000 ex. Arrangerade zz

Håbo Mässan med 42 utställande företag (rekord). 
Arrangerade Företagsdagen tillsammans med Öhr-zz

lings, med 85 företag. 
Arrangerat Starta Eget-mässa med 45 nyföretagare.zz

Aktiviteterna presenteras på www.habo.se/marknad.

ekonomi
Resultaträkning (tkr) Bokslut 

2008

Bokslut 

2009

Verksamhetens intäkter 1 556 2 115

Verksamhetens kostnader –1 543 –2 088

Avskrivningar –11 –11

Finansnetto 6 1

Verksamhetsnetto 8 17

Periodiseringsfond 0 0

Skatt –5 –7

Resultat 3 10

Omslutning 332 366

Soliditet 36,6 % 35,9 %
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Håbo kommun

Håbo kommun

Uppdrag och ansvarsområde
Mål och politisk viljeinriktning
Budgetdokument för år 2009 innehåller mål som är 
kommunövergripande och nämndmål mer riktade mot 
kommunens olika verksamheter. Nedan kommenteras 
de kommunövergripande målen. Mål riktade mot kom-
munens olika verksamheter kommenteras i respektive 
nämnds redovisning.

Mål för god ekonomisk hushållning
Lagen anger allmänna krav på att budgeten ska innehålla 
mål och riktlinjer för verksamheten. Hur målen ska se ut 
detaljregleras inte. Finansiella mål samt mål och riktlinjer 
för verksamheten ska finnas, som har betydelse för en god 
ekonomisk hushållning.

Finansiella mål redovisas nedan och verksamhetsmålen 
kopplade till god ekonomisk hushållning redovisas under 
respektive nämnds redovisning.

Finansiella mål
Långsiktiga mål
Skatten ska inte höjas och soliditeten ska vara 0 inom 
15 år.

Kommunen har i flera år haft en hög skuldsättnings-
grad. Soliditeten uppgick år 2009 till –23,0 (–26,3) pro-
cent inklusive pensionsförpliktelser. För att uppfylla målet 
måste kommunen minska skulder om totalt 191 mkr 
under en 14-årsperiod eller amortera minst 14,0 mkr årli-
gen, exklusive de årliga pensionsskulduppräkningar som 
också måste beaktas.

Kommunen amorterade 25,3 mkr 2009. 

Målet kommer att utvärderas årligen.

Mål för planeringsperioden

Kommunens resultat ska årligen uppgå till minst 2 
procent av skattenettot (skatteintäkterna plus utjäm-
ningen).
+ Målet är uppfyllt

Kommunens bokslut för år 2009 visade ett positivt 
resultat på drygt 20,5 (12,6) mkr eller 2,6 (1,6) procent av 
skattenettot.

Kommunens låneskuld ska minskas under perioden 
2009–2011. Intäkter av engångskaraktär (försäljning 
av mark och fastigheter) ska i första hand användas 
till att minska kommunens skuldsättningsgrad.
+ Målet är uppfyllt

Kommunen amorterade under året 25,3 mkr av de 
långfristiga skulderna. Intäkter av engångskaraktär före-
kom inte i någon större utsträckning.

Kommunens investeringar ska till 100 procent vara 
egenfinansierade.
+ Målet är uppfyllt

ekonomi
Årets resultat
Kommunen redovisade för år 2009 ett positivt resultat 
på 20,5 (12,6) mkr, ett resultat som var 4,2 mkr bättre än 
budgeterat. Det positiva resultatet förklaras i huvudsak av 
sänkningen av sjukförsäkringsavgiften (1,89 procent) och 
sänkning av arbetsgivaravgiften (1,0 procent) år 2009. 
Totalt gav denna sänkning ett överskott på 10,8 mkr. 
Övriga poster som gav överskott var bland annat avskriv-
ningar (500 tkr), kapitaltjänstintäkt från taxefinansie-
rade verksamheter (2,6 mkr), exploateringsverksamhet 
(600 tkr) och lägre räntekostnader (3,0 mkr).

resultaträkning åren 2008–2009
Resultaträkning (tkr) Bokslut 

2008

Bokslut 

2009

Verksamhetens intäkter 147 228 169 312

Verksamhetens kostnader –880 072 –923 281

Finansnetto –20 764 –18 659

Verksamhetsnetto –753 608 –772 628

Skattenetto 766 223 793 089

Resultat 12 615 20 461

Omslutning 784 871 831 042

Soliditet 14,95 % 16,59 %
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Årsredovisning 2009

resultat jämfört med budget 2009
Resultatet för nämnderna, exkl. taxefinansierade verk-
samheter, blev ett underskott på –13,6 (–6,3) mkr. Finans-
förvaltningen redovisade ett överskott på drygt 15,1 
(5,0) mkr. Huvuddelen av överskottet förklaras av lägre 
arbetsgivaravgifter, återbetalning av sjukförsäkringsav-
giften och högre ersättning för kapitaltjänst från taxefi-
nansierade verksamheter. 

Räntekostnaderna blev 3,0 (-3,3) mkr lägre än budge-zz

terat.
Kostnaderna för upplupna löner och pensioner blev zz

600 (–200) tkr lägre än budgeterat.
I övrigt blev skatteintäkterna 2,4 (2,5) mkr lägre än zz

kalkylerat i budgeten. 
Avskrivningskostnaderna blev 500 tkr (1,1 mkr) lägre zz

än budgeterat.

Avvikelser mellan budget och resultat för 
nämnderna (mkr)

Kommungemensamma verksamheter                   +5,6

Bildningsnämnd –4,4

Skolnämnd –4,4

Miljö- och tekniknämnd –3,4

Socialnämnd –7,0

Vattenverk +1,8

Avfallshantering +1,1

Summa –10,7

Utförligare analyser och kommentarer redovisas i nämn-
dernas verksamhetsberättelser.

resultat åren 1996–2009
För åren 1996–2000 uppgick de ackumulerade underskot-
ten till 180 mkr. De senaste nio åren har kommunen redo-
visat överskott om sammanlagt drygt 153 mkr. För att 
återställa de ackumulerade underskotten för åren 1996–
2000 behöver kommunen redovisa ytterligare samman-
lagt 27 mkr i överskott.
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Nämndernas nettokostnader ökade med 36,5 mkr jäm-
fört med år 2008. Kostnadsökningen motsvarar 5,3 pro-
cent, att jämföras med ökningen mellan 2007 och 2008 
på 43,8 mkr eller 6,8 procent. Budgeterad kostnadsökning 
för år 2009 jämfört med bokslut år 2008 var 22,9 mkr 
eller 3,3 procent.

Analysen visar att den procentuella nettokostnadsök-
ningen mellan 2008 och 2009 exklusive taxefinansierad 
verksamhet var lägre än mellan åren 2007 och 2008. I 
relation till ökningen av skattenetto på 3,5 (5,5) procent 
var nettokostnadsökningen 1,8 procentenheter högre.
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Håbo kommun

Mellan 2008 och 2009 gjordes stora organisationsföränd-
ringar mellan nämnderna. Kostverksamheten överfördes 
från skolnämnden till miljö- och tekniknämnden, gym-
nasieverksamheten överfördes från skolnämnden till den 
nya bildningsnämnden. 

I nettokostnadsförändringar nedan mellan åren 2008 och 
2009 har dessa förändringar beaktats.

I analysen har även eliminering skett av nettokostnader 
för taxefinansierade verksamheter, pensionskostnader och 
upplupna löneskulder samt exploateringsverksamhet. För 
att jämförelsen mellan åren ska bli rättvisande har interna 
intäkter och kostnader exkluderats, exempelvis intern-
hyrestransaktioner. 

Totalt ökade verksamheternas nettokostnader med 
36,1 mkr eller 5,3 procent jämfört med 2008 (se tabell 
nedan).

Den största procentuella nettokostnadsökningen uppvi-
sade bildningsnämnden, 7,4 mkr eller 7,5 procent, främst 
beroende på en kostnadsökning för datainköp med 600 tkr, 
föreningsbidrag 500 tkr, köp av gymnasieplatser 1,9 mkr, 
inhyrd personal och konsultkostnad 300 tkr, material-
inköp 800 tkr och personalkostnader 5,1 mkr. Intäkterna 
ökade med 2,9 mkr genom försäljning av gymnasieplatser 
till andra kommuner. 

Socialnämndens nettokostnader ökade med 11,2 mkr 
eller 6,9 procent, vilket bland annat förklaras av flera 
kostnadsökningar; för försörjningsstöd 2,4 mkr, assis-
tansersättning enligt LSS 700 tkr, köp av vårdplatser, dag-
lig sysselsättning, arbetsmarknadsstöd med mera 3,8 mkr 
och personalkostnader 4,3 mkr.

Nettokostnaderna för skolnämnden ökade med 11,6 mkr 
eller 4,4 procent. Ökningen förklaras till stor del av 
att kostnaderna för köp av förskoleplatser ökade med 
1,7 mkr och skolplatser med 8,9 mkr samt ökade personal-
kostnader.

Miljö- och tekniknämndens nettokostnader ökade med 
3,7 mkr eller 3,3 procent. Kostnadsökningarna återfinns 
främst inom kostverksamhet, 2,8 mkr. Övriga verksam-
heter inom miljö- och tekniknämnden hade kostnads-
ökningar på 4,9 mkr som till stora delar uppvägdes av 
intäktsökningar på totalt 4,1 mkr. Netto uppgick kostnads-
ökningen till 800 tkr i jämförelse med år 2008.

Kommungemensamma verksamheters nettokostnader 
ökade med 2,3 mkr eller 4,2 procent. Kostnadsökningen 
förklaras med att driftbidraget till räddningsförbundet 
justerades med dels kapitalkostnader för inventarier, dels 
hyreskostnadsersättning till räddningsförbundet för rädd-
ningsstationen i Bålsta. Inkluderat kostnadsuppräkningar 

för år 2009 blev ökningen totalt 4 mkr. Personalkostna-
derna ökade med 600 tkr. I övrigt minskade kostnaderna 
för medlemsavgift och driftbidrag till Marknad AB med 
sammanlagt 2,2 mkr från 2008.

nettokostnadsökning exklusive 
interntransaktioner (tkr) 
Nämnd Bokslut

2008

Bokslut

2009

Kostnads–

förändring

Procent

Kommun-

gemensamma 

verksamheter 1) –53 930 –56 215 –2 285 4,2

Bildnings-

nämnden –98 445 –105 859 –7 414 7,5

Skolnämnden –260 114 –271 669 –11 554 4,4

Socialnämnden –163 189 –174 403 –11 215 6,9

Miljö- och tek-

niknämnden –111 790 –115 450 –3 660 3,3

Summa –687 468 –723 595 –36 127 5,3

1) Kommunfullmäktige, stöd till politiska partier, valnämnd,  

revision, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens förvaltning.

Kostnads- och intäktsjämförelse 2008–2009 (tkr)
Slag Bokslut   

År 2008

Bokslut

År 2009

För ändr

ingar mel

lan åren

Intäkter

Intäkter1) 157 862 169 312 11 450

Kostnader

Inköp av tjänster och 

material samt utbetal-

ning av bidrag –199 940 –228 098 –28 158

Kostnader för arbets-

kraft –519 663 –526 772 –7 109

Övrig verksam-

hetskostnad –128 205 –125 362 2 843

Summa kostnader –847 808 –880 232 –32 424

Avskrivning av inven-

tarier och fastigheter 42 898 –43 049 –151

Finansnetto 745 459 774 430 28 971

Netto 12 615 20 461 7 846

1) I tabellen ovan skiljer verksamheters intäkter jämfört med 

resultaträkningen beroende på att i bokslut 2008 är kapital-

tjänst intäkter från taxefinansierade verksamheter eliminerade 

som interna intäkter. Fr o m år 2009 har redovisningsprincip 

ändrats och eliminering av kapitaltjänstintäkter både från taxe-

finansierade verksamheter och  för internhyra sker bland verk-

samheternas kostnader
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Årsredovisning 2009

Intäkter
Externa intäkter har ökat med cirka 11,5 mkr i jämförelse 
med 2008. Intäktsförändringen förklaras bland annat av 
följande faktorer:

 Försäljning av bland annat måltider ökade med 500 tkr.zz

 Taxor och avgifter ökade med 2,0 mkr, i huvudsak zz

beroende på ökningen av intäkterna för barnomsorg, 
social omvårdnad och förbrukningsavgifter för va. 
 Intäkterna i form av hyror och arrenden ökade med zz

6,6 mkr, beroende på hyresintäkterna från externa kun-
der.
 Bidrag till kommunen ökade med 3,8 mkr, bland zz

annat beroende på ökningen av driftbidrag från staten 
(2,8 mkr), ersättningen från Försäkringskassan för per-
sonliga assistenter (1,9 mkr), EU-bidrag (400 tkr) och 
återbetalning av medlemsavgift från SKL (1,1 mkr).
 Lönebidrag från AMS minskade kraftigt med 2,8 mkr zz

jämfört med 2008.
 Försäljning av verksamhet till andra kommuner zz

ökade, i huvudsak beroende på försäljningen av gym-
nasieplatser. 
 Försäljningen av tillgångar minskade med 2,2 mkr zz

jämfört med föregående år. 

Kostnader
Kostnaderna för inköp av tjänster, material och utbetal-
ning av bidrag ökade med 28,2 mkr. Den största kost-
nadsökningen hade kontot för entreprenad och köp av 
verksamhet (16,1 mkr), på grund av bland annat köp 
av verksamhet inom förskola (1,7 mkr), grundskola 
(9,6 mkr), gymnasieskola (2,0 mkr), köp av insatser 
enligt LSS (1,7 mkr), missbruksvård vuxna (700 tkr), 
arbetsmarknadsstöd (2,4 mkr) samt avfallshantering. 
Kostnaderna för bidrag och transfereringar ökade med 
13,0 mkr, beroende på bland annat ökning av bidrag till 
föreningar (400 tkr), vårdbidrag (500 tkr), bidrag till per-
sonliga assistenter LASS (600 tkr) samt ökningen av för-
sörjningsstöd (2,3 mkr). Övriga verksamhetskostnader 
har minskat bland annat beroende på lägre kostnad för 
bränsle, energi och vatten (600 tkr), förbrukningsmaterial 
(1,0 mkr), Annonser och reklam (200 tkr), försäkringsav-
gifter (500 tkr).

Kostnaderna för personal ökade med 7,1 (14,1) mkr. 
Vid eliminering av kostnadsreducering för sjukförsäk-
ringsavgift om 6,3 mkr, som är av engångskaraktär, upp-
gick kostnadsökningen till 13,4 mkr, att jämföras med 
kostnadsökningen mellan år 2007 och 2008 som var 
14,1 mkr. 

I tabellen nedan redovisas personalkostnader uppdelade 
på kostnadsslag. Här ingår arvoden till förtroendevalda, 
familjehem och kontaktpersoner. 

Slag/tkr Bokslut

År 2008

Bokslut

År 2009

Föränd

ringar mel

lan åren

Löner –353 377 –366 162 –12 785

Kostnadsersättningar –3 286 –3 227 59

Arbetsgivaravgifter –126 014 –131 135 –5 121

Kalkylerade pensions-

kostnader 4 229 16 861 12 632

Personalsociala kost-

nader –7 720 –7 439 281

Pensioner kostnader –33 495 –35 671 –2 176

Summa personal

kostnad –519 663 –526 772 –7 109

skatteintäkter
Intäkterna av skatter och statsbidrag, som är kommunens 
största finansieringskälla, ökade med 26,9 (39,6) mkr, vil-
ket var 3,5 (5,5) procent, mellan 2008 och 2009.

skatteutjämning och statsbidrag
2005 infördes ett nytt skatteutjämningssystem. Utjäm-
ningens syfte är att skapa likvärdiga ekonomiska för-
utsättningar för landets kommuner. Invånarna ska 
tillhandahållas likvärdig service oberoende av var i landet 
kommunen ligger.

Kostnadsutjämning och regleringsavgift
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna strukturella 
kostnadsskillnader mellan landets kommuner. Under 
2009 betalade kommunen 46 (49,8) mkr i kostnadsutjäm-
ning och regleringsavgift, en minskning med 3,8 mkr.

LSSutjämning
Från och med mars 2004 infördes ett nytt nationellt utjäm-
ningssystem för att utjämna LSS-kostnaderna mellan lan-
dets kommuner. Kommunen betalade 33,2 (27,3) mkr i 
LSS-utjämning 2009, en ökning med 5,9 mkr.

Inkomstutjämningen
Inkomsterna genom statsbidraget och inkomstutjäm-
ningen uppgick till 51,2 (43,6) mkr. Inkomsterna ökade 
med 7,6 mkr mellan 2008 och 2009.

Fastighetsavgift
Införandet av fastighetsavgiften år 2008 var neutralt, såväl 
för varje enskild kommun som för staten. Intäkterna från 
den kommunala fastighetsavgiften år 2008 uppskattades 
till 12 060 mkr. Dessa fördelades lika mellan kommu-
nerna. Intäkten ”neutraliserades” genom att det kom-
munalekonomiska utjämningsanslaget minskades med 
motsvarande belopp. Hur stora fastighetsavgifter som 
faktiskt betalades för bostäderna i kommunen 2008 hade 
således ingen betydelse för kommunens intäkt detta år.
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Håbo kommun

Från och med 2009 ska dock den årliga intäktsföränd-
ringen från fastighetsavgiften tillföras respektive kom-
mun och adderas till det ursprungliga beloppet 2008.

År 2009 adderades det prognostiserade beloppet till det 
utbetalade beloppet 2008 och uppgick till 3,0 mkr. 

Avgiftsintäkterna blir kända först vid slutet av året efter 
beskattningsåret, för 2009 alltså först i slutet av år 2010, 
varför de inte betalas ut förrän år 2011. Men eftersom 
utbetalningen av intäkterna för fastighetsavgiften år 2011 
egentligen avser avgiftsintäkterna år 2009 ska 2009 års 
avgiftsintäkt periodiseras till detta år.

Kostnadstäckningsgrad
Verksamhetens nettokostnader måste, sett över ett antal 
år, täckas av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Därutöver behövs ett visst överskott för att täcka amor-
teringar och framtida nyinvesteringar och pensionsutbe-
talningar.

I nedanstående diagram återges verksamhetens nettokost-
nad exklusive infriade borgensåtaganden.
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För att uppnå en konsoliderande nivå på verksamheten 
behöver relationstalet vara cirka 93 procent, vilket inte 
uppnåddes år 2009.

investeringar
Håbo kommun har under åren 1996–2009 investerat netto 
841 mkr i nya anläggningar och inventarier. Kommunens 
totala bokförda värde av anläggningar och inventarier 
uppgick 2009 till 723,0 mkr (707,0 mkr.)

investeringar i anläggningar och inventarier 1996–2009
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Betalningsflödesanalys
Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt 
och uppgick till 114,0 (81,3) mkr. 

investeringsnetto
Investeringskostnaden i materiella tillgångar finansiera-
des med det egna kassaflödet. 2,2 mkr finansierades med 
medlen från ersättningar eller driftbidrag och 7,0 mkr 
med återbetalning av långfristig skuld från Håbo Fastig-
hets AB. (Se betalningsflödesrapport sidan 27 samt kom-
munens finansiella mål.)

Finansieringsnetto
Kommunen amorterade under året 28,3 mkr av den lång-
fristiga skulden. 

De långfristiga lånen uppgick till 456,0 (484,0) mkr. 

Förändring av likvida medel
Likvida medel ökade med 32,8 mkr och uppgick vid årets 
slut till 53,9 (21,1) mkr.

Avskrivningar
Den höga investeringsnivån medförde att avskrivningarna 
under en femårsperiod ökat från 37,5 mkr till 43,0, mkr. 
Jämfört med år 2008 ökade avskrivningskostnaden margi-
nellt med 200 tkr (1,6 mkr). Att avskrivningarna inte ökar 
lika snabbt som tillgångarna beror på att merparten av inves-
teringarna avser fastigheter med en avskrivningstid på 33 år.
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Finansnetto
Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella 
intäkter och finansiella kostnader, förbättrades under året 
med 2,1 (–2,3) mkr till 18,7 mkr jämfört med 2008. 

Upplåningskostnaden minskade i takt med att repo räntan 
sänktes under året. Den genomsnittliga räntan uppgick till 
3,4 (4,2) procent.

Låneskuld
Håbo kommun är ung och saknar i stort sett de över-
värden 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 1996–2003. Kommunens långfristiga låne-
skuld minskade dock under året från 484,0 till 456,0 mkr. 
Det motsvarar en minskning från 25 176 kr till 24 882 kr 
per invånare. Därutöver har kommunen åtaganden för 
pensioner och andra löneskulder uppgående till 402,0 
(390,0) mkr eller 20 666 kr per invånare.

Diagrammet nedan visar kommunens långfristiga skulder 
och årliga räntekostnader på långfristiga lån.
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Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsskuld uppgick vid årets slut till 
369,0 (358,0) mkr, varav 40,6 (34,1) mkr redovisas under 
avsättningar i balansräkningen och 329,0 (324,0) mkr 
som ansvarsförbindelse enligt den blandade modellen. 
Den totala pensionsskulden har under år 2009 ökat med 
11,1 mkr jämfört med år 2008.

Pensionsmedelsförvaltning
Specifikation (tkr) Bokslut

 2008

Bokslut 

2009

Avsättning för pensioner och lik-

nande förpliktelser –34 137 –40 586

Ansvarsförbindelser – pensions-

förpliktelser som inte upptagits 

bland avsättningar –324 053 –328 668

Finansiella placeringar 0

Återupplåning i verksamheten –358 190 –369 254

År 1999 antog kommunfullmäktige en 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 inklusive 
årliga uppräkningar motsvarande statslåneräntan.

År 2000
För år 2000 avsattes 1,1 procent till individuell förvalt-
ning, resterande 2,7 procent redovisades under avsätt-
ningar inklusive ränteuppräkning.

År 2001
För år 2001 beslutade kommunfullmäktige att hela den 
individuella delen (3,8 procent) skulle avsättas för indivi-
duell förvaltning. 

År 2002
Från år 2002 görs en avsättning även för timanställda och 
vikarier. Ett nytt avtal förhandlades fram. Timanställda 28 
år och äldre har pensionsrätt från och med år 2002.

År 2003
Kommunfullmäktige beslutade att pensionsavsättning-
arna avseende 1998–2000 betalas ut som individuell del 
enligt PFA 98 inklusive löneskatt. Betalningen gjordes 
under 2004 och uppgick efter nuvärdesberäkning av för-
månsvärdet till 24,2 mkr inklusive löneskatt.

År 2004–2009
För år 2008 och 2009 uppgick pensionskostnaden för 
den individuella delen till 18,5 mkr resp. 20,3 mkr. Åren 
2006 och 2007 uppgick pensionskostnaden till 14,9 resp. 
17,8 mkr. 2004 och 2005 uppgick kostnaden till 13,5 
resp. 14,2 mkr inklusive löneskatt. Utbetalningen av 
2009 års pensionskostnad för den individuella delen sker 
i mars 2010.

soliditet
Soliditeten anger i vilken utsträckning tillgångar finan-
sierats med eget kapital och ger en uppfattning om kom-
munens finansiella styrka på längre sikt. Utvecklingen 
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Håbo kommun

av soliditeten bestäms dels av resultatet, dels av hur till-
gångar, avsättningar och skulder förändrats under året.

Det finns ingen norm för vilken soliditet en kommun bör 
ha. En hög soliditet är dock eftersträvansvärd då den ger 
lägre finansiella kostnader. 

Soliditeten för kommunen uppgick till 16,6 (15,0) pro-
cent, att jämföras med genomsnittet i länet som år 2008 
uppgick till 48,0 procent.

soliditet 1999–2009
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Beaktas även pensionsförpliktelserna, både de som redo-
visas som ansvarsförbindelse och som avsättning, blir 
soliditeten –23,0 (–26,3) procent.  

Tillämpning av balanskravet
Hösten 2004 förändrades lagen om god ekonomisk hus-
hållning och olika tillämpningar kring balanskravet, vil-
ket innebär att ett eventuellt negativt resultat ska täckas i 
budgeten senast tre år efter det år då det negativa utfallet 
uppkom. Kommunens resultat efter eliminering av poster 
av engångskaraktär och exploateringsintäkter var positivt 
och uppgick till 19,9 mkr, således uppfyllde kommunen 
balanskravet år 2009 (se tabellen nedan).

Resultat enligt resultaträkning 20 461 tkr

Exploatering och fastighetsförsäljning –590 tkr

Resultat enligt balanskravet 19 871 tkr

Framtiden
Budget i balans 
Håbo kommun har inför 2010 fastställt en budget och 
ekonomisk plan som innebär balans i ekonomin. Budge-
terat resultat uppgår endast till 4,0 mkr jämfört med bud-
geterat resultat 16,2 mkr 2009. Tillfälliga förstärkningar 
för 2010 innebär ett visst andrum. Men eftersom stats-
bidraget är av engångskaraktär, kvarstår problemen för 
2011 och framåt. Från och med 2011 blir det påtagligt 
kärvare tider, då nästan 18,2 mkr av statsbidraget upp-
hör, vilket är ungefär lika mycket som skatteunderlagstill-
växten ger 2011.

omvärldsfaktorer som  
påverkar kommunens ekonomi
Enligt Konjunkturinstitutets rapport i december 2009 
målas följande bild upp om utvecklingen 2010–2011 för 
arbetsmarknaden, räntan och inflationen. 

Låg inflation 2010 och 2011
En svag arbetsmarknad gör att lönerna i näringslivet sti-
ger med 2,3 procent 2010 och 2,2 procent 2011. Fallande 
kostnadstryck och ett lågt resursutnyttjande gör att infla-
tionen blir låg framöver. Inflationen i termer av KPI (kon-
sumentprisindex) med fast ränta väntas återgå till cirka 
1 procent både 2010 och 2011.

Ett lågt inflationstryck och ett lågt resursutnyttjande i eko-
nomin gör att Riksbanken fortsätter en mycket expansiv 
penningpolitik. Konjunkturinstitutet förutsätter att Riks-
banken bibehåller reporäntan på 0,25 procent fram till 
september 2010, då en period av räntehöjningar inleds. 
I slutet av 2011 uppgår reporäntan till 1,75 procent.

Arbetsmarknaden
Krisen har främst minskat sysselsättningen inom indu-
strin, men också tjänstesektorn har drabbats. I offentlig 
sektor stiger sysselsättningen både 2010 och 2011, främst 
på grund av en expansiv finanspolitik. Den totala syssel-
sättningen fortsätter dock att falla under 2010, men ned-
gången bromsar in kraftigt under året. Sysselsättningen 
stiger igen 2011.

Arbetslösheten ökar till över 10 procent de närmaste åren. 
Vid hög arbetslöshet är det många som inte kommer till-
baka till arbetsmarknaden. Det gör att den potentiella 
sysselsättningen, det vill säga den sysselsättning som är 
förenlig med en konjunktur i balans, minskar. Bedöm-
ningen är att denna kris medför att den potentiella sys-
selsättningen minskar med cirka 70 000 personer. Det 
uppstår även långvarigt negativa effekter på den potenti-
ella produktiviteten.

demografi
Den demografiska utvecklingen i kommunen fram över 
med flera barn inom barnomsorgen och skolan samt 
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ökningen av antalet äldre ställer stora krav på kommunal 
service och utbyggnad. Håbo kommuns folkmängd har 
ökat med 200 individer mellan perioden 1 november 2008 
och 1 november 2009.

Budgetföljsamhet
Alla facknämnder har i bokslutet för år 2009 uppvisat 
negativa resultat. Med ansträngd ekonomisk situation 
framöver krävs bättre budgetföljsamhet.

god ekonomisk hushållning
Många kommuner och landsting har en ansträngd ekono-
misk situation, samtidigt som behoven av välfärdstjänster 
ökar. De måste även leva upp till lagreglerna för god eko-
nomisk hushållning. Grundtanken bakom god ekonomisk 
hushållning är att dagens kommuninvånare ska finansiera 
sin egen välfärd och inte förbruka vad tidigare generatio-
ner tjänat ihop. Annars skjuts betalningar upp till framtida 
generationer. God ekonomisk hushållning förutsätter där-
för överskott över tiden.

Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre än de 
avskrivningar på investeringar som årligen belastar resul-
tatet. Det behövs ett överskott för att finansiera inves-
teringar, annars måste kommunen öka sin upplåning 
eller frigöra resurser exempelvis genom försäljningar av 
anläggningstillgångar eller minska verksamhetens kost-
nader.

Ett annat motiv är att de pensionsrättigheter som anställda 
tjänat in före år 1998 inte är finansierade. Dessa rättig-
heter måste därför finansieras nu eller i framtiden. Redo-
visningsmetoden (den så kallade blandmodellen) innebär 
att dessa åtaganden inte bokförs som skulder i balansräk-
ningen och att värdesäkringen inte kostnadsförs. För när-
varande innebär det bland annat att kommunen redovisar 
lägre kostnader än vad som varit fallet om alla pensions-
kostnader hade beaktats. Om ett antal år blir förhållandet 
det omvända.

Ett tredje motiv för överskott är att kommunen bör ha en 
buffert för att kunna möta oväntade händelser eller sämre 
tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar i verk-
samheten.

God ekonomisk hushållning handlar dock inte enbart 
om att få ekonomin för helheten att gå ihop. Minst lika 
viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att 
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.

Vipul Vithlani
Ekonomichef
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Personalredovisning 2009

övertog hela kostenheten med alla anställda i skol- och 
förskoleköken, vilket gav miljö- och teknikförvaltningen 
en ökning med ett 50-tal anställda.  

Socialförvaltningen genomförde en upphandling av verk-
samheterna på arbetsmarknadsenheten och daglig verk-
samhet, som resulterade i att dessa lades ut på entreprenad 
till ett privat bolag från och med den 1 juli 2009. Ett 20-tal 
anställda fick därför sina anställningar överförda till det 
nya bolaget. Totalt 16 anställda valde att söka tjänstle-
dighet från sin anställning i kommunen i enlighet med 
kommunens policy. De har därmed rätt att behålla sina 
anställningar i Håbo kommun under ett års tid.

Personalrörlighetssiffrorna för de tillsvidareanställda 
visar att totalt 128 personer slutade i kommunen 2009. 
Under året anställde samtidigt kommunen totalt 63 nya 
tillsvidareanställda. Dessutom har ett antal så kallade 
interna anställningar gjorts, det vill säga personer som 
tidigare haft tidsbegränsad anställning i kommunen har 
fått tillsvidareanställning.

Hel- och deltidsanställda den 1 november
Nyckeltal (%) 2009 2008 2007

Tillsvidareanställda kvinnor

Heltid 100 % 75,6 75,6 76,4

Deltid –74 % 6,1 6,8 6,4

Deltid 75–99 % 18,3 17,6 17,2

Tillsvidareanställda män

Heltid 100 % 95 94,2 95,5

Deltid –74 % 2,1 3,0 2,8

Deltid 75–99 % 2,9 2,8 1,7

Av alla tillsvidareanställda kvinnor har 76 procent hel-
tidsanställning. Motsvarande siffra för männen är betyd-
ligt högre, 95 procent. Nästan bara kvinnor är sysselsatta 
i verksamheter med många deltidsanställningar, som 
vård och omsorg, lokalvård och skolmåltidsverksamhet. 
På kommunstyrelsens förvaltning arbetar 98 procent av 
kvinnorna heltid. Motsvarande siffra för övriga förvalt-
ningar är 77 procent inom miljö- och teknikförvaltningen, 
87 procent inom bildningsförvaltningen, 88 procent inom 
skolförvaltningen och 52 procent inom socialförvalt-
ningen.

Åldersstruktur
Genomsnittsåldern bland kommunens alla månadsan-
ställda är 46,4 år. Genomsnittsåldern för de visstids-
anställda är betydligt lägre, 37,7 år respektive 46,9 år. 
Andelen tillsvidareanställda över 50 år utgjorde den 1 
november 40 procent av alla tillsvidareanställda. Motsva-

definitioner och begrepp
Redovisningen bygger på ett antal nyckeltal framtagna ur 
kommunens personalsystem. Dessa nyckeltal ger grund-
läggande information om personalen.

Redovisningen avser tillsvidare- och visstidsanställda 
med månadslön enligt Allmänna bestämmelser (AB) för 
anställningsvillkor, och inkluderar helt lediga anställda. 
Tillsvidareanställda är de som ofta i dagligt tal kallas fast 
anställda. Med visstidsanställda avses oftast vikarier, som 
är anställda under viss bestämd tid vid ordinarie anställ-
das frånvaro, eller allmänna visstidsanställningar. När 
timanställd personal redovisas anges det särskilt.

Antal månadsanställda totalt den 1 november
Nyckeltal 2009 2008 2007

Alla anställda, antal i kommunen 1 303 1 291 1 332

Andel kvinnor i % 82,7 82,7 81,2

Andel män i % 17,3 17,3 18,8

Andel tillsvidareanställda i % 89,4 90 89,6

Andel visstidsanställda i % 10,6 10 10,4

Av alla månadsanställda den 1 november 2009, totalt 1 
303 personer, var 1 165 personer fast anställda och 138 
personer visstidsanställda. Kvinnorna utgör nästan 83 
procent av alla anställda.

Antal månadsanställda per förvaltning den 1 nov
Nyckeltal 2009 2008 2007

Kommunstyrelsens förvaltning 46 44 42

Miljö- och teknikförvaltning 144 90 113

Bildningsförvaltning 135 – –

Skolförvaltning 680 858 876

Socialförvaltning 306 299 302

Alla månadsanställda i kommunen motsvarar cirka 1 196 
årsarbetare med heltidssysselsättning. Av dessa fanns 
under året 44 inom kommunstyrelsens förvaltning, 127 
inom miljö- och teknikförvaltningen, 119 inom bildnings-
förvaltningen, 632 inom skolförvaltningen och 274 inom 
socialförvaltningen.

Kommentarer 
Årsskiftet 2008/2009 genomförde kommunen en organisa-
tionsförändring som innebar att den dåvarande bildnings-
förvaltningen delades i två förvaltningar. De frivilliga 
skolformerna och kultur- och fritidsverksamheterna orga-
niserades under den nya bildningsförvaltningen. Grund-
skolorna, förskoleverksamheten och elevhälsoenheten 
organiserades under skolförvaltningen. Antalet anställda 
minskade kraftigt på skolförvaltningen då omorganisatio-
nen samtidigt innebar att miljö- och teknikförvaltningen 
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rande siffra för 2008 var 40 procent och år 2007 39 pro-
cent. 

Åldersstruktur den 1 november

Antal tillsvidare  

anställda 973 192 1 165

Indelning i ålders-

grupp och %

Nyckeltal: 

Åldersstruktur Kvinnor Män Alla

20–29 7 4,2 6,5

30–39 26,2 26 26,2

40–49 26,8 33,3 27,9

50–59 25,9 26 25,9

60 och över 14,1 10,4 13,5

Pensionsavgångar
Under 2009 gick 16 anställda i ålderspension vid 65 år 
och ytterligare 8 anställda valde att gå i pension före 65 
år. 4 personer gick i pension efter 65 år. Totalt fick således 
28 personer pension på heltid under året. 2008 var anta-
let 24 personer.

Under 2010 uppnår 18 tillsvidareanställda pensions åldern 
65 år.

Arbetad tid och resursanvändning
För att beskriva hur de anställdas arbetstid används redo-
visas den arbetade tiden och olika former av frånvaro. 
Frånvaro delas upp i semester, sjukfrånvaro samt lagstad-
gad och annan överenskommen ledighet. Med arbetstid 
enligt avtal avses möjligt antal arbetade timmar per år, 
med årets helgdagar borträknade. Vid beräkning av den 
totala arbetade tiden ska dessutom hänsyn tas till mertid 
och övertid, som ligger utanför den avtalade arbetstiden. 

Redovisningen av arbetad tid och frånvaro under 2009 
avser kommunens alla månadsavlönade och timavlö-
nade enligt allmänna bestämmelser. Den arbetade tiden 
utgjorde 1 841 000 timmar, eller 74,3 procent av den 
avtalade tiden. 

Arbetad tid och 

frånvaro, timmar 

i 1000tal 

2009 % 2008 % 2007 %

Arbetstid enl avtal 2 479 100 2 503 100 2 519 100

Summa frånvaro 658 26,5 667 26,8 695 27,6

Övertid + mertid 20 0,8 18,5 0,7 20 0,8

Total arbetad tid 1 841 74,3 1 855 74,1 1 844 73,2

Utförda årsarbeten
Arbetad tid och frånvaro omräknas till årsarbeten. Ett års-
arbete avspeglar den genomsnittliga arbetade tiden för 
en heltidsarbetande under ett år (1 700 timmar). I Håbo 

kommun uppgick 2009 det totala antalet årsarbeten enligt 
denna beräkning till 1 083.

Redovisning av sjukfrånvaron 
Sjukfrånvaron i Håbo kommun fortsatte att minska under 
året och var 6,3 procent på kommunnivå. Redovisningen 
omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform och 
avtal. I redovisningen ingår sju olika nyckeltal. 

Sjukfrånvaro är frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, 
arbetsskada, medicinsk behandling, arbetslivsinriktad 
rehabilitering och sjukersättning/aktivitetsersättning.

Sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas samman-
lagda ordinarie arbetstid och med hänsyn tagen till från-
varo utan lön (exempelvis tjänstledighet för annat arbete, 
partiell tjänstledighet för vård av barn eller övrig frånvaro 
utan lön).

Nyckeltal sjukfrånvaro (%) 2009 2008 2007

Total sjukfrånvaro av den 

sammanlagda ordinarie arbetstiden 6,3 6,9 7,2

Sjukfrånvaro för kvinnor av den 

sammanlagda ordinarie arbetstiden 6,8 7,5 8,0

Sjukfrånvaro för män av den 

sammanlagda ordinarie arbetstiden 4,2 4,5 4,0

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 

år och yngre 5,1 6,3 6,1

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 

30–49 år 5,7 6,0 6,4

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 

år och äldre 7,5 8,0 8,4

Andel i % av total sjukfrånvaro som 

varat 60 dagar eller mer 53,7 57,2 60,2

Den totala sjukfrånvaron per förvaltning anges nedan 
(2008 års siffror inom parentes):

kommunstyrelsens förvaltning 3,7 procent (3,4), miljö- 
och teknikförvaltningen 5,6 procent (4), bildningsförvalt-
ningen 3,5 procent, skolförvaltningen 7,6 procent (7,8) 
och socialförvaltningen 5,6 procent (6,3).

Den 31 december 2009 var 47 anställda i kommunen 
långtidssjukskrivna (sjukskrivna i mer än 60 dagar). 2008 
var motsvarande siffra 65 personer och 2007 70 personer. 

Företagshälsovård 
Håbo kommun har sedan början av 2000 haft ramavtal 
med Länshälsan i Uppsala AB om företagshälsovårds-
tjänster för personalen. Anledningar till att vända sig till 
företagshälsovården är dels det förebyggande arbetsmiljö-
arbetet på arbetsplatsen, dels det rehabiliterande arbe-
tet med enskilda anställda som drabbats eller riskerar att 
drabbas av ohälsa och sjukskrivning. Sedan januari 2004 
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Håbo kommun

tillämpas metoden Tidig återgång vid sjukskrivning, med 
syfte att så tidigt som möjligt vidta lämpliga rehabilite-
ringsåtgärder i samarbete mellan anställd, chef och Läns-
hälsans olika kompetenser.

Kommunens totala kostnad för företagshälsovård hos 
Länshälsan år 2009 var 709 tkr, vilket kan jämföras 
med 617 tkr 2008 och 771 tkr 2007. Snittkostnaden per 
månadsanställd för företagshälsovården var 544 kronor 
(2008: 478 kr, 2007: 575 kr).

Friskvård
Sedan 2002 har kommunens medarbetare möjlighet att 
använda arbetstid till friskvård, den så kallade friskvårds-
timmen, om verksamheten tillåter. Friskvårdsbidraget för 
de anställda, som infördes 2004, gavs även under 2009 
för att stimulera och främja personalens förutsättningar 
till ökad fysisk och psykisk hälsa. 

Totalt har kommunen ett 40-tal friskvårdsinspiratörer som 
har utbildats i samarbete med Biskops-Arnö folkhög-
skola. Målet är att det ska finnas minst en inspiratör på 
varje arbetsplats i kommunen, som ett led i kommunens 
åtgärder för att främja de anställdas hälsa och minska 
sjukfrånvaron. 

Olika friskvårds- och trivselaktiviteter för medarbetarna 
genomfördes också under året i personalklubbens regi.

Medellön
Ett jämförelsemått för lön är begreppet medellön i kro-
nor per månad. Medellönen speglar priset på arbetskraft 
och beror på lönenivåer, yrkes-, ålders- och verksamhets-
struktur.

Medellönen beräknas som ett medelvärde av överens-
kommen lön (inklusive fasta tillägg) för november månad 
2009 för alla månadsanställda och timavlönade enligt all-
männa bestämmelser. 
Medellönen för alla anställda var 22 175 kronor den 
1 november 2009, vilket kan jämföras med 21 332 kro-
nor 2008 och 21 041 kronor 2007. För kvinnor var medel-
lönen 22 169 kronor (2008: 21 278 kronor). Männens 
medellön var 22 200 kronor (2008: 21 557 kronor).
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Personalkostnad
Personalkostnader består av löner för arbetad och ej arbe-
tad tid, ersättningar, sociala avgifter, pensionskostnader 
och personalsociala kostnader.  

Personalkostnader beräknas för alla tillsvidareanställda, 
visstids- och timanställda. Personalkostnaden uttrycks i 
tusental kronor per årsarbetare.

Personalkostnad per års

arbetare i 1000tal kronor

Totalt Därav lön för 

arbetad tid

År 2009 429 380

År 2008 414 367

År 2007 396 348

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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Årsredovisning 2009

Befolkning, 
sysselsättning och 
kommunikationer
Boende och befolkning
Bostäder
Under 2009 färdigställdes ett flerbostadshus i Viby äng 
med 30 lägenheter. Därutöver tillkom cirka 30 enbostads-
hus under 2009 i olika kommundelar. Kommande större 
bostadsområden är Frösundavik med 140 lägenheter, varav 
40 i flerbostadshus. För Kalmarsand med cirka 240 tillkom-
mande lägenheter och Skokloster sjöstad med 350 lägen-
heter påbörjades detaljplanearbetet. I Krägga planeras 40 
nya enbostadshus. Konjunkturen har en stor inverkan när 
det gäller bostadsbyggandet, som under året minskat kraf-
tigt i hela Uppsala län på grund av den finansiella krisen. 
Under det tredje kvartalet minskade byggandet med cirka 
70 procent jämfört med samma period 2008.

Befolkningen ökar
Befolkningen ökade med 227 personer, vilket är mer än 
tidigare års ökningsvolymer. Håbos befolkning uppgick 
till 19 452 invånare vid årsskiftet.
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Källa: SCB, BEFPAK

Befolkningsökningen hölls uppe av ett positivt födelse-
netto och en stor inflyttning. 209 barn föddes under året, 
samtidigt som 95 personer avled. Födelsetalet låg något 
under det normala för Håbo kommun under året jämfört 
med tidigare år. Även inflyttningen letade sig tillbaka till 
en normalnivå efter att ha varit låg under en tid.

Många flyttar ut och in
In- och utflyttningen var mycket hög, vilket är typiskt för 
en kranskommun till Stockholm. 1 222 personer flyttade 
till kommunen samtidigt som 1 106 flyttade ut. Flyttnings-
nettot för året blev därmed 116 personer.

Under året förlorade kommunen 57 personer netto till 
övriga kommuner i Uppsala län. Samtidigt erhöll kommu-
nen 105 personer netto från resten av landet, främst från 
Stockholms län. Flyttningsnettot gentemot utlandet blev 
-68 personer.

Kommunens befolkning finns i stor utsträckning i central-
orten Bålsta, länets tredje största tätort efter Uppsala och 
Enköping. Omkring 80 procent av befolkningen bor i tät-
orten Bålsta. 

Unga invånare, än så länge
I jämförelse med riket har Håbo kommun en ”ung” befolk-
ning. Andelen 0–19-åringar är cirka 5 procent högre än 
genomsnittet i riket. Andelen 30–44-åringar är också klart 
större i Håbo än i riket. Betraktar man andelen pensionä-
rer, är gruppen ungefär 5 procent färre i Håbo än i riket. 
Andelen 45–64-åringar är 26 procent i Håbo, vilket är i 
nivå med riket som helhet. Det innebär också att ande-
len pensionärer kommer att tangera, och eventuellt över-
stiga, motsvarande andel i riket om ett antal år. Gruppen 
20–29-åringar är 4 procent färre i kommunen än i riket, 
vilket beror på gruppens starka utflyttningsbenägenhet. 

sysselsättning och näringsliv
Sjunkande arbetslöshet under året
Håbo kommun har historiskt sett haft en mycket låg arbets-
löshet. Vid årets slut uppgick andelen som var arbetslösa, 
i arbetsmarknadspolitiska program eller sökande med 
stöd, till 3,1 procent av befolkningen i förvärvsarbetande 
ålder. Det innebär att arbetsmarknadens positiva utveck-
ling 2006–2008 har vänt, då arbetslösheten ökade 2009 (se 
tabellen nedan). 

Enligt Länsarbetsnämnden i Uppsala kommer 2010 att 
präglas av en svag arbetsmarknad, men där utvecklingen 
förväntas plana ut och uppförsbacken på arbetsmarknaden 
försvinna. Länsarbetsnämnden pekar på att arbetsgivarna 
redan nu måste börja fokusera på den kommande genera-
tionsväxlingen då många 40-talister kommer att gå i pen-
sion.
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Håbo kommun

Tabell 1. Andel av befolkningen 16–64 år i 
arbetslöshet och i program eller med stöd, vid årets 
slut (%). 

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
2007 3,1 4,1 5,4
2008 1,9 3,3 4,6
2009 3,1 5,1 7,1
Källa: AMS, månadsstatistik

Många utpendlare
Den relativt sett låga arbetslösheten till trots, är den lokala 
arbetsmarknaden begränsad. 67 procent av den förvärvsar-
betande befolkningen pendlar ut från kommunen, varav de 
allra flesta till Stockholmsregionen.

Tabell 2. sysselsättning. 

Förvärvsarbetande befolkning 9 864
Arbetstillfällen  4 899
Utpendling 6 641
Inpendling 1 766
Nettopendling -4 875

Källa: SCB, AMPAK 2008

Cirka 80 procent av den förvärvsarbetande befolkningen 
finns i Bålsta tätort, liksom en ungefär lika stor andel av 
alla arbetstillfällen. 

Stor branschspridning
Näringslivet i kommunen domineras av småföretag och 
ett mindre antal medelstora företag. Branschspridningen 
är stor. De flesta företagen är dock verksamma inom tjäns-
tebranschen (finansiell verksamhet, företagstjänster, per-
sonliga och kulturella tjänster) följd av handel, hotell och 
kommunikationer. 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 per-
soner finns inom bygg- och anläggningsindustrin samt i 
angränsande näringar.

Näringslivsstrukturen i kommunen framgår av diagram-
met nedan.

relativ fördelning av förvärvsarbetande 
dagbefolkning på branscher (%). 

Ej specificerat

Utbildning, 
vård, förvaltning

Tjänster

Transport

Handel & 
kommunikation

Byggverksamhet

Tillverkning

Jord- skogsbruk

Källa: SCB, om inte annan angivits.
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Årsredovisning 2009

resultaträkning koncern åren 2008–2009 
resultaträkning koncern
(tkr) Not Koncern 

2009

Kommun 

2009

Koncern 

2008

Kommun 

2008

Verksamhetens intäkter 1 284 516 169 312 254 817 147 228

Verksamhetens kostnader 2 –936 414 –880 232 –889 561 –837 174

Avskrivningar 3 –65 462 –43 049 –61 695 –42 898

Verksamhetens nettokostnad – 717 360 –753 969 –696 439 –732 844

Skatteintäkter 793 383 793 383 774 963 774 963

Generella statsbidrag och utjämning –294 –294 –8 740 –8 740

Finansiella intäkter 4 1 423 835 2 796 2 768

Finansiella kostnader 5 –44 874 –19 494 –54 442 –23 532

Resultat före extra ordinära poster 32 278 20 461 18 138 12 615

Avsättning till periodiseringsfond 0 0 0 0

Skatter på årets resultat 6 –1 668 0 –328 0

Årets resultat 7 30 610 20 461 17 810 12 615

Konsolidering till kommunkoncernnivå omfattar Håbo kommun, Håbohus AB, Håbo Fastighets AB och Håbo Marknads AB.
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Balansräkning koncern åren 2008–2009
Balansräkning koncern
(tkr) Not Koncern 

2009

Kommun 

2009

Koncern 

2008

Kommun 

2008

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 490 322 714 629 1 499 620 698 220

Maskiner och inventarier 9 9 269 8 521 9 351 8 609

Finansiella anläggningstillgångar 10 2 902 23 213 2 850 30 161

Summa anläggningstillgångar 1 502 493 746 364 1 511 821 736 990

Omsättningstillgångar

Förråd mm 11 292 292 532 532

Exploateringsfastigheter 24 621 0 23 266 0

Fordringar 12 44 049 30 510 49 177 26 257

Kassa och bank 13 73 340 53 877 38 390 21 093

Summa omsättningstillgångar 142 302 84 679 111 365 47 882

Summa tillgångar 1 644 795 831 043 1 623 186 784 872

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Eget kapital 14 201 554 137 835 170 944 117 374

Varav årets resultat 30 610 20 461 17 810 12 615

Avsättningar

Pensioner 15 40 586 40 586 34 137 34 137

Övriga avsättningar 16 11 341 0 9 708 0

Summa avsättningar 51 927 40 586 43 845 34 137

Skulder

Långfristiga skulder 17 1 176 497 456 443 1 239 948 484 687

Kortfristiga skulder 18 214 818 196 179 168 450 148 674

Summa skulder 1 391 315 652 622 1 408 398 633 361

Summa eget kapital och skulder 1 644 795 831 043 1 623 186 784 872

Pensionsförpliktelser 328 668 328 668 324 053 324 053

Varav löneskatt 64 168 64 168 63 267 63 267

Borgen och ansvarsförbindelser 19 138 947 647 662 157 551 670 767
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Årsredovisning 2009

resultaträkning
– sammanfattar intäkter och kostnader samt visar förändring av det egna kapitalet.

resultaträkning
(tkr) Not Kommunens 

bokslut år 2009

Kommunens 

bokslut år 2008

Kommunens 

bokslut år 2007

Verksamhetens intäkter 20 169 312 147 228 157 143

Verksamhetens kostnader 21 880 232 –837 174 –797 322

Avskrivningar –43 049 –42 898 –41 318

Verksamhetens nettokostnad –753 969 –732 844 –681 497

Skatteintäkter 22 793 383 774 963 725 778

Generella statsbidrag och utjämning 23 –294 –8 740 824

Finansiella intäkter 24 835 2 768 2 281

Finansiella kostnader 25 –19 494 –23 532 –20 781

Årets resultat 20 461 12 615 26 606
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Balansräkningen
– visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen samt hur kapitalet använts (tillgångar) och anskaffats (eget kapital, 
avsättningar och skulder).

Balansräkning
(tkr) Not Bokslut 

2009

Bokslut 

2008

Bokslut 

2007

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 26 714 629 698 220 694 447

Maskiner och inventarier 27 8 521 8 609 10 355

Finansiella anläggningstillgångar 28 23 213 30 161 38 511

Summa anläggningstillgångar 746 364 736 990 743 313

Omsättningstillgångar

Förråd mm 29 292 532 593

Fordringar 30 30 510 26 257 50 722

Kassa och bank 31 53 877 21 093 715

Summa omsättningstillgångar 84 679 47 882 52 030

Summa tillgångar 831 043 784 872 795 343

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Eget kapital 32 137 835 117 374 104 761

Varav årets resultat 20 461 12 615 26 606

Avsättningar

Pensioner 33 40 586 34 137 30 032

Summa avsättningar 40 586 34 137 30 032

Skulder

Långfristiga skulder 34 456 443 484 687 495 638

Kortfristiga skulder 35 196 179 148 674 164 912

Summa skulder 652 622 633 361 660 550

Summa skulder och eget kapital 831 043 784 872 795 343

Pensionsförpliktelser 328 668 324 053 320 266

Varav löneskatt 64 168 63 267 62 527

Borgen och ansvarsförbindelser 36 647 662 670 767 678 860
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Betalningsflödesanalys
– visar hur en räkenskapsperiods investeringar och löpande verksamhet har finansierats.

Betalningsflödesanalys
(tkr) Bokslut 

2009

Bokslut 

2008

Bokslut 

2007

Den löpande verksamheten

Årets resultat 20 461 12 615 26 606

Justering för av- och nedskrivningar 43 049 42 898 41 318

Justering för gjorda avsättningar 7 294 5 260 4 448

 

Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital 70 804 60 773 72 372

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar –4 253 24 467 –25 061

Ökning/minskning av förråd 240 61 –157

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 47 247 –4 025 20 281

Kassaflöde från den löpande verksamheten 114 039 81 276 67 435

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –59 371 –47 930 –78 100

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 3 006 139

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 0 0 1 142

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 6 948 6 500 –10 834

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –52 423 –38 424 –87 653

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 0 0 0

Amortering av skuld –28 831 –9 100 –14 393

Kortfristig upplåning 0 0 13 374

Amortering kortfristiga lån 0 –13 374

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –28 831 –22 474 –1 019

Förändring av likvida medel 32 784 20 378 –21 238

Årets kassaflöde 32 784 20 378 –21 238

Likvida medel vid årets början 21 093 715 21 953

Likvida medel vid årets slut 53 877 21 093 715

Räntebärande nettoskuld

Räntebärande nettoskuld vid årets början 486 972 509 822 510 965

Räntebärande nettoskuld vid årets slut 458 675 486 972 509 822

Förändring av räntebärande nettoskuld –28 297 –22 850 –1 143
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investeringsredovisning
– visar hur årets investeringsutgifter och -inkomster fördelar sig på olika verksamhetsområden.

investeringsredovisning
(tkr)

Nämnder
Bokslut år 2009 Budget år 2009

Intäkter Kostnader Netto 

kostnader

Intäkter Kostnader Netto 

kostnader

Budget 

avvikelse

Kommunstyrelsen 54 –1 268 –1 214 0 –9 900 –9 900 8 686

Skolnämnd 0 –3 643 –3 643 0 –3 660 –3 660 17

Bildningsnämnd 0 –813 –813 0 – 672 –1 672 859

Socialnämnd 0 –854 –854 0 –1 000 –1 000 146

Miljö- och tekniknämnd 2 189 –28 523 –26 335 0 –32 696 –32 696 6 361

Avfallshantering 0 0 0 0 –1 500 –1 500 1 500

Vattenverket 0 –8 343 –8 343 0 –24 300 –24 300 15 957

Summa 2 243 –43 444 –41 201 0 –74 728 –74 728 33 527

Anhållan om justering av anslag år 2010 – pågående investeringar år 2009
(tkr)

Nämnder
Bokslutsutfall 

avvikelse

Justering budget 1) 

År 2009

Netto 

avvikelse

Gemensam verksamhet 8 686 –7 276 1 410

Skolnämnd 17 0 17

Bildningsnämnd 859 –308 551

Socialnämnd 146 0 146

Miljö och tekniknämnden 

Avslutade projekt 100 0 100

Pågående projekt 1) 6 262 –6 262 0

Vattenverket

Avslutade projekt 6 432 0 6 432

Pågående projekt 9 525 –9 525 0

Avfallshantering

Avslutade projekt 1 500 0 1 500

Pågående projekt 0 0 0

Summa 33 527 –23 371 10 156

1) Anhållan från bildningsnämnden, miljö- och tekniknämnden och kommunstyrelsen om att få ombudgetera investe-
ringsmedel till år 2010. 

Miljö- och tekniknämnden, bildningsnämnden och kommunstyrelsen begär om att överföra budgeterade investerings-
medel om 23,4 mkr till år 2010. Anledningen till begäran är att investeringsprojekten pågår och kommer att slutföras år 
2010. 
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Årsredovisning 2009

driftredovisning
– visar avvikelsen i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad budget för nämnder. I driftredovisningen har interna 
transaktioner inte eliminerats.

Sammanställning 

Verksamhetsnivå, netto (tkr)
Bokslut

2008

Bokslut 

2009

Budget 

2009

Avvikelse 

budget

Skattefinansierade verksamheter

Kommunfullmäktige –498 –580 –564 –16

Stöd till politiska partier –711 –744 –718 –26

Valnämnd –3 –7 –17 10

Revision –740 –789 –837 48

Överförmyndare –347 –372 –352 –20

Kommunstyrelse –51 307 –55 899 –61 576 5 677

Bildningsnämnd –99 786 –123 981 –119 573 –4 408

Skolnämnd –279 778 –325 256 –320 850 –4 406

Socialnämnd –162 871 –183 437 –176 392 –7 045

Miljö- och tekniknämnd –91 449 –80 943 –77 540 –3 403

Summa skattefinansierade verksamheter –687 490 –772 008 –758 419 –13 589

Taxefinansierade verksamheter

Avfallshantering 2 183 1 779 0 1 779

Vattenverket –2 933 1 071 0 1 071

Summa taxefinansierade verksamheter –750 2 850 0 2 850

Finansförvaltning

Pensions- och upplupna lönekostnader –12 309 –7 347 –12 378 5 031

Återbetalning sjukförsäkringsavgift 0 6 351 0 6 351

Avskrivningar –42 898 –43 049 –43 575 526

Kapitalkostnad va-verket + övrigt 10 953 10 583 8 000 2 583

Kapitalkostnad internhyra 0 48 061 48 060 1

Exploatering och reavinster –350 590 0 590

Summa finansförvaltning –44 604 15 189 107 15 082

Finanskonton

Skatteintäkter 780 765 815 983 815 983 0

Slutavräkning –5 802 –22 600 –20 239 –2 361

Statsbidrag och utjämning –8 740 –294 –193 –101

Ränteintäkter 2 768 835 1 500 –665

Finansiella kostnader –23 532 –19 494 –22 500 3 006

Summa finansiering 745 459 774 430 774 551 –121

Årets resultat 12 615 20 461 16 239 4 222

Korrigering av internhyran har inte gjorts mellan åren 2008 och 2009. Internhyressystem infördes år 2009. Analys av 
kostnadsökningar mellan åren 2008–2009 görs i förvaltningsberättelsen.
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Håbo kommun

redovisningsprinciper

Allmänt
Från och med 1 januari 1998 ersätter den kommunala 
redovisningslagen kommunens redovisningsreglemente. 
Det innebär att den kommunala redovisningen anpassas 
till det regelverk som gäller för övriga sektorer. Redovis-
ningen bygger också på rekommendationer från Svenska 
Kommunförbundet och Rådet för kommunal redovisning 
(hädanefter kallat redovisningsrådet). Sammantaget inne-
bär detta att redovisningen i kommunen sker i enlighet 
med god redovisningssed – i huvudsaklig överensstäm-
melse med bokföringslagen och årsredovisningslagen.

redovisningsmodellens dokument
Den externa resultat- och balansräkningen är upprättad 
enligt den kommunala redovisningslagen. Betalflödesana-
lysen är upprättad enligt redovisningsrådets rekommen-
dation nr 16 2005. Drift- och investeringsredovisningen 
uppfyller kraven på avstämningsmöjlighet mellan bud-
get och utfall.

Tillgångar och skulder
Den överordnade principen för värdering av tillgångar och 
skulder är försiktighetsprincipen som innebär att skulder 
inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas.

Anläggningstillgångar
Byggnader och markanläggningar, inklusive pågående 
arbeten, värderas på balansdagen till anskaffningsvär-
det med avdrag för planenliga och bokföringsmässiga 
avskrivningar. Mark skrivs inte av. Eventuella stats- 
och investeringsbidrag reducerar investeringsbeloppen. 
Maskiner och inventarier har värderats till anskaffnings-
värde. Eventuella stats- och investeringsbidrag reducerar 
investeringsbeloppen. Aktivering sker utifrån individuell 
bedömning.

Avskrivning av anläggningstillgångar
Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaff-
ningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk livs-
längd enligt rekommenderad avskrivningstid från SKL, 
Sveriges Kommuner och Landsting. I kommunen påbörjas 
avskrivningar av anläggningar under anskaffningsåret.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaff-
ningsvärde 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 pen-
sionsåtaganden enligt redovisningslagens blandade 
modell. Den innebär att pensionsförmåner som intjänats 
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och att pen-
sionsförmåner som intjänats från och med 1998 ingår i 
verksamhetens kostnader och redovisas som skuld. Ränta 
på pensionslöften intjänade från och med 1998 redovisas 
som finansiell kostnad. 

Redovisning av särskild löneskatt
Enligt en rekommendation från Rådet för kommunal 
redovisning ska även löneskatten för alla pensionsavsätt-
ningar, pensionsförpliktelser samt pensionsutbetalningar 
periodiseras. Övergången till denna nya redovisnings-
princip skedde 1999. 

Redovisning av den individuella delen av PFA 98
Den del av pensionskostnaden som hänförs till det indivi-
duella valet särredovisas. I balansräkningen klassificeras 
belopp som hänförs till det individuella valet som en upp-
lupen kostnad (kortfristig skuld) från och med år 2007.

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 redovisningsrådets rekommendation ska den prog-
nostiserade slutavräkningen för år 2009 resultatföras i 
bokslutet för år 2009.

Enligt samma rekommendation ska slutavräkningen för 
år 2008 korrigeras mot det slutliga taxeringsutfallet och 
resultatföras år 2009. 

Taxefinansierad verksamhet
Vattenverkets och avfallshanteringens resultat år 2009 
redovisas i bokslutet som en specifikation till det egna 
kapitalet. Mot bakgrund av försiktighets- och match-
ningsprinciper bör överskott/underskott för taxefinansie-
rad verksamhet särskilt redovisas. 

Anslutningsavgifter
Enligt rekommendationer av redovisningsrådet ska anslut-
ningsavgifterna till vattenverket antingen periodiseras eller 
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Årsredovisning 2009

resultatföras på driftredovisningen det aktuella räkenskaps-
året enligt god redovisningssed. Kommunen började 2007 
tillämpa denna rekommendation och har periodiserat anslut-
ningsavgifterna som förutbetald inkomst.
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Håbo kommun

notförteckning

noter – Koncern resultaträkning
(tkr) 2009 2008

Not 1.

Verksamhetens intäkter

Håbo kommun 169 312 147 228

Håbohus AB 118 085 100 747

Håbo Fastighets AB 4 990 14 539

Håbo Marknads AB 2 115 1 556

Interna poster –9 986 –9 253

Summa 284 516 254 817

Not 2.

Verksamhetens kostnader

Håbo kommun 880 232 837 174

Håbohus AB 59 217 52 756

Håbo Fastighets AB 4 863 7 341

Håbo Marknads AB 2 088 1 543

Interna poster –9 986 –9 253

Summa 936 414 889 561

Not 3.

Avskrivningar

Håbo kommun 43 050 42 898

Håbohus AB 22 401 18 786

Håbo Marknads AB 11 11

Summa 65 462 61 695

Not 4.

Finansiella intäkter

Håbo kommun 835 2 768

Håbohus AB 862 1 193

Håbo Fastighets AB 21 303

Håbo Marknads AB 1 7

Interna poster –296 –1 475

Summa 1 423 2 796

Not 5.

Finansiella kostnader

Håbo kommun 19 494 23 532

Håbohus AB 25 378 30 906

Håbo Fastighets AB 298 1 478

Håbo Marknads AB 0 1

Interna poster –296 –1 475

Summa 44 874 54 442

(tkr) 2009 2008

Not 6.

Skatter på årets resultat

Håbohus AB 1 683 –1 404

Håbo Fastighets AB 1) –21 1 728

Håbo Marknads AB 1) 6 5

Summa 1 688 329

Eliminering av periodiseringsfonder har gjorts mot eget kapital 

och uppskjuten skatt för båda åren.

Not 7.

Förändring av eget kapital

Håbo kommun 20 461 12 615

Håbohus AB 10 268 896

Håbo Fastighets AB –129 4 296

Håbo Marknads AB 10 3

Summa 30 610 17 810

noter – Koncern balansräkning
(tkr) 2009 2008

Not 8.

Mark, byggnad och tekniska 

anläggningar

Håbo kommun 714 629 698 220

Håbohus AB 775 693 801 400

Summa 1 490 322 1 499 620

Not 9.

Maskiner och inventarier

Håbo kommun 8 521 8 608

Håbohus AB 720 703

Håbo Marknads AB 28 40

Summa 9 269 9 351

Not 10.

Finansiella anläggningstillgångar

Håbo kommun 23 213 30 161

Håbohus AB 1 378 1 378

Interna poster –21 689 –28 689

Summa 2 902 2 850

Not 11.

Förråd mm

Håbo kommun 292 532

Summa 292 532
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Årsredovisning 2009

(tkr) 2009 2008

Not 12.

Fordringar

Håbo kommun 30 509 26 256

Håbohus AB 5 457 2 718

Håbo Fastighets AB 8 871 21 058

Håbo Marknads AB 171 132

Interna poster –959 –987

Summa 44 049 49 177

Not 13.

Kassa och bank

Håbo kommun 53 877 21 093

Håbohus AB 11 497 12 698

Håbo Fastighets AB 7 799 4 438

Håbo Marknads AB 167 161

Summa 73 340 38 390

Not 14.

Eget kapital

Håbo kommun 137 835 117 374

Håbohus AB 47 853 37 585

Håbo Fastighets AB 18 923 19 052

Håbo Marknads AB 131 122

Interna poster –3 189 –3 189

Summa 201 554 170 944

Eliminering av periodiseringsfonder har gjorts mot eget kapital 

och uppskjuten skatt.

Not 15.

Pensioner

Håbo kommun 40 586 34 137

Summa 40 586 34 137

Not 16.

Övriga avsättningar 1)

Håbohus AB 10 232 8 549

Håbo Fastighets AB 1 107 1 157

Håbo Marknads AB 2 2

Summa 11 341 9 708

1) Övriga avsättningar avser uppskjuten 

skatt.

Not 17.

Långfristiga skulder

Håbo kommun 456 443 484 687

Håbohus AB 720 054 755 261

Håbo Fastighets AB 18 500 25 500

Interna poster –18 500 –25 500

Summa 1 176 497 1 239 948

(tkr) 2009 2008

Not 18.

Kortfristiga skulder

Håbo kommun 196 179 148 674

Håbohus AB 16 605 17 502

Håbo Fastighets AB 2 761 3 053

Håbo Marknads AB 232 208

Interna poster –959 –987

Summa 214 818 168 450

Not 19.

Borgen och ansvarsförpliktelser

Håbo kommun 647 663 670 767

Håbohus AB 1) 119 785 141 916

Håbo Fastighets AB 2) 9 190 9 190

Interna poster –637 691 –664 322

Summa 138 947 157 551

1) Ansvarsförbindelsen avser kooperativa hyresrätter på 

Källvägen och pantbrev på kreditinstitutioner.

2) Avser villkorat aktieägartillskott från Håbo kommun.

noter – Kommunens resultaträkning
(tkr) 2009 2008 2007

Not 20.

Verksamhetens 

intäkter

Enligt driftredovisning 520 119 364 512 352 322

Interna intäkter -350 807 –217 284 –195 179

Summa 169 312 147 228 157 143

Not 21.

Verksamhetens 

kostnader

Enligt driftredovisning –1 288 738 –1 053 152 –993 150

Interna kostnader 350 807 217 284 195 179

Kalkylerad kapital-

kostnad 10 634 11 002 8 837

Kapitalkostnad 

internhyra 48 061 0 0

Kalkylerad pensions-

kostnad 33 947 26 838 23 812

Pensionskostnad –13 989 –12 085 –9 868

Förvaltningsavgift KPA –171 –218 –143

Förändring 

pensionsskuld –3 089 –2 120 –5 521

Löneskatt pensioner –750 –514 –1 339

Semesterlöneskuld –793 –1 339 –317

Ferielöneskuld –150 –342 3 761

Övertidsskuld –109 –106 34

Uppehållslöneskuld –166 –87 –34
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Håbo kommun

(tkr) 2009 2008 2007

Upplupen löneskuld 

timanställda –1 861 187 74

Upplupen pension 

individuell del  –16 437 –15 312 –14 337

Avgångsvederlag 0 –1 697 0

Pensionsskuld 

räddningstjänsten 0 –794 0

Upplupna löneskatter –3 913 –4 577 –3 478

Återbetalning 

avtalsförsäkringar 6 351 0 0

Övriga ersättningar 187 0 0

Kapital- och 

pensionsförsäkringar –52 –144 –832

Summa 880 232 –837 174 –797 322

Not 22.

Skatteintäkter 

Kommunalskatt 815 983 780 766 717 310

Avräkningsskatt 

innevarande år –23 278 –4 557 8 469

Avräkningsskatt 

justering föreg. år 678 –1 246

Summa 793 383 774 963 725 778

Not 23.

Generella stats

bidrag och utjämning

Fastighetsavgift 27 744 24 752 0

Kostnadsutjämning –36 626 –41 144 –40 853

Inkomstutjämning 51 146 43 573 46 093

Nivåjustering –9 403 –8 618 17 028

Mellankommunal 

utjämning –33 154 –27 303 –21 443

Summa –294 –8 740 824,4

Not 24.

Finansiella intäkter

Ränteintäkter 632 1 492 1 734

Övrigt 204 1 276 547

Summa 835 2 768 2 281

Not 25.

Finansiella kostnader

Räntekostnader –16 661 –20 449 –18 967

Ränta på pensioner –2 610 –1 471 –1 107

Bankkostnader –50 –110 –113

Checkkredit –173 –1 502 –594

Summa –19 494 –23 532 20 781

noter – Kommunens balansräkning
(tkr) 2009 2008 2007

Not 26.

Fastigheter och 

anläggningar

Ackumulerat 

anskaffningsvärde 1 087 714 1 049 760 972 715

Ackumulerade 

avskrivningar –389 494 –355 313 –323 030

Bokfört värde 1/1 698 220 694 447 649 685

Årets anskaffning 50 826 40 204 78 100

Avskrivning –34 417 –34 181 –32 196

Investeringsbidrag 0 0 –1 141,5

Anslutningsavgift VA 0 0 0

Försäljning 0 –2 250 0

Bokfört värde 31/12 714 629 698 220 694 447

Varav

Fastigheter och 

anläggningar

Markreserv 29 481 12 063 12 398

Verksamhetsfastigheter 447 105 486 018 504 730

Fastigheter för 

affärsverksamhet 153 358 135 621 114 443

Publika fastigheter 84 579 64 518 62 828

Fastigheter för övrig 

verksamhet 106 0 48

Summa 714 629 698 220 694 447

Not 27.

Maskiner och 

inventarier

Ackumulerat 

anskaffningsvärde 41 859 34 888 56 847

Ackumulerade 

avskrivningar –33 250 –24 533 –48 204

Bokfört värde 1/1 8 609 10 355 8 643

Årets anskaffning 8 546 7 726 10 898

Försäljning 0 –756 –64

Avskrivning –8 633 –8 717 –9 122

Bokfört värde 31/12 8 521 8 608 10 355

K
o

m
m

u
n

en
s red

ovisn
in

g

34



Årsredovisning 2009

(tkr) 2009 2008 2007

Not 28.

Finansiella 

anläggningstillgångar

Aktier

Kommunaktiebolaget 6 st 0,6 0,6 0,6

Håbo Fastighets AB 1 300 1 300 1 300 1 300

Håbohus AB 1 789 st 1 789 1 789 1 789

Håbo Marknadsbolag AB 100 100 100

Upplands lokaltrafik 90 90 90

Mälarbanan 90 st 90 90 90

Andelar

HSB 0,4 0,4 0,4

BRF Väppeby 64 64 64

Äpplet 56 56 56

Bålstavägen 6 6 6

Kommuninvest 450 450 450

Försäkringar

Kapital- och 

pensionsförsäkringar 768 715 2 566

Långfristiga fordringar

Håbo Fastighets AB   18 500 25 500 32 000

Övergrans IF 0 0

Bålsta 1:615 0 0

Summa 23 213 30 161 38 511

Not 29.

Förråd

Livsmedel simhall 0 0 2,5

Webb Shopen 0 132 163

10-årssmycke 33 33 33

Oljelager 259 367 394

Summa 292 532 593

Not 30.

Kortfristiga fordringar

Interimsfordringar 2 035 848 8 665

Upplupna skatteintäkter 2 991 9 329 12 481

Balans fakturering 97 1 201 1 854

Moms 5 708 3 928 7 960

Lån 0 17

Fordran avtalsförsäkring 3 505 0 0

Projekt 1 171 0

Avräkning skattekontot 4 839

Fakturafordran 10 163 10 950 19 745

Summa 30 509 26 256 50 722

(tkr) 2009 2008 2007

Not 31.

Kassa och bank

Kassa   27 30 51

Postgiro 53 212 20 439 0

Bank 638 624 664

Summa 53 877 21 093 715

Not 32.

Eget kapital

Ingående eget kapital 

enligt balansräkning 117 376 104 761 78 155

Årets resultat 20 461 12 615 26 606

Summa 1) 137 837 117 376 104 761

1) Redovisat eget kapital 37 838 år 2009 varav Vattenverket och 

avfalls-hantering, enligt nedan.

varav vattenverket

År 2002     204 tkr

År 2003     731 tkr

År 2004    –808 tkr

År 2005     317 tkr

År 2006  1 652 tkr

År 2007 –1 820 tkr

År 2008 –2 933 tkr

År 2009  1 071 tkr

Summa –1 586 tkr

varav avfallshantering

År 2006 –1 108 tkr

År 2007  3 087 tkr

År 2008  2 183 tkr

År 2009  1 779 tkr

Summa  5 941 tkr

(tkr) 2009 2008 2007

Not 33.

Avsättningar pensioner

Avsättningar för 

pensioner ing. balans 34 137 30 032 22 065

Årets pensionskostnad 5 930 3 762 7 001

Avsättning garanti- och 

visstidspension –740 –459 –589

Löneskatt på pensioner 1) 1 259 802 1 555

Summa  40 586 34 137 30 032

1) Avser löneskatt om 24,26 % på avsatta pensionsmedel.
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Håbo kommun

(tkr) 2009 2008 2007

Pensionsförpliktelser

Ingående balans 324 053 320 266

Pensionsutbetalningar –9 724 –7 946

Ränte- och 

basbeloppsuppräkningar 17 943 11 909

Aktualisering –483 0

Förändring av löneskatt 901 740

Övrigt –4 022 –916

Summa  328 668 324 053

Pensionsförpliktelserna redovisas första gången 2008 i not.

Aktualiseringsgrad för pensionsavsättningar är 75,0 (71,9) %.

Not 34.

Långfristiga skulder

Långfristiga låne- 

skulder 1/1 483 972 493 072 507 465

Nya upptagna lån under 

året 0 0 0

Amorteringar under året –25 297 –6 100 –11 018

Summa skuld 458 675 486 972 496 447

Amorteringar näst-

kommande år. Bokförda 

som kortfristiga skulder –3 000 –3 000 –3 375

Utgående långfristig 

låneskuld 455 675 483 972 493 072

Kapital- och 

pensionsförsäkringar 768 715 2 565

Summa 456 443 484 687 495 638

Not 35.

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 30 825 19 294 29 245

Periodisering 0 0 12 232

Anställdas skatter 7 579 7 772 8 370

Arbetsgivaravgifter 8 871 9 264 9 787

Avräkning skattekonto 0 1 533 0

Skatteskuld 27 157 4 557 0

Interimsskulder 51 807 33 563 21 076

Skulder projekt 5 063 7 518 1 090

Amortering lån 3 000 3 000 3 375

Räntor lån 3 202 3 672 3 749

Diverse skulder 0 0 2 277

Bildning 0 0 3 321

Socialtjänst 0 0 4 423

Skol- och socialsamfond 844 863 851

Hem-pc 0 0 194

(tkr) 2009 2008 2007

Upplupen pensions-

kostnad inkl. löneskatt 1) 19 703 20 094 17 456

Upplupna löneskatter 0 871 919

Löneskuld timanställda 3 864 2 003 2 373

Semesterlöneskuld 17 501 17 080 16 090

Övertidslöneskuld 2 125 2 016 1 910

Ferielöneskuld 11 694 11 544 11 202

Uppehållslöneskuld 1 809 1 643 1 556

Avgångsvederlag 1 019 1 697

Övrigt 116 691 42

Checkkredit 31/12 SPB 0 0 11 126

Checkkredit 31/12 NB 0 0 2 249

Summa 196 179 148 675 164 912

1) Avser upplupen pensionskostnad och löneskatt.

Not 36.

Borgensåtaganden

Håbohus AB 628 501 655 132 662 203

Föreningar 7 550 3 139 2 556

BRF Väppeby  7 400 7 490 7 580

Summa 643 451 665 761 672 339

Not 36.

Ansvarsförbindelser

Egnahem statlig kredit-

garanti 0 0 85

Bostadsrätter statlig 

kreditgaranti 3 483 3 483 3 483

Egnahem kommunal 

kreditgaranti 728 1 053 1 779

Operationell leasing

Hem-pc 0 470 1 174

Summa 4 211 5 006 6 521

Håbo kommun har i januari 2005 ingått en solidarisk borgen 

såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per 

2009-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått 

lika lydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa 

kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas 

på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av 

borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en 

beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners 

respektive ägarandel i Kommuninvest. Håbo kommun hade vid 

årsskiftet 2009/2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick 

till 0,37 procent.
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Årsredovisning 2009

Under år 2009 användes 100 kr 
av skattemedlen enligt nedan

0,39 kr Bostadsanpassning

0,32 kr Färdtjänst/riksfärdtjänst

0,49 kr Musikskola
0,50 kr Arbetsmarknadsåtgärder

0,71 kr Politisk verksamhet och partistöd

1,05 kr Kommunikationer (UL)

1,04 kr Kultur och bibliotek

2,77 kr Fritidsverksamhet

1,86 kr Räddningstjänst

2,10 kr Försörjningsstöd

2,37 kr Räntekostnader

5,00 kr Insatser enligt LSS

5,06 kr Öppen och sluten vård inom individ- 
 och familjeomsorg

4,90 kr Avskrivningar

4,23 kr Teknisk verksamhet

10,24 kr  Äldreomsorg

13,21 kr Barnomsorg och alternativ barnomsorg

13,39 kr Gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
 vuxenutbildning och särvux

30,36 kr Förskoleklasser, grundskola, 
 grundsärskola och fritidshem

Kostnaderna för när- och fjärradministration är utfördelade 
på olika verksamhetsområden.
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Håbo kommun

Överförmyndarnämnden

Uppdrag och ansvarsområde
De uppgifter som ligger under överförmyndarnämnden 
kan inte läggas under en annan nämnd. Orsaken är att 
föräldrabalkens bestämmelser fortfarande anger att varje 
kommun ska ha en överförmyndare, eller överförmyndar-
nämnd om kommunfullmäktige väljer den formen.

Tillsynsmyndighet
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över 
förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin tillsyn 
ska överförmyndarnämnden motverka rättsförluster för 
de svagaste i samhället som underåriga och de som på 
grund av sjukdom eller annan anledning har en god man 
eller förvaltare förordnad. De viktigaste bestämmelserna 
för hur överförmyndarnämnden ska utöva sin tillsyn finns 
i föräldrabalken.

Följande lagar är de som överförmyndarnämnden vanli-
gast kommer i kontakt med och som ställföreträdare bör 
ha kännedom om föräldrabalken, förmynderskapsförord-
ningen, kommunallagen, förvaltningslagen, sekretess-
lagen, skadeståndslagen, äktenskapsbalken, sambolagen, 
ärvdabalken och Lag (1924:323) om verkan av avtal som 
slutits under påverkan av en psykisk störning.

Årets händelser
Efter en pensionsavgång tillsattes tjänsten med en ny 
handläggare i september 2009. Diskussioner inleddes i 
länet om en gemensam överförmyndarverksamhet.

ekonomi

Resultat (tkr) Utfall

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

Avvik

else

Intäkter 0 0 0 0

Kostnader

Lönekostnader –333 –338 –339 –1

Köp av verksamhet 0 0 0 0

Övriga kostnader –13 –14 –33 –19

Internhyra 0 0 0 0

Summa kostnader –321 352 –372 –20

Resultat –321 –352 –372 –20

Nettoinvestering 0 0 0

Kostnaden för handläggning av överförmyndarverksam-
het ligger på socialförvaltningen och ingår inte i redovis-
ningen ovan.

Mål och måluppfyllelse
Finns inga mål för nämnden.

nyckeltal och analys
Finns inga nyckeltal för nämnden.

viktiga förändringar och trender
Nämnden har fortsatt svårt att hitta personer som är lämp-
liga för ställföreträdaruppdragen. 
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Kommunstyrelsen

Uppdrag och ansvarsområde
I verksamheten återfinns kommunens centrala funktioner 
för samhällsplanering, upphandling, information, eko-
nomi, personal och it.

Övergripande uppgifter för kommunstyrelsens förvalt-
ning är att ge kvalificerat stöd åt kommunstyrelsen i styr-
ning och uppföljning av verksamheten. 

Kd-staben
KD-staben ansvarar för registratur, information, statistik, 
EU-frågor, planerings- och utvecklingsfrågor, folkhälsa, 
ungdomsdemokrati samt för service till den politiska 
organisationen.

ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen består både av ekonomi- och it- 
enheten.

Ekonomienheten ger stöd till kommunstyrelsen och för-
valtningarna avseende ekonomifrågor.

Itenheten
It-enheten ansvarar för drift och övervakning av nät-
verk, kommunikation och servrar, inkluderande installa-
tion, service, underhåll, inköp av utrustning, avhjälpande 
av fel, säkerhetsrutiner kopplade till nätet, samt använ-
darsupport. 

It-enheten bistår systemansvariga med vidmakthållan-
det av verksamhetssystemen. Därtill har enheten allmänt 
samordnande och stödjande funktioner mot användarna.

Personalavdelningen 
Personalavdelningen ger stöd till kommunstyrelsen och 
förvaltningarna i arbetsgivar- och personalfrågor. Löne-
funktionens ansvarsområde är att utbetala rätt lön till rätt 
person i rätt tid för anställda inom Håbo kommun och 
Trosa kommun. Inom avdelningen finns även en enhet 
som ansvarar för reception, växel och vaktmästeri.

Upphandlingsavdelning
Enhetens uppdrag är upphandling av varor, tjänster och 
entreprenader och samordning av kommunens upphand-
lingsverksamhet samt att erbjuda utbildning i upphand-
lingsfrågor. 

Årets händelser
Kd-staben
Arbetet med att tillgänglighetsanpassa webbplatsen 
påbörjades med bland annat en teknisk revision. Informa-
tionsfunktionen förstärktes med en informations strateg 
på halvtid. 

Utbildningar i ärendehanteringssystemet Winess genom-
fördes.

Staben startade ett projekt för att införa e-tjänster och 
utvecklade även systemet för klagomålshantering.

Arbetet med ungdomsdemokrati fortsatte. En ungdoms-
demokratidag genomfördes, liksom ett antal möten med 
ungdomar, politiker och tjänstemän angående handlings-
planer.

Ett medborgarmöte om länsbyte genomfördes.

EUfrågor
KD-staben organiserade och administrerade EU-valet.

Under 2009 har grunden till ett EU-arbete lagts för Håbo 
kommun. Kommunen har tidigare saknat en samordnande 
funktion för EU-frågor, och tillsatte en EU-samordnare i 
mars. EU-samordnaren ska identifiera potentiella projekt, 
lotsa till aktuella EU-program och bistå i ansökningsför-
farandet. Under 2009 bedrevs ett flertal EU-projekt i kom-
munen. Ett projekt kring entreprenörskap i skolan, kallat 
E-ship, avslutades under året. Socialförvaltningen gjorde 
en förstudie om kompetensutveckling för socialsekrete-
rare, finansierad av Europeiska Socialfonden. Entrepre-
nörsfabriken, ett projekt som ska främja nyföretagande, 
fortsatte under 2009 och avslutas 2010. Håbo kommun 
övertog ägarskapet av projektet Kompetensbron, finansie-
rat av Europeiska Socialfonden.

Fördjupad översiktsplan
Under året gjordes ett omfattande arbete med en ny fördju-
pad översiktsplan för Bålsta tätort. Målet är att fokusera 
på att förtäta Bålstas centrala delar. Andra fokusområden 
var trygghet och att göra planen mer lättläst och tillgäng-
lig för alla. Den 17 september bjöd kommunstyrelsen in 
företagare och föreningar till en första dialog om den nya 
översiktsplanen för Bålsta. Den 17 december 2009 gick 
den första versionen ut på samrådsremiss. I början av år 
2010 hölls en medborgardialog. Målet är att planen ska 
antas av kommunfullmäktige i juni 2010.

Vindkraft
Ett samarbete med Knivsta, Enköping och länsstyrelsen 
inleddes för att utreda möjligheterna för vindkraft i de tre 
kommunerna. Projektet har erhållit pengar från Boverket. 
Resultatet ska bli tematiska tillägg till översiktsplanerna i 
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Håbo kommun

de olika kommunerna där riktlinjer för etablering av vind-
kraft tydligt ska framgå.

Kollektivtrafik
Den lokala busstrafiken i Bålsta tätort var oförändrad 
under 2009. Trafiken fungerar främst som matarbussar 
till och från pendeltåget. Pendeltågstrafiken mellan Bålsta  
och Stockholm har 1 900 avstigande och påstigande på 
Bålsta station en vardag.

Banverket förlängde perrongen på pendeltågsstationen 
och bytte även växlar och signaler för en mer tillförlit-
lig trafik. Åtgärderna var en del i arbetet med att förbättra 
tågtrafiken i Stockholm och Mälardalen. Projektet är ett 
samarbete mellan Banverket, SJ och SL. 

Förändringar i trafiken
På linje 803 mellan Bålsta och Arlanda tillkom en tur på 
vardagar.  

Linje 890 mellan Bålsta och Coopterminalen i Bro lades 
ner efter beslut av UL. 

ekonomavdelningen
Ekonomiavdelningen utbildade, tillsammans med ekono-
mer på skolförvaltningen, alla budgetansvariga och assis-
tenter i ekonomistyrning, uppföljning och regelverk som 
gäller för kommunens ekonomi.

Itenheten
En it-infrastruktur för skolorna började införas genom 
behovsinventering och utvärdering av olika lösningsalter-
nativ. En så kallad vdi-lösning (virtual desktop infrastruk-
tur) har valts.

Den centrala servermiljön konsoliderades ytterligare. 
Hela serverparken är därmed virtualiserad. En ny backup-
lösning utvärderades och anskaffades.

I samband med förverkligandet av den nationella it-stra-
tegin för vård och omsorg har Håbo kommun blivit tek-
niskt certifierad för uppkoppling mot Sjunet (Sjukvårdens 
kommunikationsnät) och HSA (Hälso- och sjukvårdska-
talogen). Införandet sker under våren 2010.

Tekniska förutsättningar för e-tjänster baserade på elek-
tronisk identifiering via Logica infördes. Representanter 
från it-enheten deltog i kommunens e-handelsprojekt.

Enheten utvecklade också organisation och rutiner, bland 
annat införde enheten ett nytt helpdesksystem och nya 
rutiner för supporten. 

Personalavdelningen 
En ny arbetsmiljöpolicy utarbetades i samarbete mel-
lan chefer, huvudskyddsombud och representanter för 
de fackliga organisationerna. En ny rehabiliteringspolicy 
utarbetades i samarbete med förvaltningarnas chefsgrup-
per med anledning av Försäkringskassans nya bestäm-
melser och rehabiliteringskedja.

Personalfunktionen bistod i arbetsrättsliga frågor i sam-
band med att arbetsmarknadsverksamheten inom social-
förvaltningen övergick till en privat utförare.

Personalfunktionen bistod förvaltningarna i samband med 
omstrukturering och utveckling av verksamheten.

Personalavdelningen medverkade i mobiliseringsfasen av 
EU-projektet Kompetensbron. 

Under hösten genomfördes en medarbetarunder sökning 
för att ge underlag för att utveckla och förbättra organi-
sationen och arbetsmiljön i kommunen. På arbetsplat-
serna innebär det praktiska arbetet att arbetsledning och 
medarbetare tillsammans identifierar förbättringsåtgärder 
som blir underlag för handlingsplaner. Detta arbete fort-
sätter 2010.

Personalavdelningen medverkade vid introduktion för 
nyanställda medarbetare och chefer och anordnade en 
gemensam introduktionsdag för alla nya medarbetare 
under hösten.

Upphandlingsavdelning
Enheten startade ett projekt för att införa e-handel i kom-
munen 2011. 

En upphandlingspolicy inklusive uppdaterade regler för 
direktupphandling togs fram.

Cirka 100 medarbetare utbildades om kommunens ram-
avtal.

Avtalsdatabasen med kommunens giltiga ramavtal upp-
daterades med ett användarvänligt gränssnitt.

Samordnade upphandlingar tillsammans med Uppsala 
läns övriga kommuner genomfördes, och ett samarbete 
med norra Storstockholms kommuner fastställdes med 
nya rutiner inför eventuella samordnade upphandlingar.
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ekonomi
Kommungemensamma verksamheter redovisar ett över-
skott om totalt 5,7 mkr. Överskottet består av flera poster 
och förklaras nedan.

Intäkterna till kommungemensamma verksamheterna 
visar ett överskott på 3,2 mkr i jämförelsen med budget 
2009. Intäktsökningen förklaras till stor del av att kon-
tot för bidrag visar ett överskott på 2,9 mkr. Kommunen 
erhöll 200 tkr i samband med EU-valet, återbetalning från 
SKL på 1,1 mkr, projekt kompetensbron 900 tkr, bidrag 
från beredskapsmyndigheten 600 tkr. För kompensbron 
och för beredskapsarbetet har kommunen haft motsva-
rande kostnader på kontot köp av verksamheter.   

Personalkostnaderna visar ett överskott mot budgeten på 
1,5 mkr. Överskott förklaras av vakanser på upphandlings-
avdelning, personalavdelning, växeln och vaktmästeriet, 
it-enheten och en ej återbesatt tjänst på planeringsavdel-
ningen. Kontot för övriga verksamhetskostnader visar ett 
överskott om totalt 2,6 mkr. Överskottet förklaras bland 
annat av att driftbidraget till marknadsbolaget inte för-
brukades 1,1mkr, Lägre kostnad för kommunens försäk-
ringar 300 tkr, Kostnaden för kollektivtrafik blev 500 tkr 
lägre än budget, överskott på informationskonto 400 tkr, 
medlemsavgifterna blev lägre än budgeterade 700 tkr.  

Under året har personal hyrts in på både ekonomi-
avdelningen och it-enheten.

Resultat (tkr) Utfall

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

Avvik

else

Intäkter 5 780 4 574 7 766 3 192

Kostnader

Lönekostnader –24 800 –26 844 –25 359 1 484

Köp av verksamhet –10 155 –19 939 –21 482 –1 543

Övriga kostnader –24 087 –20 137 –17 578 2 559

Internhyra – –1 367 –1 367 0

Summa kostnader –59 040 –68 286 –65 786 2 501

Resultat –53 260 –63 713 –58 020 5 693

Nettoinvestering –924 –9 900 –1 213 8 687

1) Kommunfullmäktige, Stöd till politiska partier, Valnämnd, 

Revision, Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen investerade 1,2 mkr varav den största 
investeringen 1,1 mkr avser it-verksamhet. Kommunfull-
mäktige reserverade medel för ombyggnation av kök på 
kommunens för- och grundskolor på 4,5 mkr av dessa har 
miljö- och tekniknämnden använt 1,4 mkr. För att reg-
lera anslaget kommer miljö- och tekniknämnden att redo-
visa ett underskott och kommunstyrelsen ett överskott på 
1,4 mkr. Överskottet i pågående investeringar på 7,3 mkr 
begärs överförda till 2010 och avser reservkraft, it-inves-
teringar och ombyggnation av kök..

Mål och måluppfyllelse

i Håbo 
är Medborgarna i fokus
Medborgarnas upplevelse av god information om kom-
munens verksamheter ska öka.
+ Målet är uppfyllt

Av de som besvarat SCB:s medborgarenkät hösten 
2009 upplevde 63 procent att de får tillräcklig informa-
tion jämfört med 62 procent föregående år. Skillnaden är 
ej statistiskt säkerställd.

Varje medborgare ska ges ett gott bemötande.
 – Målet är inte uppfyllt

Däremot visar SCB:s medborgarundersökning en viss 
förbättring mellan hösten 2008 och motsvarande mät-
tillfälle 2009. Fortfarande har Håbo kommun ett sämre 
värde än riksgenomsnittet.

Dialogen med medborgarna ska utvecklas.
+ Målet är uppfyllt

Medborgarmöte om ett eventuellt länsbyte genomfördes. 
Arbetet med att utveckla dialogen med ungdomar fortsätter. 
En demokratidag med politiker och elever mellan 12 och 
19 år genomfördes för att skapa handlingsplaner för sko-
lans fortsatta utveckling. Handlingsplanerna har redovisats 
för kommunens tjänstemän som kommer att ge svar angå-
ende planerna till eleverna vid en hearing i mars 2010.

i Håbo 
bygger vi för framtiden
Andelen medborgare som är nöjda med kommunen vad 
gäller bostadssituationen ska öka. 
– Målet är inte uppfyllt

Enligt SCB:s medborgarundersökning sjönk invånar-
nas betyg på boendet mellan 2008 och 2009.

Andelen medborgare som är nöjda med kommunen vad 
gäller kollektivtrafiken ska öka. 
– Målet är inte uppfyllt

Medborgarnas nöjdhet med kommunikationerna var 
oförändrad jämfört med tidigare år.

Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka.
+ Målet är uppfyllt

Antalen arbetsplatser ökade med 158 stycken (4 pro-
cent) under 2009. (Källa: SCB; Näringslivet regionalt.)

i Håbo 
är skolan kvalitetssäkrad
Andel elever som går i skolan inom kommunen ska öka.
– Målet är inte uppfyllt

96,1 procent av grundskoleeleverna gick i kommunens 
skolor den 15 december 2009, vilket var oförändrat sedan 
2008. Under vårterminen var det en större andel som gick 
i kommunernas skolor än 2008.
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Av gymnasieeleverna gick 47,6 procent på kommu-
nens eget gymnasium den 15 oktober 2009, vilket var en 
minskning med 3,1 procentenheter jämfört med 2008.

i Håbo 
kan du välja
Kommunmedborgarnas möjligheter att välja utförare 
ska öka. 
+ Målet är uppfyllt

Ett valfrihetssystem inom hemtjänsten infördes. Under 
2009 godkändes ett nytt företag för verksamhet inom 
Håbo kommun enligt lagen om valfrihet.

i Håbo 
finns en miljö för framtiden
Avfall och skadliga ämnen ska minska inom kommunen.
– Målet är inte uppfyllt

En minskning av avfall och skadliga ämnen har inte 
kunnat påvisas. Aktiviteter för att minska avfall och 
skadliga ämnen i kommunen pågick under 2009. Håbo 
kommuns miljöguide reviderades. Skörbytippen under-
söktes och en kontrollplan för fortsatta provtagningar av 
tippen togs fram. En källsorteringsguide för kommun-
anställda utarbetades och spreds via miljöombud. Käll-
sorteringsvagnar levererades till alla skolor och förskolor 
som beställt detta.

Energianvändningen i de kommunala verksamheterna 
ska minska.
+ Målet är uppfyllt

Energianvändningen i de kommunala verksamheterna 
minskade med 2,8 procent från 2008. Ett antal aktiviteter 
för att minska energianvändningen genomfördes. Miljö- 
och teknikförvaltningen fortsatte bland annat utbytet av 
kvicksilverlampor till lågenergilampor och fönsterbyten 
för att minska energianvändningen. Fjärrstyrning av drift-
tider på ventilation och värme installerades på räddnings-
stationen, räddningsgaraget samt Vibys och Nybyggets 
förskolor. För att minska energianvändningen utarbetades 
även en ”energismartguide” som spreds inom de kommu-
nala verksamheterna via miljöombud.
 
Utsläppen från transporter ska minska inom kommunen.
– Målet är inte uppfyllt

Miljö- och teknikförvaltningen gjorde en fordonsutred-
ning med bland annat förslag på en resepolicy. Beslut om 
policyn tas 2010.

viktiga förändringar och trender
EU
Eftersom inget gemensamt EU-arbete bedrivits i kommu-
nen tidigare utfördes under året en mindre kartläggning 
av tidigare EU-projekt, aktuella EU-projekt samt idéer 
och möjligheter till framtida projekt. Ett antal idéer och 
möjligheter har utkristalliserats. Dessa ska med hjälp av 
en samordnare konkretiseras för att kunna matchas mot 
aktuella EU-program och utlysningar.

Etjänster
Projektet för införande av e-tjänster försenades. Lanse-
ringen av e-tjänster sker våren 2010. Det är av största vikt 
att invånarna får möjlighet att sköta sina kontakter med 
kommunen via Internet.

Upphandling
De skadestånd som kommunen riskerar vid felaktig 
upphandling höjs enligt ett förväntat lagförslag. För att 
möta detta fokuserar upphandlingsavdelningen 2010 
på att använda rätt ramavtal och utbilda medarbetare i 
direktupphandling. 

Trenden att beställnings- och fakturaprocessen genomförs 
elektroniskt pågår både hos andra upphandlande myndig-
heter och hos leverantörer. Håbo kommun ska fortsätta 
med e-handelsprojektet för att följa trenden. 

Ledningsgrupp för strategiska frågor
Vd för Håbo Fastighets AB och Håbo Marknad AB ingår 
från och med hösten 2009 i kommunens tjänstemanna-
ledningsgrupp. Ambitionen är att under 2010 skapa en 
ökad helhetssyn i kommunkoncernen.

Förändrad sjukförsäkring
Förändringarna i sjukförsäkringssystemet medförde en 
förändring i kommunens interna rehabiliteringsarbete. 
Rehabiliteringsriktlinjerna har omarbetats och ska för-
ankras hos chefer och medarbetare. Arbetet sker i nära 
samverkan med Försäkringskassan och kommunens före-
tagshälsovård, Länshälsan Uppsala AB, och fortsätter 
under 2010.

Kompetensbron
Att kommunen fick EU-projektet Kompetensbron ingick 
inte i planeringen för 2009. För att komma i gång med 
projektet har stora administrativa resurser tilldelats och 
finansierats av EU-medel. I april 2010 blir det klart om 
projektet kommer att fortgå till utgången av år 2011. 

Medborgardialog
Ungdomsdemokratin vitaliserade kommunens arbete. Det 
finns en mängd nya metoder och arbetssätt för att utveckla 
medborgardialogen, vilket sker under 2010.
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Bildningsnämnden

Uppdrag och ansvarsområde
Bildningsnämnden bildades den 1 januari 2009 och ansva-
rar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbild-
ning, svenska för invandrare (SFI), särskola för vuxna, 
det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar, all-
män kulturverksamhet, folkbibliotek, musikskola och fri-
tidsverksamhet.

Förvaltningschefen leder organisationen, där två rekto-
rer och en verksamhetschef/rektor ansvarar för utbildning 
och en kultur- och fritidschef ansvarar för kultur- och fri-
tidsverksamheten.

Årets händelser
Verksamhetsåret inleddes med att en ny förvaltning och 
en ny förvaltningschef, som anställdes 1 december 2008, 
fick ansvaret för förvaltningen. En nämndsekreterare 
anställdes i januari. 

Sedan tidigare fanns ett väl fungerande kultur- och fritids-
kontor under ledning av en kultur- och fritidschef.

Utbildning
Utbildningsverksamheten leddes, vid verksamhetsårets 
början, av två rektorer varav den ena omedelbart sade 
upp sig och den andra var nyanställd sedan augusti 2008. 
En utbildningsorganisation, dimensionerad för tre skol-
ledare, bestod från februari av förvaltningschefen, som 
även var rektor på 40 procent, samt en rektor på 100 pro-
cent med 5 månaders anställning i organisationen. Arbetet 
med att besätta skolledningen fick högsta prioritet och en 
lärare från organisationen erbjöds en tjänst som tillförord-
nad rektor på 60 procent samtidigt som en rekrytering av 
ännu en skolledare inleddes, och som avslutades först till 
läsårsstarten 2009. Då var skolledningen organiserad med 
två rektorer för de frivilliga skolformerna och en verk-
samhetschef/rektor för övriga utbildningsformer.

En av förvaltningens första uppgifter blev att klarlägga 
orsaken till 2008 års underskott inom interkommunala 
ersättningar. Arbetet har lett till att förvaltningen kan pre-
sentera en tydlig redogörelse över de interkommunala 
ersättningarna. Arbetet innebar stora besparingar för för-
valtningen under verksamhetsåret och ett mer korrekt 
budgetunderlag inför 2010.

Förvaltningen var under första halvåret belägen i anslut-
ning till expeditionen på Bildningscentrum Jan Fride-
gård (BcJF) och flyttade sedan till kommunhuset. 
Förvaltningen består av två medarbetare och av ropar 

vid behov hjälp från kommunstyrelsens förvaltning. 
Gymnasiet bestod under vårterminen 2009 av nio natio-
nella program och ett individuellt program. Utifrån pro-
gramutbudet kunde de cirka 500 eleverna välja mellan 26 
nationella inriktningar och 244 kurser. Att gymnasieorga-
nisationen är dyr bekräftas i SKL:s (Sveriges Kommuner 
och Landsting) ”öppna jämförelser” för 2008. Vad gäl-
ler avvikelse från standardkostnad per elev rankas Håbo 
kommun på plats 228 av totalt 290. En dyr skola kan ge 
bra utbildningsresultat, men här har Håbo Kommun ett 
svagt resultat, med rankning enligt nedan: 

genomsnittlig betygspoäng: 189zz

andelen elever som fullföljer  zz

gymnasieutbildningen: 239
andelen elever som uppnått grundläggande behörighet zz

till högskola inom tre år: 281. 

För andelen elever som etablerat sig på arbetsmarkna-
den två år efter avslutad gymnasieutbildning är Håbo 
däremot rankad på plats 76. Ett arbete med att begränsa 
utbildningsutbudet påbörjades under våren för att anpassa 
gymnasiets kostnader till intäkterna från elevpengen. 
Elevpeng som resursfördelningssystem infördes läsåret 
2008/2009. Förvaltningen har startat ett samarbete med 
Upplands-Bro och Järfälla kommuner. Samtal om liknade 
samarbete har också påbörjats med Enköping. Skolled-
ningen påbörjade ett kvalitetsarbete för att höja elever-
nas resultat.

Neuropsykiatriska elevgruppen startade 2007 som en gren 
till det individuella programmet på Fridegårdsgymnasiet. 
Verksamheten har varit framgångsrik och har idag cirka 
40 elever inskrivna. Verksamheten heter idag Kämpe efter 
en av Jan Fridegårds romanfigurer. Verksamheten bedrivs 
integrerat på Fridegårdgymnasiet och på Biskops-Arnö. 
Pedagogiken utgår från Teacch (Treatment and Educa-
tion of Autistic and related Communication handicapped 
Children). Kämpe fick under året en egen verksamhets-
chef/rektor  och en mer självständig roll inom Fridegårds-
gymnasiet. Kämpe erbjuder interkommunala platser. 
Verksamheten på Biskops-Arnö är ett samarbete mel-
lan Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö och Håbo kom-
muns socialförvaltning och bildningsförvaltning.

Hotell- och restaurangprogrammet har inte haft tillgång 
till funktionella lokaler, vilket har medfört kvalitetsbrister 
i verksamheten. Förvaltningen såg under våren över pro-
grammets framtid och beslutade att bevara det, främst för 
att arbetsmarknaden för studenterna är god inom områ-
det. Nya lokaler och framför allt ett metodkök behöv-
des, vilket verksamheten fann i samarbete med Nordens 
Folkhögskola Biskops-Arnö. Programmet planerade för 
en flytt ut till Biskops-Arnö till läsårsstart 2009 men 
efter beslut att hyra lokaler av Folkhögskolan byggdes ett 
metodkök som är tillgängligt i början av 2010. Denna för-
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sening orsakade svårigheter för programmets elever och 
personal och förvaltningen har tillsammans med skolled-
ningen vidtagit åtgärder för att säkerställa elevernas stu-
dieplaner.

Elever inom utbildnings- och fritidsverksamhet berör fler 
verksamheter än bildningsförvaltningen. För att ha ett 
forum för gemensamma samtal om elevåtgärder har styr-
gruppen för skola och socialtjänst bildats. Flera konkreta 
elevärenden har, med förvaltningsgemensamma åtgärder, 
gett goda resultat.

Verksamheten för uppföljning av unga flyttades från års-
skiftet till bildningsförvaltningen. En medarbetare från 
Fridegårdsgymnasiets administration fick uppdraget att 
kartlägga alla ungdomar. I samband med detta erbjöds för-
valtningen att ingå i projektet 4U, som är ett samarbete 
mellan Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, Svenska 
kyrkan och Håbo kommun. Förvaltningen erbjuder intres-
serade ungdomar att skrivas in i det Individuella program-
met. Verksamheten har granskats av kommunens revision.

Elevernas möjlighet till så kallat frisök har gjort det nöd-
vändigt att marknadsföra Fridegårdsgymnasiet. Av Håbo 
kommuns mantalsskrivna ungdomar i gymnasieåldern 
väljer hälften andra skolor än Fridegård, och andelen ökar. 
Friskolor, men även andra kommunala gymnasier inom 
Stockholms län, satsar mer på marknadsföring än någon-
sin, vilket ställer krav på egen marknadsföring för att 
kunna få fler elever att välja Fridegård. Fridegårdsgym-
nasiet har också överkapacitet, som innebär att ytterligare 
cirka 100 elever endast skulle medföra marginella kost-
nader, men samtidigt minska interkommunala kostnader 
med cirka 10 tkr per elev. Fridegårdsgymnasiet bildade 
därför en marknadsföringsgrupp. En riktad aktivitet med 
skolbesök och öppet hus gav en förbättring på 50 elever 
mellan första och andra ansökningstillfället. Under hös-
ten tog skolan fram ett nytt marknads föringsmaterial till-
sammans med en reklambyrå. Även utskick, öppet hus och 
deltagande på gymnasiemässan har genomförts.  

Kultur- och fritidsverksamhet
Under höstterminen öppnade en ny och förbättrad fritids-
verksamhet för ungdomar i Bildningscentrum Jan Fride-
gård – den öppna fritidsgårdsverksamheten Verkstan. I 
Verkstan har ungdomar möjlighet att delta i olika ”verk-
städer” som film, drama, dans, gitarr, musikstudio, kera-
mik, eget skrivande, bakning, fotboll, spel, läxläsning och 
café i ändamålsenliga lokaler. 

Under året erbjöd Håbo medborgarna fler offentliga kul-
turprogram än tidigare, både inom ramen för den allmän-
kulturella verksamheten och inom Håbo bibliotek, som 
markant ökat sin programverksamhet. 

På biblioteket infördes självbetjäningsautomater, som för-
bättrat hanteringen av lån/återlämning och därmed ökade 
möjligheten att ge allmänheten fortsatt kvalificerade sök-
tjänster trots begränsade personalresurser.

I Håbo Musikskola ökade antalet unga elever tack vare 
satsningen på Musiklek steg 1–3 för barn 6–8 år. Efter 
detta år är alla tre stegen integrerade i musikskoleverk-
samheten.

Under året infördes ett nytt reglemente för föreningsbi-
drag och lokalhyror. Systemet är uppbyggt så att hyres-
intäkterna återgår till föreningslivet i form av förstärkta 
bidrag. 

Information om verksamheten och dess utbud förbättra-
des med nytt informationsmaterial i både tryckt och digi-
tal form. 

Arbetsinsatserna inom Skapande skola ökade under året 
för både kultur och fritid och de enskilda skolorna. Reger-
ingen beslutade att bredda satsningen till att omfatta års-
kurserna 4–9 och fördubbla Kulturrådets budget för just 
dessa projekt.

ekonomi
Kostnadsökningen för köp av gymnasieplatser var det 
stora ekonomiska problemet under året. Budgeten befanns 
vid ingången av året vara för låg, varför fullmäktige bevil-
jade ytterligare 5,8 mkr genom reglering från skolnämn-
den. Återstående 2,5 mkr av kostnadsökningen skulle 
bildningsnämnden åtgärda. Nämnden gjorde en över-
syn av gymnasiepengen, som sänkte kostnaderna för köp 
av platser med 2,4 mkr. Samtidigt ökade antalet gymna-
sieelever från 456 elever på våren till 505 på hösten, vil-
ket inte hade förutsetts. Det ökade antalet elever orsakade 
3,5 mkr av nämndens underskott på 4,4 mkr.

Resterande underskott på 900 tkr orsakades av att verk-
samheten inte kunnat anpassas till vårens budgetneddrag-
ning.

Satsningen på egen verksamhet för den neuropsykiatriska 
elevgruppen kostade 1,0 mkr mer än budgeterat. Det 
medförde dock att nytillkomna elever från hösten kunde 
erbjudas undervisning inom kommunen och till en lägre 
kostnad än om socialtjänsten placerat dem utanför kom-
munen. 

Gymnasiesärskolan redovisade ett överskott med 1,1 mkr, 
bland annat för att man haft svårt att hitta vikarierande 
lärare med rätt kompetens.
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Avvikelserna mot budget för intäkter och övriga kostna-
der orsakades av att systemet med gymnasiepeng inte är 
färdigutvecklat. 

Budgetförändringar under året (tkr)

Budget vid ingången av året   114 772

Besparing 1 procent –960

Interkommunala avgifter 5 761

Summa budget år 2009 119 573

Resultat, tkr Utfall

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

Av vik

else

Intäkter 10 455 39 694 29 994 –9 700

Kostnader

Lönekostnader –48 066 –50 696 –51 536 –839

Köp av 

verksamhet –54 606 –53 059 –58 277 –5 218

Övriga kostnader –7 567 –36 563 –25 215 11 348

Internhyra 0 –18 948 –18 948 0

Summa kostnader –110 240 –159 267 –153 976 5 291

Resultat –99 785 –119 573 –123 981 –4 409

Nettoinvestering –855 –1 672 –813 859

Bildningsnämnden investerade för 813 tkr och den största 
investeringen var bibliotekets utlåningsstationer (392 tkr). 
Övriga investeringar avser i huvudsak gymnasieskolan. 
Av nämndens överskott på 859 tkr utnyttjades 500 tkr av 
miljö- och tekniknämnden för investering i ombyggna-
tioner. 

Överskottet i pågående investeringar bestod av 160 tkr 
för köksutrustning för hotell- och restaurangprogrammet 
och 148 tkr för arbetsmiljöåtgärder. Dessa budgetbelopp 
begärs överförda till år 2010.

Mål och måluppfyllelse

i Håbo 
är Medborgarna i fokus
Gymnasieskolans alla elever ska uppleva skolan som 
tryggare och mer meningsfull.
+ Målet är uppfyllt

Graden av trygghet har mätts genom en elevenkät. 
Svaren visar att eleverna känner  trygga både med varan-
dra och med vuxna på skolan. Landstingets enkät ”liv och 
hälsa, ung 2009” ger en annorlunda bild. Enligt denna har 
trivseln minskat bland pojkar i åk 2 medan den ökat bland 
flickor.

Kultur och fritids information om verksamhet och 
offentliga program ska bli tydligare.
+ Målet är uppfyllt

Information om kultur och fritids verksamhet för-
bättrades tack vare nya trycksaker, som evenemangs-
kalendern, och uppgraderingen av den digitala kalendern. 
Biblioteket producerade nytt informationsmaterial och 
musikskolan har gett sin logotyp ett modernare uttryck. 
En ny chatfunktion introducerades på musikskolans hem-
sida Musikburken. 

Föreningsservicen förbättrades med särskild rådgivnings- 
och informationstid fyra dagar i veckan. Informations-
utbyte mellan alla som arbetar med Kultur i skolan har 
underlättats tack vare en gemensam konferens i First 
Class. Samarbetet kring skolans kulturuppdrag inklude-
rar informationsspridning om utbud, nationella satsningar 
och lokala kulturprojekt. Verkstan skapade en grupp på 
facebook för sina deltagare. Avdelningen har arbetat med 
regelbunden pressinformation, annonsering, affischering 
och e-postmarknadsföring.

i Håbo 
är dina skattepengar vårt ansvar
Gymnasieskolan genomför planen för valfrihet och 
konkurrens.
+ Målet är uppfyllt

Gymnasieskolans elever har total valfrihet och kom-
munens gymnasieskola är därmed utsatt för konkurrens, 
genom friskolereformen och frisöksreformen. Vad gäller 
utmaning av gymnasiet eller verksamheter inom gymna-
siet finns inga hinder. Ingen utmaning har dock gjorts.

Kultur och fritid ska arbeta för att den offentliga mil-
jön ska inbjuda till ökade aktiviteter.
+ Målet är uppfyllt

Kultur och fritid förlade fler arrangemang till Bild-
ningscentrum under året, exempelvis skolstartsarrange-
mang, utökat biblioteksprogram, barnteater, kulturnatt, 
musikcaféer och Verkstans programverksamhet. Natio-
naldagsfirandet flyttades till Gamla Bålsta för att upp-
märksamma en annan av tätortens offentliga miljöer. 
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Betydelsen av offentliga lokaler för kulturella mötesplat-
ser har också framhållits i den fördjupade översiktspla-
nen.

i Håbo 
bygger vi för framtiden
Håbos gymnasium ska upplevas så attraktivt att fler 
elever väljer kommunens gymnasium år 2009 jämfört 
med år 2008.
+ Målet är uppfyllt

Målet om ökat antal elever ser ut att uppfyllas med 
liten marginal. 303 elever från årskurs 9 inklusive frisko-
lor var aktuella för intag i gymnasiet till höstterminen. 
Den 15 september fanns 191 elever i årskurs 1 på kom-
munens gymnasieskola, varav 15 elever från andra kom-
muner. Kommunens gymnasieskola hade totalt 490 elever 
(15 februari 2009) läsåret 08/09. Till den 15 september 
2009 hade antalet ökat till 492. Vid den första sökom-
gången hade kommunen 50 elever färre än förra året, men 
detta elevtapp vändes genom en aktiv marknadsföring 
fram till andra sökomgången.

Kultur och fritid ser till att ungdomars möjlighet att 
förverkliga projektidéer och arrangemang ska öka.
+ Målet är uppfyllt

Inom ramen för den nya ungdomsverksamheten Verk-
stan har ungdomars egna idéer om filmprojekt, talangtäv-
ling och LAN-event förverkligats. Musikskolans elever 
har engagerats mer i utformningen av olika aktiviteter. 
Gemensamma beslut har fattats kring läger- och konsert-
verksamhet.

Ett projektarbete för att skapa attraktiva arrangemang 
genomfördes av gymnasieelever på fritidsgården under 
våren. 

Ett ungdomsbidrag introducerades, men trots upprepad 
marknadsföring av denna möjlighet har inget arrang-
emangsprojekt genomförts. Ett nytt försök görs under 
2010.

i Håbo 
är skolan kvalitetssäkrad
Gymnasieskolan i Håbo ska certifieras.
- Målet är inte uppfyllt

Målsättningen var att BcJF skulle påbörja en certifiering 
under verksamhetsåret. Det målet uppnåddes inte eftersom 
resurserna behövs till det interna kvalitetsarbetet.

Skolornas kulturgrupper ska uppleva ökat stöd vad 
gäller verksamhetsutveckling, informationsspridning 
och projektanalys.
+ Målet är uppfyllt

Resultatet av enkät och intervjuer visar att kulturgrup-
perna upplevt ett ökat stöd men att friskolorna vill få mer 

tillgång till gemensamt administrativt system och biblio-
teksservice. Resultatet redovisas till bildningsnämnden.

i Håbo 
kan du välja
Gymnasieskolan i Håbo ska ha en tydlig profil.
- Målet är inte uppfyllt

En tydlig profil är nödvändigt för att attrahera eleverna. 
BcJF:s mångfald av kurser har varit i nivå med betydligt 
större skolor. Utöver detta har det funnits möjligheter till 
en egen profilering av studierna. Detta enorma utbud är 
dock för dyrt att upprätthålla. Förvaltningen har därför 
påbörjat ett arbete med ett förändrat utbud för BcJF.

Utbudet av olika offentliga kulturprogram ska öka.
+ Målet är uppfyllt

Kultur och fritid genomförde fler egenproducerade 
program som utställningar, föredrag, litteraturprogram, 
barnteater och musikskolekonserter. Året avslutades med 
kommunens första kulturnatt för att erbjuda ett kultur-
program med hög kvalitet för Håboborna. Därutöver ini-
tierade avdelningen ett samarbete mellan verksamma 
aktörer i Skokloster, som resulterat i nya kulturarrange-
mang. Redovisning av genomförd programverksamhet 
sker till bildningsnämnden.

i Håbo 
finns en miljö för framtiden
Utse miljöansvarig/miljösamordnare.
- Målet är inte uppfyllt

Ingen förvaltningsövergripande miljösamordnare är 
utsedd.

Öka medvetenheten av nyttan med den kommunala 
avfallshanteringen.
- Målet är inte uppfyllt

Inför nästa verksamhetsår bör verksamheten miljöcer-
tifieras.

Minska energianvändningen 
- Målet är inte uppfyllt

Följs upp av fastighetsförvaltningen.

Kultur och fritids personals miljömedvetenhet ska 
öka.
+ Målet är uppfyllt

Kultur och fritids bidrag i miljöarbetet rör främst för-
medling av olika miljöbudskap i samråd med miljöstra-
tegen. Personalens miljömedvetenhet har ökat genom 
miljö program. Bibliotekspersonal arrangerade tillsam-
mans med miljö- och teknikförvaltningen kommunens 
offentliga miljövecka. Musikskolepersonal producerade 
en nyskriven miljömusikal för förskolan. Fritidsgårdsper-
sonal genomförde Earth Hour-arrangemang. Kultur och 
fritid utsåg tre miljöombud inom avdelningen. 
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nyckeltal och analys
Kostnaden för egen regi är inte fullständig då skolmål-
tider, kapitaltjänst, elevvård och städning redovisas hos 
andra nämnder. År 2008 ingick inte lokalhyra. 

Kostnaden för en gymnasieelev i egen regi skulle ha varit 
15 tkr högre år 2008 på grund av lokalhyra. Kostnaden 
per plats ökade med 5 procent mellan åren, med påver-
kan av Aspergersatsningen. Kostnaden per plats vid köp 
av platser har sjunkit, på grund av förbättrad uppföljning 
och justerat pris, samt beroende på elevernas val av pro-
gram och skola.

Gymnasiesärskolans kostnad per plats minskade med 8 
procent med hänsyn tagen till att lokalkostnaden skulle ha 
varit 22 tkr år 2008. Att kostnaden är högre per plats vid 
köp beror främst av elevernas behov.

Bibliotekets utlåning har ökat i takt med befolknings-
ökningen. Det ökade besöksantalet beror troligtvis på en 
ökad programverksamhet. Musikskolans elevantal ökade 
med den nya kursen Musiklek steg 1–3 för barn 6–8 år. 

Utfall 

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

Föränd

ring

Gymnasieskola,  

egen regi

Kostnad/elev, kr

Antal lärare/ 

100 elever

Antal lärare/ 

100 elever exkl 

Kämpeskolan

64 484

8,8

–

8,33

83 919

9,1

8,4

0,8

Gymnasieskola, köp       

Kostnad/elev, kr 119 102 – 100 543

Gymnasiesärskola, 

egen regi

Kostnad/elev, kr

Antal lärare/ 100 

elever

217 856

25,1

231 487

24,69

220 400

22,5

–11 087

–2,2

Gymnasiesärskola, 

köp

Kostnad/elev, kr 236 320 287 296 308 182 20 886

Bibliotek

Utlån

Besökare

131 053

137 419

–

–

132 000

161 172

Musikskola

Antal Elever 434 – 490

viktiga förändringar och trender
Utbildning
Två nya lagar har väsentligt förändrat förutsättningen för 
gymnasieskolan. Den ena är lagen om friskolor från 1991, 
som innebar att skolor utanför det allmännas huvudman-

naskap kunde erhålla allmänna medel för sin drift. Inför 
läsårsstarten 2008 infördes regeln om frisök, som ger 
varje elev rätt att söka till alla skolors nationella pro-
gram med dess nationella inriktningar. För att finansiera 
gymnasieutbildningen har kommunerna varit tvungna att 
sätta en ”peng” på elevens utbildningsplats. Från 1 janu-
ari 2010 är den ”pengen” tvingande genom lagen om lika 
villkor att vara densamma oavsett huvudman. Grundtan-
ken är att ”elevpengen” ska följa eleven till mottagande 
skola oavsett vilken skola eleven väljer. 

Det ställer helt nya krav på förvaltningen. Hälften av 
Håbo kommuns ungdomar väljer idag skolor utanför den 
egna kommunen. De interkommunala ersättningarna är 
därmed större än kostnaden för det egna gymnasiet. En 
av de första åtgärderna den nya förvaltningen vidtog var 
att inleda en kontroll med uppföljning. Genom denna fak-
turakontroll har förvaltningen sparat över 500 tkr under 
året. Under kommande verksamhetsår blir uppföljningen 
en prioriterad aktivitet. Förvaltningen bör ha en bild 
av mottagande skolors kvalitet, som kan förmedlas till 
kommande gymnasieelever. Allt för att Håbo kommuns 
ungdomar ska få en bra utbildning. Mottagande interkom-
munala skolor bidrar också till Håbo kommuns  sämre 
resultat i SKL:s öppna jämförelser. 

Håbo kommuns eget gymnasium, Fridegårdsgymnasiet, 
är idag konkurrensutsatt. Elevens val av skola avgör sko-
lans storlek och framtida överlevnad. Idag väljer cirka 
hälften Fridegårdsgymnasiet, men den framtida konkur-
rensen om eleverna lär öka och friskolorna inom pend-
lingsavstånd är aggressiva i sin marknadsföring likväl 
som i sin tjänsteutveckling. Samtidigt minskar antalet 
elever i kommande elevårgångar.    

Redan SOU 2004:116, Skolans ledningsstruktur – Om 
styrning och ledning i skolan, konstaterade att grunden för 
en framgångsrik skola är en väl fungerande skolledning. 
Arbetet med Fridegårdsgymnasiets skolledning började 
omedelbart och var klart inför höstterminen. Ett kollek-
tivt ledarskap med tydliga program- och ansvarsområden 
är styrmodellen. En osäkerhet kring förvaltningens med-
verkan påtalades under hösten, men i och med de inter-
kommunala valen har förvaltningsledningen idag enbart 
ett strategiskt ansvar för det egna gymnasiet. Det strate-
giska ansvaret är beskrivet i följande punkter:

Bra lärare.  zz

Mötet mellan lärare och elev i lärprocessen är verk-
samhetens kärna. Bra lärare i skolan är därför avgö-
rande för om gymnasiets ska vara en elevs förstaval 
och att eleven stannar kvar. Här har skolledningen 
uppdraget att påbörja arbetet med kvalitetsredovisning 
och har också fått hjälp från skolinspektionen.
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En tydlig profil. Att ingå i Stockholms läns gymna-zz

sieintagning är ett sätt att tydliggöra vilka val eleven 
har. Att identifiera och lyfta fram Fridegårdsgymna-
siets fördelar är då viktigt. Som enda gymnasieskola 
i kommunal regi har Fridegårdsgymnasiet ansvar för 
att tillhandahålla utbildningsvägar även för elever som 
inte väljer, vilket påverkar utformningen av gymna-
siets verksamhet. Arbetet med att finna tydliga profi-
ler inom Fridegårdsgymnasiets verksamhet påbörjades 
under hösten, men har också anslutit sig till arbetet 
med GY 11. Hela skolans utbud ska ses över.
Elevinflytande. Som i all tjänsteproducerande verk-zz

samhet tillverkas tjänsten tillsammans mellan produ-
cent och konsument. Det innebär att samspelet mellan 
lärare och elev i lärprocessen är själva tjänsten. Om 
eleven inte har något inflytande blir tjänsten av lägre 
kvalitet och risken är stor att eleven väljer en annan 
lärare/skola. Fridegårdsgymnasiet har en för låg grad 
av elevinflytande i lärprocessen. Det visar sig i årets 
elevenkät. Likaså saknas forum för elevinflytande, 
skolkonferensen, som är lagstadgad, på Fridegårds-
gymnasiet. Problemet är uppmärksammat hos skolled-
ningen.
Ett gott rykte. De tre ovannämnda beståndsdelarna i en zz

bra skola leder till ett gott rykte. Den allra viktigaste 
förmedlaren av det goda ryktet är skolans elever, som 
påverkar inte minst egna syskon. De elever som finns 
inom verksamheten påverkar därmed skolans framtid.

Skolledningens ansvar är att under följande verksam-
hetsår, med stöd från förvaltningsledningen, inrikta sitt 
arbete på ett aktivt arbete med skolans uppdrag, fokuse-
ring på elevernas individuella behov, resultatorientering, 
kvalitetsredovisning, stora förväntningar på elevernas 
resultat och ett ständigt pågående utvecklingsarbete.

Sammanfattningsvis innebär de förändringar som gymna-
sieskolan har genomgått och kommer att genomgå, som 
reformen GY 11, stora påfrestningar för Fridegårdsgym-
nasiet. Utmaningen är att få all personal att samlas kring 
en gemensam målbild av vad Fridegårdsgymnasiet är. 
Åtgärderna redovisas ovan. 

Kultur- och fritidsverksamhet
Årets kultur- och fritidsverksamhet genomfördes som 
planerat och i enlighet med målen. En viktig förändring 
under året var beslutet att starta en ny fritidsverksamhet 
för ungdomar 13–19 år i Bildningscentrum, som ersätt-
ning för fritidsgården Borgen. Den nya verksamheten 
Verkstan erbjuder mer organiserade aktiviteter av utbil-
dade ledare.  

Under året beslutade regeringen om förändringar i den 
nationella kulturpolitiken. En ny utveckling av samverkan 
mellan stat, landsting och kommuner är att vänta. Reger-
ingen har bland annat beslutat att det lokala och regio-

nala inflytandet över den statliga resursfördelningen ska 
öka. Arbetsinsatsen inom kultur- och fritidsverksamhe-
ten innebär att ökade resurser i både arbetstid och kompe-
tensutveckling måste avsättas till detta område. Ett villkor 
för att den nya så kallade samverkansmodellen (tidigare 
portföljmodellen) ska införas i ett län är att landstinget 
är överens med kommunerna om hur de ska samverka. 
Chris Heister, landshövding i Västerbottens län, har fått 
regeringens uppdrag att ta fram kriterier för att bidrag ska 
beviljas. Både tjänstemän och politiker i Håbo behöver 
arbeta med frågan under kommande år. 

Ytterligare en förändring är att fler vuxna studerar, vil-
ket ökat efterfrågan på kurslitteratur, som är svår att till-
godose med nuvarande medel, på Håbo Bibliotek.

En påtaglig trend som medför omprioriteringar är med-
iernas snabba utveckling med nya typer av källor för 
underhållning, utbildning och information. Det gäller 
både förvaltningens sätt att kommunicera med brukarna 
och möjligheten att bistå med pedagogiska tjänster inom 
biblioteket, musikskolan eller konst- och kulturmiljö-
området. Den växande mängden information riskerar att 
leda till klyftor mellan olika befolkningsgrupper. Den 
tekniska utvecklingen ställer krav på biblioteket, dit med-
borgarna vänder sig för att få introduktioner och guidning 
i hur man hanterar nya system, nya medier och sökvägar. 
Denna del av verksamheten blir alltmer resurskrävande 
vad gäller kompetensutveckling och personaltillgång. 

En kartlagd trend är att kultur, idrott och fritid är sam-
hällsdimensioner som allt mer bidrar till lokal och regio-
nal utveckling. Kreativitet som tillväxtmotor ingår i detta 
synsätt. I kommuner lyfter man nu i olika styrdokument 
fram vikten av kulturell infrastruktur, utbud och miljöer 
som inbjuder till kreativitet. Ny digital teknik, nya sociala 
nätverk och ny estetik används och utvecklas av medbor-
gare, det offentliga och näringsliv i samverkan. I förläng-
ningen blir denna typ av samhällsplanering, så kallad 
cultural planning, ett konkurrensmedel. Håbo kommun 
verkar i relation till sin närmaste geografiska omgiv-
ning men även till mer allmänna livsstilsförändringar hos 
nuvarande och framtida invånare och företagare. 
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skolnämnden

Uppdrag och ansvarsområde
Skolnämndens uppdrag beskrivs i den skolplan för peri-
oden 2008-2011 som fastställdes av kommunfullmäktige 
våren 2008, och där det framgår att skolan ska eftersträva 
att eleverna grundlägger en livslång lust att lära. Skolpla-
nen beskriver också mål för likabehandling och elevhälsa, 
barnens utveckling och lärande, ansvar och inflytande, 
bedömning och betyg samt samarbetet mellan den kom-
munala barnomsorgen och föräldrarna. 

Skolförvaltningen är organiserad i övergripande skolkon-
tor, övergripande elevhälsoenhet, fyra rektorsområden 
samt grundsärskola. Förvaltningen ger även ekonomiska 
bidrag till enskilda för- och grundskolor.

Skolkontoret administrerar placeringar, vårdnad s bidrag, 
skolpliktsbevakning, skolskjutsar, fakturering och krav-
verksamhet. Inom kontoret finns även enheter för utveck-
ling och ekonomi. 

Elevhälsoenhetens verksamhetsområde spänner över 
det specialpedagogiska, medicinska, sociala, psykolo-
giska och omvårdande arbetet. Enheten verkar i nära 
sam arbete med alla kommunala förskolor, alla kommu-
nala och enskilda grundskolor samt gymnasieskolan. 
Elevhälso enheten har även resursskola för elever i behov 
av särskilt stöd under kortare eller längre tid och under 
hela eller delar av dagen. 

Inom de fyra rektorsområdena, Futurum, Gransäter/Sko-
kloster, Gröna Dalen och Västerängen, finns förskola 
1-5 år, familjedaghem (dagbarnvårdare) 1-5 år, öppen 
förskola, fritidshem (skolbarnsomsorg) 6-12 år, försko-
leklass 6 år samt grundskola. Även språkklasser, förbe-
redelseklasser och särskilda undervisningsgrupper är 
organiserade inom rektorsområdena. 

Grundsärskolan är en enhet inom Gröna Dalens rektors-
område, där eleverna förutom nioårig skolplikt har rätt 
till ett tionde, frivilligt skolår för att bredda eller fördjupa 
sina kunskaper. Grundsärskolan har även eget fritidshem.

Skolförvaltningens verksamhet finansieras dels genom 
anslag från kommunfullmäktige, dels genom intäkter, 
framför allt reglerade föräldraavgifter och statsbidrag.

Inom förvaltningen finansieras merparten av rektorsom-
rådenas verksamhet genom en så kallad peng, där antal 
barn/elever, deras ålder och vistelsetid är avgörande för 
områdets intäkter.

Övriga enheter inom skolförvaltningen finansieras genom 
anslag.

Sedan 2009 bär skolförvaltningen sina egna lokalkost-
nader, vilket innebär att varje enhet erhåller intäkter 
beroende på antal barn/elever och belastas kostnader mot-
svarande bruksvärdet av lokalen. Systemet syftar till en 
resursoptimering av lokalerna.

Årets händelser
Allmänt
Uppdelningen av den förra bildningsförvaltningen i två 
nya förvaltningar, en för de frivilliga skolformerna (gym-
nasium, komvux med mera) och en för grundskola och 
förskoleverksamheten, har genomförts och fungerar nu 
tillfredsställande. 

Systemen med barn-/elevpeng är igång och fungerar i 
stort sett tillfredsställande. Systemen utvärderas inför 
eventuella justeringar. Även lokalpengsystemet är nu i 
drift.

Som ett led i att hålla budgetramarna minskade förvalt-
ningen under året antalet tjänster, till största delen utan 
uppsägningar.

Förskoleverksamhet
Problemen med att få ett tillförlitligt planeringsunder-
lag för behovet av förskoleplatser, i kombination med de 
relativt nya barn-, elev- och lokalpengsystemen, ledde 
under året till osäkerhet i beskrivningen av kommunens 
behov. Under delar av året tycktes det finns överskott på 
platser, medan det under andra delar av året tycktes sak-
nas platser. 

Vårdnadsbidraget infördes och ett 30-tal föräldrar valde 
den omsorgsformen.

grundskola
Under året förändrades grundskolans organisation. Gröna 
Dalen-skolans senare skolår (åk 7-9) lades ned och elev-
erna flyttade, framför allt till Futurum, men några även till 
Västerängsskolan och Gransäterskolan.

En av friskolorna med grundskoleverksamhet utökade sin 
verksamhet från cirka 25 till cirka 100 elever. Skolan flyt-
tade in i de lediga lokaler som uppstod i Gröna Dalen-
skolan efter nedläggningen av skolans åk 7-9.

Kunskapsresultaten för årets avgående elever i åk 9 visade 
för första gången på fem år sjunkande siffror: De genom-
snittliga meritvärdena sjönk från 202 till 199.

Den kommunala grundskolan i Håbo erhöll 366 tkr för att 
utveckla matematikundervisningen.
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ekonomi

Resultat (tkr) Utfall

2008

Budget

2009

Utfall

2009

Avvik

else

Intäkter 236 265 271 932 270 959 –973

Kostnader

Lönekostnader –256 236 –246 539 –249 538 –2 999

Köp av verksamhet –39 382 –49 540 –49 650 –110

Övriga kostnader –220 425 –244 409 –244 195 214

Internhyra 0 –52 294 –52 832 –538

Summa kostnader –516 042 –592 782 –596 215 –3 433

Resultat –279 778 –320 850 –325 256 –4 406

Nettoinvestering –2 979 –3 660 –3 643 17

Skolnämndens intäkter består till övervägande delen, 
233,5 mkr, av interna intäkter beroende på att systemen 
med barn- och elevpeng ökar både intäkter och övriga 
kostnader.

Budgetförändringar
Under 2009 förändrades skolnämndens nettobudget enligt 
följande (tkr):

Ursprunglig budget 326 946

Besparingskrav –2 706

Budgetjustering till bildningsnämnden –5 761

Tillskott för barn i behov av särskilt stöd 2 371

Summa budget 2009 320 850

Budgetavvikelse
Skolförvaltningen redovisade en prognostiserad avvi-
kelse på cirka -9,0 mkr i delårsbokslutet per 31 mars 2009 
och -6,2 mkr i delårsbokslutet per 31 augusti. Årets totala 
avvikelse per 31 december var -4,4 mkr, vilket framför allt 
beror på anpassningskostnader då elever byter från skolor 
i kommunal regi till skolor i enskild regi. De kommunala 
skolorna förlorar snabbt intäkter för eleverna, samtidigt 
som det tar tid att anpassa personalkostnaderna.

Vid överföring av budget från miljö- och tekniknämn-
den för 2009 års lokalkostnader medföljde inte medel för 
Nybyggets nya lokaler, varför verksamheten internhyra 
redovisade underskott.   

Mål och måluppfyllelse

i Håbo 
är Medborgarna i fokus
Föräldrars tillfredsställelse med barns/elevers skol-
gång ska öka jämfört med 2008, mäts i Cockpit.
- Målet är inte uppfyllt

Värdena för 2009 var lägre än tidigare, möjligen för att 
mätningen gjordes då omorganisationen av Gröna Dalen 
och nedläggningen av Ängsgårdens förskola diskuterades 
som mest. En majoritet av föräldrarna är dock nöjda eller 
mycket nöjda med verksamheterna.

Alla elever ska uppleva skolan som tryggare och mer 
meningsfull.
+ Målet är uppfyllt

Värdena på hur eleverna upplever sin trygghet i skolan 
har ökat något de senaste åren. Värdena i både skola och 
förskola är höga och anger att Håbos elever/barn i stor 
utsträckning känner sig trygga.

i Håbo 
är dina skattepengar vårt ansvar
Antalet barn som går ut grundskolan med godkända 
betyg ska öka jämfört med föregående år.
- Målet är inte uppfyllt

Värdet sjönk till 68 procent från 69 procent 2008. För 
att nå upp till det förväntade värdet för Håbo saknas 6 pro-
centenheter och till genomsnittet för riket saknas 7 pro-
centenheter. 

Det genomsnittliga meritvärdet skall minst ligga på 
det för Håbo förväntade.
- Målet är inte uppfyllt

Det genomsnittliga meritvärdet var 199 mot det för-
väntade värdet 200. Riksgenomsnittet var 210.

Genomför planen för valfrihet och konkurrens.
+ Målet är uppfyllt

Kundvalssystem genomfördes för grundskolan för för-
sta gången inför läsåret 09/10. Valen genomfördes i janu-
ari och februari.

I förskolan finns kundval och alla får plats, men plats kan 
inte alltid erbjudas enligt önskemål då efterfrågan på plat-
ser i vissa områden är större än tillgången, och omvänt i 
andra områden.

i Håbo 
bygger vi för framtiden
Alla elever ska lära sig trafikvett och hänsyn i trafiken.
+ Målet är uppfyllt

Alla elever får undervisning i trafikvett och hänsyn i tra-
fiken. I åk 8 genomförs dessutom ett så kallat mopedprojekt 
för alla elever i Håbo kommun där dessa frågor behandlas. 
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Håbos förskolor, grundskolor och gymnasium ska upp-
levas så attraktiva att fler elever väljer kommunens 
skolor 2009 jämfört med 2008.
+ Målet är uppfyllt
Andelen elever som valt skolor och förskolor i kommu-
nen har ökat från 2008 till 2009. Etableringen av frisko-
lor och enskilda förskolor och den skärpning av kvaliteten 
på de kommunala verksamheterna, som det medfört, kan 
vara orsak till att fler valt skola eller förskola i kommunen 
jämfört med tidigare.

i Håbo 
är skolan kvalitetssäkrad
Alla vårdnadshavare ska få korrekt information om sitt 
barns studie-, sociala och närvarosituation inom för-
skola, grundskola och gymnasium. Mäts i Cockpit.
+ Målet är uppfyllt

Från och med vårterminen 2009 infördes individu-
ella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i kom-
munens grundskolor, vilka ger vårdnadshavarna korrekt 
information om elevernas studiegång. I förskolan genom-
förs utvecklingssamtal med alla barn och deras vårdnads-
havare där man går igenom den individuella utvecklingen 
för barnen.

Alla barn boende i Håbo kommun ska ges möjlighet 
att inom kommunen få barnomsorg och grundskola av 
hög kvalitet.
+ Målet är uppfyllt

Alla barn i Håbo kommun får barnomsorgsplats inom 
lagstadgad tid och alla elever får välja skola. Både sko-
lor och förskolor arbetar kontinuerligt med att förbättra 
kvaliteten.

Samtliga skolor i Håbo kommun ska certifieras.
- Målet är inte uppfyllt

Alla kommunala skolor har granskats enligt ”Qua-
lis skola” under 2007 och 2008 då skolornas styrkor och 
svagheter belystes. Västerängsskolan certifierades medan 
övriga skolor måste förbättra kvaliteten inom ett antal för-
bättringsområden för att bli certifierade.

Andelen behöriga förskollärare samt lärare ska öka 
jämfört med föregående år.
+ Målet är uppfyllt

I förskolan har andelen personal med högskoleexamen 
ökat från 29 procent 2007 till 33 procent 2008. För 2009 
finns ännu (2010-01-15) ingen uppgift. I grundskolan 
var andelen behöriga lärare 72 procent läsåret 07/08 och 
ökade till 78 procent läsåret 08/09. (Källa: Skolverket). 

i Håbo 
kan du välja
Alla skolor i Håbo kommun ska ha en tydlig profil.
+ Målet är uppfyllt

Alla kommunala skolor har profil och de flesta har en 
tydlig presentation av hur profilen ser ut.
Fler alternativa omsorgsformer uppmuntras. Möjlighet 
till alternativa driftformer ska finnas i Håbo kommun. 
+ Målet är uppfyllt

Förskoleverksamhet bedrivs i både kommunal och 
enskild regi. I de enskilda förskolorna finns följande 
driftformer: aktiebolag, föräldrakooperativ, personal-
kooperativ och stiftelse. När det gäller enskild dag-
barnvårdarverksamhet som enskild firma, har försök 
gjorts att starta sådan verksamhet, men beroende på 
låg efterfrågan har försöket inte lyckats. Även fritids-
hem (skolbarnsomsorg) drivs i enskild regi med stiftelse 
och aktiebolag som driftsformer. Grundskoleverksamhet 
bedrivs också i både kommunal och enskild regi. I kom-
munen finns tre fristående skolor.

Alla vårdnadshavare ska få korrekt information om 
Håbo kommuns olika omsorgsformer/driftformer. 
+ Målet är uppfyllt

Från och med hösten 2008 ger skolförvaltningen ut 
”valkatalogen” Att välja förskola, familjedaghem, för-
skoleklass, grundskola och fritids i Håbo kommun, där 
alla alternativ i kommunen presenteras.

i Håbo 
finns en miljö för framtiden
Utse miljöansvarig/miljösamordnare.
Alla arbetsplatser skall utse en miljöansvarig/miljö-
samordnare med ansvar för det interna miljöarbe-
tet och uppdraget att i verksamheten samordna och 
bevaka att nedanstående miljömål uppnås. (Om det 
är möjligt bör en miljögrupp bildas för att bättre för-
ankra miljöåtgärder m.m. I förskola/skola bör miljö-
gruppen representera både elever, lärare och annan 
personal.)
+ Målet är uppfyllt

Alla arbetsplatser har utsett miljöansvarig och på några 
arbetsplatser har man bildat miljögrupper.
 
Öka medvetenheten av nyttan med den kommunala 
avfallshanteringen.
Källsortering skall intensifieras i alla verksamhe-
ter och tydliga rutiner skall finnas på alla arbetsplat-
ser. Alla förskolor och skolor ska ha någon pedagogisk 
verksamhet som förklarar och stimulerar kretslopps-
tänkande.
+ Målet är uppfyllt

Möjlighet till källsortering finns på alla arbetsplatser. 
De arbetsplatser där man inte tycker att arbetet funge-
rar tillfredsställande arbetar med att ta fram tydliga och 
bättre rutiner. I alla förskolor och skolor finns pedago-
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gisk verksamhet som förklarar och stimulerar till krets-
loppstänkande.

Minska energianvändningen.
Alla verksamheter i förvaltningen skall aktivt arbeta 
för att minska energianvändningen. Kontroll sker 
genom regelbunden övervakning av elförbrukningen.
+/- För närvarande finns inga metoder att mäta målupp-
fyllelsen.

Buller-/ljudnivån inom förskola och grundskola skall 
inventeras för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö. 
+ Målet är uppfyllt

Buller- och ljudnivåerna i kommunens skolor och för-
skolor är inventerade.

nyckeltal och analys

Utfall

2008

Utfall

2009

För änd

ring

Familjedaghem

Antal barn/dagbarnvårdare 4,7 4,9 0,2

Förskola

Antal barn/årsarbetare 5,6 5,5 –0,1

Fritidshem

Antal barn/årsarbetare 23,9 21,9 –2,0

Förskoleklass

Antal lärare/100 elever 5,5 5,0 –0,5

Grundskola

Antal lärare/100 elever 8,9 9,1 0,2

Kr/barn– 

elev/år, netto
Utfall

2008

Budget

2009

Utfall

2009

För änd

ring

Egen regi

Familjedaghem,

1–5 år 61 896 64 582 72 879 8 297

Förskola 61 992 52 783 56 488 3 704

Fritidshem 9 193 8 290 9 174 884

Förskoleklass 26 788 13 523 23 106 9 583

Grundskola 65 516 61 137 63 335 2 199

Inom förvaltningen pågår arbete med att ta fram och defi-
niera relevanta nyckeltal, bl.a. har beräkningsprinciperna 
för antal lärare/100 elever reviderats. 

Beloppen kr/barn-elev/år har tidigare redovisats brutto 
men har nu ändrats till netto, dvs. det belopp som är 
skatte finansierat. Beloppen är dessutom rensade från 
påverkan av lokalpeng- och internhyressystemet, fram-
förallt på grund av svårigheter att visa kostnadsfördel-
ningen på verksamhetsnivå, men även för jämförelse med 

2008 då lokalpeng- och internhyressystemet inte var i 
drift.

Förändringsökningen kr/barn-elev/år inom familjedag-
hemmen beror framför allt på lägre beläggning i samband 
med att personal avslutade sina tjänster. 

Kostnaden för förskolan har ökat samtidigt som anta-
let barn minskat, och verksamheten behöver anpassas 
till den säsongsvariation som efterfrågan av kommunala 
förskole platser innebär.

Under 2009 ökade antalet elever i friskolorna, vilket 
fick till följd att elevunderlaget i de kommunala sko-
lorna minskade. Omstruktureringskostnader uppstod och 
anpassningen till den nya situationen har under året inte 
fått ekonomisk effekt. Budgeten förutsätter att verksam-
heten kan bedrivas kostnadseffektivt, något som nuva-
rande lokaler inte fullt ut medger.

I utfallet för förskola 2008 (61 992 kr/barn) ingick kostna-
der för förskolans kostverksamhet. Från 2009 överfördes 
ansvaret för denna kostverksamhet i förskolan till miljö- 
och tekniknämnden. I utfallet 2009 (56 488 kr/barn) ingår 
inte dessa kostnader för förskolans kostverksamhet, vil-
ket förklarar att kostnaden per förskolebarn kunde minska 
samtidigt som antal barn per årsarbetare sjönk. 

I utfallet för grundskola 2008 (65 516 kr/elev) ingick den 
särskilda satsningen på läromedel om 3,0 mkr som nämn-
den beslutat om. De besparingsåtgärder som behövde 
genomföras år 2009 innebar att man sparat på annat än 
lärare. Detta sammantaget med engångsersättningen 2008 
förklarar att kostnaden per grundskoleelev kunde minska 
till 63 335 kr/elev, samtidigt som antalet lärare per 100 
elever kunde öka.

viktiga förändringar och trender
Förskola
Inför 2009 fattades cirka 60 förskoleplatser. Budgeten 
förutsatte vissa tillfälliga lösningar. Utegrupper, etable-
ring av nya paviljonger vid Nybygget och en förtätning av 
barngrupperna löste situationen. 

Den väntade etableringen av en ny förskola i enskild regi 
till årsskiftet 2009/2010 blev inte av, vilket innebär att 
den långsiktiga planeringen av förskoleplatser är osäker. 
Så länge exploateringen av nya bostadsområden pågår 
ökar behovet av förskoleplatser och det är viktigt att kom-
munen har en god framförhållning i planeringen av för-
skoleplatser. Kortsiktigt inför 2010 finns möjlig heter 
att öppna förskoleverksamhet i lokaler som frigörs när 
Potentia Education lämnar Gransäterskolan. 
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Införandet av barn- och lokalpeng har medfört att flera 
områden har problem när beläggningen i förskolorna 
varierar kraftigt mellan vår och höst. De som bedriver 
verksamheten försöker utöka antalet platser i befintliga 
lokaler och avyttra lokaler där behov saknas. Samtidigt 
måste hänsyn tas till kommunens totala behov av försko-
leplatser.

grundskola
I budgeten för 2009 förutsattes att friskolorna skulle fort-
sätta att ta emot fler elever. MIU-skolan och Potentia 
Education väntades ta emot 90 elever vardera, medan 
Läraskolan väntades utöka elevantalet till cirka 80. Dess-
utom väntade sig förvaltningen att Vittra skulle starta fri-
skola i kommunen.

Utökningen av Läraskolans elevantal avvek från budge-
ten, då de tog emot cirka 100 elever till höstterminsstarten 
i de lokaler som blev lediga vid Gröna Dalens flytt av åk 
7-9. Den uteblivna etableringen av Vittra medförde också 
en avvikelse. Det är viktigt att kommunen följer utveck-
lingen vad det gäller utökning och/eller nyetablering av 
friskolor i kommunen, eftersom den kommunala organi-
sationen snabbt måste kunna förändras efter de föränd-
ringar som uppstår. De kommunala skolorna måste arbeta 
för att kunna uppvisa alternativ med god kvalitet som gör 
att elever och föräldrar väljer dessa. 

Utifrån förändringarna 2009 pågår fortfarande arbetet 
med att ställa om de kommunala verksamheterna, ett 
arbete som tar tid och medför ökade kostnader under 
genomförandet.

Angående flyktingmottagningen och beredskapen att ta 
emot flyktingbarn i så kallade förberedelseklasser har 
den upprätthållits under 2009 trots att ingen flykting-
mottagning skett under stora delar av året. Nya barn till 
förberedelseklasserna kom under året från anhöriginvand-
ring. Kommunfullmäktige beslutade om ytterligare flyk-
tingmottagning, och skolförvaltningen bedömer att det 
finns tillräcklig kapacitet för att möta behovet.
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socialnämnden

Uppdrag och ansvarsområde
Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för 
människors självbestämmanderätt och integritet. Vård 
och behandling ska så långt det är möjligt genomföras i 
frivilliga former. Utgångspunkten för allt arbete är den 
enskildes behov, lagstiftningen och de ekonomiska resur-
serna.

Socialnämnden ansvarar för följande verksamheter: 
socialchefens kansli, myndighetsenheten, stöd- och 
behandlingsenheten, vård- och omsorgsenheten, arbets-
marknadsstöd och överförmyndarverksamhet.

Socialnämnden fullgör de skyldigheter som man har 
enligt lagen inom förvaltningens verksamhetsområden, 
som rätt till bistånd, åtgärder vid missbruk, stöd till barn 
och unga och deras familjer, omsorg om äldre och om 
människor med funktionshinder och medverkan i sam-
hällsplaneringen. Socialnämnden fullgör också de skyl-
digheter som kommunen har i tobakslagen, alkohollagen 
och hälso- och sjukvårdslagen. Utöver lagstiftning och 
budget är grunden för förvaltningens arbete den av nämn-
den antagna värdegrunden:

Alla som kommer i kontakt med sociala verksamheter i 
Håbo kommun har rätt till ett professionellt bemötande 
präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt 
och omtanke.�

Grunden för förvaltningens arbete är ett rehabiliterande 
synsätt. Det innebär att i allt arbete ta tillvara den enskil-
des egen förmåga för att nå ett så bra resultat som möj-
ligt.

Årets händelser
Myndighetsenheten fortsatte arbetet med att kvalitets-
säkra de interna rutinerna i arbetet med barn och unga, 
liksom implementeringen av det systematiserade utred-
nings- och uppföljningsarbetet enligt BBIC (Barns Behov 
I Centrum). Ett ökat behov av kraftfulla insatser påver-
kade antalet institutionsplaceringar, men från och med 
hösten kunde uppdrag om vård på hemmaplan börja ges 
till de nya ungdomscoacherna i kombination med boende 
för ungdomarna.

Den internationella finanskrisen ökade andelen arbetslösa 
och även antalet hushåll som sökte ekonomiskt bistånd. 
Implementeringen av ASI (Addiction Severity Index) som 
utredningsverktyg för vuxna med missbruksproblema-
tik fortsatte, liksom samtalsmetodiken MI (Motiverande 

Intervjuer), som alla socialsekreterare inom enhetens 
vuxengrupp utbildades i under året. 

I augusti startade ett samarbete mellan kommunens bild-
ningsförvaltning, socialförvaltning och Biskops-Arnö 
folkhögskola. Målet är att kunna erbjuda ungdomar med 
neuropsykiatriska funktionshinder en bra skolgång och 
ett gott boende i kommunen.

I slutet av året startade kommunens flyktingmottagande 
på nytt och en flyktingsekreterare rekryterades.

Utifrån de boendes behov har Ekans korttidsverksamhet 
LSS infört vaken nattpersonal under verksamhetsåret. 

På Oktavia, som är ett gruppboende enligt LSS, ökade 
antalet brukare från fem till sex och personalstyrkan med 
0,75 årsarbetare. Samarbetet med landstingets habilite-
ring intensifierades både på Oktavia och Väppeby för att 
kunna ge de boende bästa möjliga stöd.

Inom socialpsykiatrins boendestöd ökade antalet beslu-
tade biståndsinsatser markant under året. Det medförde 
att verksamheten har prioriterat sina insatser och ibland 
inte kunnat verkställa besluten fullt ut. I samverkan med 
övriga kommuner i länet genomfördes gemensamma 
utbildningsinsatser. Verksamheten tog också emot flera 
studiebesök.

På Pomonas äldreboende utvecklades den öppna dagverk-
samheten, som drivs med projektmedel, med fler aktivite-
ter och ett bredare utbud.

Den 20 maj invigdes Pomonas nya trädgård av social-
nämndens ordförande. Trädgården inrymmer fontän, per-
gola, fruktträd och boulebana. Trädgården användes flitigt 
under året för bland annat grillfester och gammeldags 
höstmarknad.

Tillsammans med Enköpings kommun och Uppsala läns 
landsting startade nämnden en diskussion om att utveckla 
en gemensam palliativ enhet i den södra länsdelen.

Behovet av äldreboendeplatser ökade markant, med en kö 
under andra halvåret på 15-20 personer som har beslut om 
särskilt boende. Flera av dessa finns på korttidsboendet, 
vilket medförde att förvaltningen under årets sista måna-
der tvingades köpa korttidsplatser, bland annat för att 
undvika kostnader för utskrivningsklara från sjukvården.

Stöd- och behandlingsenheten ingår i en forskningsstudie 
om effekterna av föräldrautbildning. Det är en multicen-
terstudie som genomförs nationellt. I Håbo erbjuds meto-
derna Cope och Komet.
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En verksamhet med ungdomscoacher startade för att 
stödja ungdomar med behov av kvalificerat kontaktman-
naskap. Verksamheten ansvarar också för stöd till ungdo-
mar i kommunens ungdomsboende. 

Signalen startades som projektform under året och inne-
bär ett ökat stöd för Håbos mest behövande familjer, ofta 
med psykisk ohälsa eller missbruk hos någon eller båda 
föräldrarna. Det har medfört extra insatser i hemmet, men 
också ett läger under en av sommarveckorna där både för-
äldrar och barn deltog.

Kommunens arbetsmarknadsenhet och daglig verksamhet 
LSS upphandlades under året och drivs sedan den 1 juli 
2009 av Svensk Kommuntjänst AB.

ekonomi
Budgetförändringar under året (tkr)

Budget vid ingången av året 165 234

Tilläggsanslag 3 157

Tilläggsanslag 8 000

Summa budget år 2009 176 391

I utfallet för både 2008 och 2009 ingår projektmedel 
både på intäkts- och kostnadssidan, men dock inte i bud-
get 2009. Det förklarar cirka 6,5 mkr av avvikelsen mel-
lan utfall och budget både på intäkts- och kostnadssidan 
2009. 5,1 mkr var driftbidrag från staten för finansiering 
av projekt och 1,4 mkr var intäkter från kommunstyrelsen 
för Bålstapolarna.

En förklaring till högre intäkter är främst försäljning av 
tekniska hjälpmedel, fler personer har personlig assis-
tent vilket medfört ökade intäkter från Försäkringskassan, 
samt försäljning av platser inom särskilt boende.

På kostnadssidan avvek främst köpta vårdplatser och för-
sörjningsstöd från budget. När det gäller köpt verksamhet 
är en anledning till avvikelsen även att daglig verksamhet 
LSS och arbetsstöd från den 1 juli inte längre är en kom-
munal verksamhet.

För investeringar blev resultatet ett överskott på 146 tkr 
mot budget därför att det planerade korttidsboendet enligt 
LSS uteblev.

Resultat (tkr) Utfall 

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

Avvik

else

Intäkter 54 928 45 555 55 266 9 711

Kostnader

Lönekostnader –134 557 –139 473 –139 143 330

Köp av verksamhet –54 222 –47 170 –61 337 –14 167

Övriga kostnader –29 020 –25 476 –28 309 –2 833

Internhyra –9 827 –9 914 –87

Summa kostnader –217 799 –221 946 –238 703 –16 757

Resultat –162 871 –176 391 –183 437 –7 046

Nettoinvestering –1 211 –1 000 –854 146

Mål och måluppfyllelse

i Håbo…
är Medborgarna i fokus
Andelen personer med hemtjänstinsatser som upple-
ver att de har stora eller mycket stora möjligheter att 
påverka när man får hjälp ska öka med 20 procent 
jämfört med 2008.
- Målet är inte uppfyllt

2008 upplevde 79,5 procent detta. 2009 minskade 
andelen till 70,2 procent. Det är en minskning med 11,7 
procent. Den troligaste orsaken är den ökade arbetsbelast-
ningen inom hemtjänsten.

Andelen av de boende på Pomona och Dalängen som 
upplever att de har stora eller mycket stora möjlighe-
ter att påverka när man får hjälp ska öka med 20 pro-
cent jämfört med 2008.
+ Målet är uppfyllt

2008 ansåg 62 procent detta och andelen ökade 2009 
med 12,5 procentenheter till 74,5. En ökning med 20,2 
procent.

Andelen av de boende på Pomona och Dalängen som 
upplever att behovet av aktiviteter blir bra eller mycket 
bra tillgodosett ska öka med 20 procentenheter jäm-
fört med 2008.
- Målet är inte uppfyllt

2008 ansåg 54,9 procent av de boende detta både avse-
ende innehåll och hur ofta aktiviteter erbjöds. 2009 ökade 
andelen till 64,9 procent. En ökning med 18,2 procent.

När en ungdom aktualiseras inom socialtjänsten på 
grund av brottslig gärning ska medling mellan offer 
och gärningsman alltid erbjudas.
+ Målet är uppfyllt

Under 2009 deltog 15 ungdomar i medling. Av dessa 
var elva ungdomar under 15 år.
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Fel i läkemedelshanteringen ska minst halveras jäm-
fört med 2008.
- Målet är inte uppfyllt

2009 rapporterades 112 läkemedelsavvikelser, en 
ökning med 16, eller 16,7 procent, jämfört med 2008.

Andelen fallolyckor i Sveriges kommuner och lands-
tings uppföljning ska minska med 30 procent jämfört 
med 2008.
- Målet är inte uppfyllt

Antalet fallskador som ledde till sjukhusvård var 39 
per 1 000 invånare över 80 år både 2008 och 2009. Även 
om målet inte uppfylldes är det viktigt att notera att Håbo 
kommun är den sjätte bästa kommunen i landet.

i Håbo…
är dina skattepengar vårt ansvar
Minst 80 procent av de som ansöker om försörjnings-
stöd på grund av arbetslöshet och som står till arbets-
marknadens förfogande ska ha egen försörjning inom 
tre månader.
- Målet är inte uppfyllt

Av de som ansökte om försörjningsstöd på grund av 
arbetslöshet hade 39 procent egen försörjning efter högst 
tre månader. 

i Håbo…
bygger vi för framtiden
Socialnämnden ska under 2009 skapa förutsättningar 
för flera aktörer och en ökad valfrihet till olika boen-
deformer inom äldre- och handikappomsorgen.
- Målet är inte uppfyllt

Upphandling av driften av Pomona, Hus 2, påbörjades 
under 2009 men är ännu inte avslutad.

i Håbo…
är skolan kvalitetssäkrad
Genom förbättrad samverkan mellan de enskilda sko-
lorna och socialtjänsten ska stödet till barn med sär-
skilda behov utvecklas.
+ Målet är uppfyllt

Samverkan mellan skolförvaltningen, bildningsför-
valtningen och socialförvaltningen utvecklades på alla 
nivåer. Ett exempel är samverkansarbetet tillsammans 
med Biskops-Arnö folkhögskola.

i Håbo…
kan du välja
Under 2009 ska möjligheterna för brukarna att välja 
olika aktörer/utförare för vård, boende och omsorg 
öka. 
- Målet är inte uppfyllt

Kundval i hemtjänst förbereddes under 2009 och blir 
möjligt från den 1 mars 2010.

i Håbo…
finns en miljö för framtiden
Mål:

 Minska förvaltningens miljöpåverkanzz

 Införa rutiner för källsortering inom hela verksam-zz

heten
 Sänka utsläppen från fossila bränslenzz

 Minska energianvändningen i kommunens lokalerzz

 Öka miljökunskapen hos brukarnazz

 Öka miljökunskapen hos anställdazz

+ Målet är uppfyllt
Förvaltningens miljöpåverkan får anses ha minskat 

genom att källsortering finns i större delen av förvalt-
ningen och att många fått en grundläggande miljöutbild-
ning av miljö- och teknikförvaltningen.

nyckeltal och analys
Hemtjänsten fick under året en allt större vårdtyngd. 
Tre dubbelbemanningar har blivit elva. Brukarna vän-
tar hemma i allt större utsträckning eftersom de inte kan 
erbjuda plats på korttidsboende eller särskilt boende.

Avseende personlig assistans ökade antalet personer som 
beviljades ersättning från Försäkringskassan. Ett par nya 
ärenden tillkom och någon person har tidigare haft LSS.

Kostnadsskillnaderna per plats på Pomona hus 2 och hus 
4 förklaras av att 2-huset säljer en plats till Upplands-Bro 
kommun och 4-huset säljer tre platser.

 Under året ökade både antalet boende och antalet perso-
nal på Oktavia, vilket medförde en kostnadsökning. Dock 
minskade kostnaden per plats med 168 tkr jämfört med 
budget.

Inom socialpsykiatrin tillkom närmare 50 procent fler 
ärenden. För att klara att ge alla stöd har verksamheten 
därför tvingats begränsa insatserna för flera brukare.

Insatserna för vuxna missbrukare ökade och kostnaderna 
för institutionsplaceringar för denna grupp var högre än 
på många år. Den huvudsakliga orsaken är troligen ett 
ökat missbruk i samhället i stort. Under året behövde flera 
omhändertaganden av vuxna (LVM) och av unga (LVU) 
göras. Vårdtiderna minskade dock generellt.

Den genomsnittliga hjälptiden för försörjningsstöd ökade, 
liksom kostnaden per hushåll på grund av en besvärligare 
arbetsmarknad som gör det svårare för enskilda att få 
arbete. Hushållen blir således kvar en längre tid i försörj-
ningsstöd samtidigt som fler hushåll får fullt försörjnings-
stöd i stället för ett kompletterande bidrag.
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Utfall 

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

Föränd

ring

Äldreboende Hus 2

Antal boenden 33 33 33 0

Antal omvårdnads- 

pers (exkl lönebidr) 21,63 21,73 21,73 0

Personaltäthet (exkl 

natt) 0,66 0,66 0,66 0

Andel årsarb med 

utbildning, % 54 60 59 -1

Kostn per boende, kr 313 305 285 576 313 166 27 590

Äldreboende Hus 4

Antal boenden 32 32 32 0

Antal omvårdnads- 

pers (exkl lönebidr) 21,3 21,65 21,50 -0,15

Personaltäthet  

(exkl natt) 0,67 0,67 0,67 -0,00

Andel årsarb med 

utbildning, % 72 79 72 -7

Kostn per boende, kr 322 952 285 702 284 691 -1 011

Äldreboende 

Dalängen

Antal boenden 18 18 18 0

Antal omvårdnads- 

pers (exkl lönebidr) 12,97 12,97 12,97 0

Personaltäthet 

(exkl natt) 0,73 0,73 0,73 0

Andel årsarb med 

utbildning, % 100 100 100 0

Kostn per boende, kr 495 225 413 898 416 303 2 405

Hemtjänst

Antal kunder 267 285 253 -32

Hemsjukvård

Antal ärenden 313 320 340 20

Oktavia 

gruppboende

Antal boenden 5 5 6 1

Antal årsarb 7,5 7,5 8,25 0,75

Personaltäthet 

(exkl natt) 1,4 1,4 1,29 -0,11

Andel årsarb med 

utbildning, % 80 80 67 -13

Kostn per boende, kr 1 214 930 1 467 942 1 299 410 -168 532

Utfall 

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

Föränd

ring

Väppeby 

gruppboende

Antal boenden 6 6 6 0

Antal årsarb 6 6,5 6,5 0

Personaltäthet (exkl 

natt) 1,0 1,08 1,08 0

Andel årsarb med 

utbildning, % 100 100 100 0

Kostn per boende, kr 562 666 627 666 644 333 -16 667

Ekans 

korttidsboende

Antal kunder 18 20 18 -2

Antal årsarb 5,7 5,61 6 0,39

Antal boendedygn 936 900 837 -63

Kostnad per kund, kr 158 878 176 855 170 702 -6 153

Socialpsykiatri

Antal kunder dagtid 20 20 29 9

Antal årsarb 6

Antal beslut, boen-

destödstimmar 7 280 7 280 7 909 629

Antal besök, 

Källans verksamhet 2 541 2 541 2 005 -536

Familjehem 0–20 år 

(exkl jourhem och 

familjehem LSS)

Antal personer/ 

placeringar 21 25 25 0

Institutionsvård 

barn och ungdom

Antal personer/ 

placeringar 13/13 9/11 14/17 5/6

Institutionsvård 

vuxna

Antal personer/ 

placeringar 10/10 10/10 14/16 4/6

Barnavårds

utredningar

Aktualiseringar 517 550 550 0

Inledda utredningar 165 165 161 -4

Avslutade  

utredningar 124 150 158 8
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Utfall 

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

Föränd

ring

Försörjningsstöd

Antal hushåll 358 360 351 -9

- varav arbetslösa 167 200 215 15

Antal bidrags-

månader 1 521 1 600 1 620 20

Antal bidrags- 

månader per hushåll 4,25 4,4 4,61 0,21

Kostn per hushåll, kr 30 154 30 819 38 298 7 479

Personlig 

assistans

Beviljade timmar 

LASS 67 542 69 500 71 265 1 765

Beviljade timmar 

LSS 7 104 8 400 7 721 -679

Familjeteamet

Behandlingsinsatser 181 200 230 30

- varav individuella 

familj 109 130 127 3

- varav i grupp 72 100 103       3

Antal ärenden 109 130 127 -3

- varav avslutade 

ärenden 49 55 66 11

viktiga förändringar och trender
I den omvärldsorientering som gjordes inför budget 2009 
förutsågs ett ökat behov av äldreomsorg. Bland annat 
konstaterades ett behov av ett äldreboende i slutet av 
2010 och ett ökat behov av hemsjukvård och hemtjänst.

Behovet av hemtjänst ökade kraftigt under 2009, dels 
beroende på befolkningsökningar i åldersgruppen som 
efterfrågar insatsen och också till stor del beroende på 
bristen på platser i äldreboende och korttidsboende. Det 
medförde att hemtjänsten måste ge omsorg till enskilda 
som var och en behöver många timmars omvårdnad i 
veckan. Denna utveckling väntas fortsätta 2010.

En ökad efterfrågan på insatser inom socialpsykiatrin för-
utsågs och väntas fortsätta 2010. 

Inom individ- och familjeomsorgen förväntades en 
ökning av kostnaderna för försörjningsstöd, men kost-
nadsökningen blev ännu högre än väntat. År 2010 väntas 
ökningstakten mattas av.

På placeringssidan var kostnaderna högre än väntat både 
avseende ungdomar på institution och vuxna missbru-
kare. När det gäller ungdomar bedömde nämnden att 
ökade insatser på hemmaplan skulle ha en direkt effekt på 

placeringskostnaderna. Med facit i hand kan man konsta-
tera att bedömningen var för optimistisk och att insatser 
på hemmaplan måste få tid att "slå igenom" innan de får 
positiva ekonomiska effekter.

På vuxensidan skedde flera dyra LVM-placeringar 
(tvångsvård av vuxna missbrukare). Även om placerade 
personer är relativt få är kostnaden för en placering hög, 
vilket gör att en enskild placering får en stor påverkan på 
totalkostnaden.

Som redovisats i avsnittet Mål och måluppfyllelse ökade 
brukarnas nöjdhet med aktiviteter på Håbos äldre boenden 
ganska mycket – ett resultat av en medveten satsning och 
ett mycket gott arbete av personalen. Denna utveckling 
förväntas fortsätta. 
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Miljö- och 
tekniknämnden

Uppdrag och ansvarsområde
MTF-ledning omfattar sekretariatet för miljö- och tek-
niknämndens verksamheter, förvaltningsövergripande 
information och miljöstrategiskt arbete. Här sker även 
samordning av exploateringsverksamhet samt uppfölj-
ning och kontroll. Inom verksamheten ingår även en 
miljöstrateg som arbetar kommunövergripande och stra-
tegiskt och fungerar som samordnare och stöd till övriga 
verksamheters miljöarbete.

Fastighetsavdelningen ansvarar för drift och under-
håll av kommunens byggnader samt lokalvård av egna 
och inhyrda lokaler. På uppdrag av övriga nämnder utför 
fastighetsavdelningen ny-, om- och tillbyggnationer av 
kommunala byggnader. Fastighetsavdelningen ansva-
rar även för tillgänglighetsstrategiska frågor och bostads-
anpassningsbidrag.

Gatuavdelningens ansvarsområde omfattar drift och 
underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar, gatu-
belysning, parkeringar, torg, parker, skogar, naturreser-
vat, fritidsanläggningar (ishall, simhall, motionsspår, 
vandringsleder, badplatser) samt den yttre miljön vid 
kommunens fastigheter. Avdelningen ansvarar även för 
parkeringsövervakning, trafiksäkerhetsfrågor, byggled-
ning/entreprenadkontroll samt är remissinstans i explo-
aterings- och planfrågor. Avdelningen genomför också 
nyanläggnings- och upprustningsprojekt inom ansvarsom-
rådet.

Kostavdelningens ansvarsområde omfattar tillagning av 
frukost, varm lunch och mellanmål till Håbo kommuns 
förskolor (10 tillagningskök och 3 mottagningskök) och 
skolor (5 tillagningskök och 2 mottagningskök).

Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn och kontroll samt 
handläggning av ärenden i enlighet med miljöbalken och 
livsmedelslagen. Miljöavdelningen arbetar med att före-
bygga olägenheter för människor eller miljö. 

Byggavdelningen arbetar på delegation från tillstånds-
nämnden med bygglovsprövning, bygganmälan och 
tillsyn. Avdelningen ansvarar även för skyddsrumsbesikt-
ningar, obligatorisk ventilationskontroll (ovk) samt hand-
läggning av tillstånd för brandfarliga varor.

Planavdelningen arbetar med planläggning som över-
siktsplanering, områdesbestämmelser, detaljplaner samt 
mät, beräkning och kart (mbk).

Avfalls- och va-avdelningen redovisas separat eftersom 
dessa verksamheter är egenfinansierade till 100 procent.

Årets händelser
Den 1 januari 2009 infördes ett internhyressystem i kom-
munen och fastighetsavdelningen har under året arbetat 
med implementeringen av systemet. 

Ombyggnationen av Slottsskolan påbörjades och ska bli 
klar i mars 2010. Året präglades också av oförutsedda 
händelser som en vattenläcka på Gröna dalen och fukt-
skada på Mansängens och Rungårdens förskolor.

Fastighetsavdelningen skaffade ärendehanteringssys-
temet Landlord för fastighetsförvaltning, med syfte att 
underlätta bland annat underhållsplanering och uppfölj-
ning. Ett stort arbete med att registrera data i Landlord 
fortsätter 2010.

Enligt lagkrav har pcb-inventering och energideklara-
tioner genomförts. Pcb-inventeringen genomfördes på 
alla byggnader från 1963–1975 och resulterade i en upp-
märkning av alla riskinstallationer. Energideklarationer 
genomfördes på alla kommunens byggnader med en loka-
lyta på över 50 m2.   

Gatuavdelningen tog fram en underhållsplan för belägg-
ningar för att visa underhållsbehov och kostnader för att 
åtgärda dessa.

Utemiljön vid Futurum och Gransäterskolan förbättrades 
i samråd med personal, elever och föräldraråd. 

Arbetet med skateboardparken mellan BCJF och ishallen 
påbörjades i samarbete med skejtare, kultur och fritid och 
kommunstyrelsen. Gatuavdelningen och skateboardklub-
ben sökte bidrag till detta från EU och länsberedningen. 

Kostavdelningen överfördes från bildningsnämnden till 
miljö- och tekniknämnden den 1 januari 2009. Samtidigt 
tog kostavdelningen även över verksamhetsansvaret för 
13 förskolekök.

Miljöavdelningen införde under året en ny taxa för pröv-
ning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan antogs 
av fullmäktige den 28 september och börjar gälla den 1 
januari 2010. 

Byggavdelningen fokuserade på bemötandefrågor genom 
att göra kundenkäter, hålla fokusgrupper och utbilda per-
sonalen. Öppet hus-satsningen fortsatte och avdelningen 
deltog vid Håbo festdag. Avdelningen utarbetade även en 
ny plan- och bygglovstaxa.
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Håbo kommun

Planavdelningen prioriterade under året de planprojekt 
som påverkas av de lagändringar avseende strandskyddet 
som genomförs den 31 juli 2010. Det gäller främst Frö-
sundavik, Skokloster Udde och två detalj planer i Krägga. 

Miljöstrategiska enheten utökade informationen på 
hemsidan, uppmärksammade Earth Hour och genom-
förde en geoteknisk undersökning av Skörbytippen. Skör-
bytippen har av länsstyrelsen bedömts vara i riskklass 1 
som betyder mycket stor risk. Tillståndsnämnden beslu-
tade 2008 med stöd av miljöbalken att Håbo kommun ska 
utföra undersökningar och redovisa för tillståndsnämn-
den. Provtagningar utfördes därför i enlighet med före-
läggandet.

ekonomi
I tabellen nedan redovisas utfall 2008, budget och utfall 
2009 samt avvikelse för miljö- och tekniknämnden, 
exklusive va- och avfallsavdelningen.

Resultat, tkr Utfall

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

Avvik 

else

Intäkter 11 192 14 593 20 309 5 715

Internhyra 0 90 991 85 454 –5 537

Summa intäkter 11 192 105 584 105 762 178

Kostnader

Lönekostnader –30 243 –47 680 –46 646 1 033

Köp av verksamhet –28 541 –26 429 –30 582 –4 153

Övriga kostnader –43 856 –106 581 –107 043 –462

Internhyra 0 –2 433 –2 433 0

Summa kostnader –102 641 –183 123 –186 705 –3 582

Resultat –91 449 –77 539 –80 943 –3 404

Nettoinvestering 12 441 –32 696 –26 334 6 362

Miljö- och tekniknämndens totala budget för 2009 var 
77,5 mkr och resultatet 2009 blev –3,4 mkr.

Budgetarna för va-avdelningen och avfallsavdelningen är 
till 100 procent taxefinansierade, varför dessa verksamhe-
ter redovisas separat. 

Internhyressystemet infördes den 1 januari 2009 samti-
digt som kostavdelningen flyttades från bildningsnämn-
den till miljö- och tekniknämnden. Det påverkar både 
intäkts- och kostnadssidan. 

Internhyressystemet bygger på en kostnadsanalys av 
2007 års kostnader och intäkter för fastighetsavdelningen 
och en viss uppräkning i enlighet med budget. För 2010 
kommer ingen uppräkning att göras. 

I matrisen ovan redovisas intäkterna från internhyres-
systemet separat. Det ser här ut som att systemet hade 
ett underskott på 5,5 mkr. Det beror dock till stor del på 
en felbudgetering i början av året av intäkterna för de 
externa verksamheterna som privata skolor och försko-
lor med flera. Intäkterna för dessa lokaler redovisas i stäl-
let under ”intäkter” i matrisen. Under året arbetade dock 
skolnämnden aktivt med lokalutnyttjandet, vilket lett till 
att skolnämnden har mindre ytor och mindre kostnader 
för lokaler. Miljö- och tekniknämndens intäkter blev där-
för cirka 100 tkr mindre. 

På verksamhetsnivå var det simhallen (där rehabdelen är 
framgångsrik) och ishallen som stod för störst skillnader 
mellan budgeterade intäkter och utfall.

Totalt sett redovisade nämnden ett överskott på intäktssi-
dan på 178 tkr.

För lönekostnaderna uppstod ett överskott inom MTF-
ledningen, beroende på att den tidigare förvaltnings chefen 
slutat och den tillförordnade förvaltningschefen delat upp 
lönekostnaden på flera verksamheter. Även verksamhe-
terna fastighetsdrift, kommunvägar och gatu/park drift 
och underhåll bidrog till ett totalt överskott på 1,0 mkr, 
på grund av omstruktureringar mellan olika verksamheter 
och icke direkt tillsatta vakanta tjänster 

En generell prisökning på arbetskostnader och material 
under året slog hårt mot miljö- och teknikförvaltningen 
som köper in stora delar av verksamheten. Det största 
underskottet inom köp av verksamhet redovisade verk-
samheten fastighetsdrift, som bland annat genomförde 
energideklarationer och obligatoriska ventilationskon-
troller (ovk) som lett till icke budgeterade reparationer 
och installationer. Även verksamheten bostadsanpassning 
redovisade ett underskott liksom gårdsanläggningar där 
avvikelsen till stor del beror på akuta åtgärder vid Nybyg-
gets förskola, och på lekutrustningen på Skeppsgården, 
samt reparation av skadegörelse och vinterväghållning. 
Underskottet för köp av verksamhet uppgick till 4,2 mkr.

Inom övriga kostnader redovisade verksamheten gatu- 
och gångvägsbelysning störst underskott. 2008 tillkom 
cirka 350 nya armaturer i bland annat Viby äng, Skörby 
skog och Kantorsvägen i Skokloster, vilket under 2009 
har fått helårseffekt. Även kostnaderna för skade görelse 
och trafikskador ökade. Ersättningar för trafikskador 
ersätts inte längre av försäkringsbolagen, vilket gör att 
kommunen själv får stå för denna kostnad. Även skolmål-
tider inom förskola hade högre övriga kostnader än bud-
geterat. 

Internt inom miljö- och tekniknämnden, exklusive va- 
och avfallsavdelningarna, överförs inga pengar avseende 
internhyra för kontorslokaler, simhall, ishall, med mera, 
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Årsredovisning 2009

utom avseende köken. Systemet togs fram innan kost-
avdelningen flyttade från bildningsnämnden till miljö- 
och tekniknämnden och hyran för skol- och förskoleköken 
var då redan budgeterad. Det gör att miljö- och teknik-
nämnden fick budget för detta och därför betalade hyran 
för köken. 

Totalt sett redovisade nämnden ett underskott på kost-
nadssidan på 3,6 mkr, vilket gav ett totalt underskott på 
3,4 mkr för miljö- och tekniknämnden. 

Den verksamhet som redovisade störst underskott är fast-
ighetsdriften, där kostnaderna för ventilations arbeten, 
el arbeten, storköksarbeten och annan entreprenad samt 
köp av verksamhet gav ett underskott på 3,0 mkr jämfört 
med budget. Även kostnaderna för inköp av underhålls-
materiel var högre än budgeterat, liksom energi-
deklarationer, konsulttjänst för ventilation och övriga 
konsulttjänster. Verksamheten fastighetsdrift redovisade 
totalt ett underskott på 1,4 mkr.

Resultatet från de taxefinansierade verksamheterna fon-
deras. Avfallsverksamheten redovisade ett överskott på 
1,8 mkr och va-verksamheten ett överskott på 1,1 mkr. 
Avfallsavdelningen och va-avdelningen redovisas separat.

De större investeringsprojekten under året var: 
ombyggnationer av kök (8,2 mkr),zz

verksamhetsförändringar för skol- och bildningsnämn-zz

den (6,0 mkr), 
omläggning av va-ledningar (2,2 mkr).zz

Mål och måluppfyllelse

i Håbo
är Medborgarna i fokus
Alla som bor och verkar i kommunen ska få ett kor-
rekt bemötande och nås av relevant och efterfrågad 
information. Nöjdheten mäts i enkäter 2009 och 2010. 
Nöjdheten ska ha ökat 2010.
+ Målet är uppfyllt.

Kommentar: Nämnden bedömer målet är uppfyllt, 
även om det inte går att mäta med enkät förrän 2010. 
Aktiviteter under 2009 var bland annat att gatuavdel-
ningen informerade om planerade och utförda arbeten via 
kommunens hemsida, kommunens miljöguide uppdatera-
des och informationsplaner upprättades för avfallsavdel-
ningen och miljöstrategiska enheten.

Kommunikationen med våra kunder ska vidareutveck-
las. Uppföljning sker genom redovisning av genom-
förda åtgärder. 
+ Målet är uppfyllt.

Kommentar: Nämnden bedömer målet uppfyllt. Ett 
antal aktiviteter för att nå målet genomfördes, som miljö-

vecka på biblioteket, öppet hus på återvinningscentralen 
och en kundtjänst hos gatuavdelningen.

Den fysiska utemiljön ska förbättras så att våra kunder 
känner ökad trygghet. Uppföljning sker genom redo-
visning av genomförda åtgärder. 
+ Målet är uppfyllt.

Kommentar: Nämnden bedömer målet uppfyllt. Hän-
delser under året var bland annat förbättring av trafik-
säkerheten längs Dalvägen genom byggnation av en 
gång- och cykelväg samt röjningsarbeten längs gång- och 
cykelvägar.

i Håbo
är dina skattepengar vårt ansvar
Nyttjandegraden av kommunens lokaler och anlägg-
ningar ska öka.
+ Målet är uppfyllt.

Kommentar: Nämnden bedömer målet uppfyllt. 
Införandet av internhyressystemet ledde till att skol-
förvaltningen har sagt upp lokaler, vilket gett ökad nytt-
jandegrad. 

Värdet av kommunens byggnader och anläggningar ska 
säkerställas. Inventering ska ske och ett värde sättas.
- Målet är inte uppfyllt

Kommentar: Nämnden bedömer målet som icke upp-
fyllt. Underhållsplanen för kommunens gatubestånd 
genomfördes och inmätningen av gårdar på skolor och 
förskolor samt kommunens gräsytor påbörjades. Under-
hållsplanen för kommunens byggnader är däremot inte 
avslutad även om den är påbörjad. Arbetet fortsätter under 
2010. 

För att uppnå högre kvalitet och bättre kostnadseffek-
tivitet ska alternativa driftformer (om)prövas, internt 
och externt.
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Nämnden bedömer målet uppfyllt. Gatu-
avdelningen för diskussioner med Bålsta hockey om för-
ändringar av drift av ishallen och planavdelningen har 
gjort en utredning avseende mätuppdrag. 

i Håbo
bygger vi för framtiden
Sjönära bebyggelse ska öka och därmed göra tillgäng-
ligheten till strand- och friluftsområden samt till fri-
tidsanläggningar större. 
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Nämnden bedömer målet uppfyllt. Fast-
ighetsavdelningen uppförde en ny kiosk och omkläd-
ningsrum vid Ekillabadet, och gatuavdelningen har 
utökat antalet parkeringsplatser vid Kräggabadet och 
förbättrat tillgängligheten för rörelsehindrade vid Kal-
marsandsbadet.
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Miljö- och tekniknämnden ska verka för att lämpliga 
bostäder för alla generationer tillskapas.
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Nämnden bedömer målet uppfyllt. Fast-
ighetsavdelningen inventerar och åtgärdar hinder för att 
underlätta för funktionshindrade.

i Håbo
är skolan kvalitetssäkrad 
Den positiva upplevelsen av att vistas i kommunens 
lokaler ska öka. Uppföljning sker genom mätning av 
nöjdhetsgraden hos brukarna.
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Nämnden bedömer målet uppfyllt. Gatu-
avdelningen förbättrade utemiljön kring ett antal av 
kommunens skolor och förskolor i samarbete med per-
sonal, föräldrar och elever/barn. I kommunens loka-
ler genomfördes arbetsmiljöåtgärder utifrån brukarnas 
behov, som ljudabsorbenter mot buller och solskydds-
film på fönster. Uppföljning av nöjdheten baseras på 
kontakt med brukarna. 

i Håbo
kan du välja
Kunderna ska kunna välja servicenivå på viss teknisk 
kärnverksamhet. 
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Nämnden bedömer målet uppfyllt. Bygg-
avdelningen har utrett möjligheter att införa elektroniska 
bygglovsansökningar. Internhyressystemet ger hyres-
gästerna möjligheten att välja lokaler och de kan även 
beställa verksamhetsanpassningar.

i Håbo
finns en miljö för framtiden
Användning av miljövänlig energi ska öka.
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Nämnden bedömer målet uppfyllt. Viby 
förskola, Vibyskolan och Futurumskolan är inkopplade på 
fjärrvärmenätet och ett nytt elavtal har tecknats med kli-
matsmart el.

Verka för resurssnåla och giftfria kretslopp. 
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Nämnden bedömer målet uppfyllt. 
Avfalls- och gatuavdelningen deltog i ett projekt där bio-
logiskt nedbrytbara hundpåsar placerats runt om i Håbo, 
en geoteknisk undersökning av Skörbytippen genom-
fördes, mallar för rivningsplaner togs fram, matavfall 
utsorterades i alla soprum där utrymme finns och intern 
information om källsortering utfördes.

Minska energianvändningen i kommunens verksamheter.
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Nämnden bedömer målet uppfyllt. Energi-
användningen i de kommunala verksamheterna minskade 

under 2009 med 2,8 procent jämfört med 2008. Miljö- 
och tekniknämnden fortsatte utbytet av kvicksilverlam-
por till lågenergilampor. Fortlöpande byts ljuskällor ut till 
mer energieffektiva i kommunens byggnader. Fönsterby-
ten utfördes för att minska energianvändningen. Fjärrstyr-
ning av drifttider på ventilation och värme installerades 
på räddningsstationen, räddningsgaraget samt Vibys och 
Nybyggets förskolor. En ”energismartguide” utarbetades 
också och spreds inom de kommunala verksamheterna via 
miljöombud.

nyckeltal och analys
Fastighetsavdelningen
Nyckeltalen för fastighetsdriften och underhåll har räknats 
om eftersom alla fastigheter, både interna och externa, nu 
ligger inom fastighetsavdelningen. Tidigare låg alla kost-
nader för de externa lokalerna inom MTF-ledningen.

Utfall 

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

Föränd 

ring

Fastighetsdrift, kr/m2   393 407 415 8

Planerat underhåll, kr/m2   40 35 37 2

Lokalvård, kr/m2 172 148 166 18

Bostadsanpassning, st

   0 kr – 4 999 kr 64 72 77 5

   5 000 kr – 99 999 kr 49 55 51 –4

   100 000 kr – 2 4 9 5

Orsaken till att nyckeltalet för fastighetsdrift blev högre 
än budgeterat beror till stor del på flera oförutsedda 
fuktskador. 

Under flera år har besparingar gjorts inom underhåll, vil-
ket lett till akuta underhållsbehov som åtgärdades under 
året på vissa förskolor. På grund av accelererande drift-
kostnader för kommunhusets markiser byttes dessa, vilket 
bidrog till det höga nyckeltalet inom underhåll.

Kommunens städyta minskade från 64 760 m2 till 
64 180 m2 mellan 2008 och 2009. Kostnaden/m2 minskade 
jämfört med 2008, men lokalvården nådde inte ner till det 
budgeterade nyckeltalet. 

De större bostadsanpassningarna (om-, ny och tillbyggna-
tioner för över 100 tkr) ökade i antal, från 2 år 2008 till 9 
2009.
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gatuavdelningen

Utfall 

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

Förän

dring

Ljuspunkter, st 5 784 5 784 5 889 105

Kostnad, kr/ljuspunkt 729 552 692 140

Förändringen av antalet ljuspunkter beror på utbyggnad 
av belysning runt skolor och förskolor samt övertagande 
av Prästkragevägen, Viby äng.

Miljöavdelningen
Utfall 

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

Förän

dring

Delegationsbeslut Miljö- 

och Hälsa, st 280 300 290 –10

Byggavdelningen
Avdelningen införde under året nya nyckeltal och det 
finns därför inga budgetsiffror för dessa. 

Utfall 

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

Förän–

dring

Antal beslutade bygglov 271 271 290 19

Antal överklagade beslut 4 4 11 7

Antal överklagade beslut 

som ändrats i högre 

instans

1 1 2 1

Antal påbörjade 

lägenheter

95 95 30 –65

Produktivitet (ärenden/

årsarbetare)

– – 140 –

Produktivitet (beslut/

årsarbetare)

– – 71 –

Rättssäkerhet (%) – – 86 –

Handläggningstid 

(medelvärde antal 

veckor)

– – 4,9 –

Kundnöjdhet (%) – – 90 –

NKI (%) – – 88 –

Byggavdelningen informerar aktivt om möjligheten att 
överklaga beslut och hur man går till väga.

Produktivitet: Hit räknas förutom bygglov även riv-
ningslov, marklov, tillfälliga lov och förhandsbesked som 
inkommit under perioden 1 januari – 31 oktober. Ärenden 
som inte räknas med är olovligt byggande, ovk, strand-
skydd eller allmänna ärenden. 

Rättssäkerhet: Nyckeltalet för rättssäkerhet definieras 
här som antal beslut som stått sig i överprövande instans 
delat med antal beslut/domar från överprövande instanser. 
Samma ärende kan alltså generera flera beslut. Andelen 
beslut som stått sig avser andel beslut som till sin hel-

het stått sig. Beslut om prövningstillstånd, syn, inhibition, 
avskrivningar, avvisningar och bygganmälan ej medräk-
nade. Likaså är inte tillsynsbeslut från länsstyrelsen res-
pektive JO-beslut med i statistiken.

Handläggningstid: Starttiden är då första handlingen 
kom in och sluttiden är när beslutet expedierats. Ärenden 
som räknas med är inkomna mellan 1 mars och 30 juni 
och expedierade till och med 30 september.

Kundnöjdhet: Andelen som svarat ”Stämmer helt” + 
”Stämmer ganska väl” på frågan ”Jag är nöjd med hand-
läggningen i sin helhet” i kundenkäten.

NKI: Nöjd kund index. Andelen som svarat ”Stämmer 
helt” + ”Stämmer ganska väl” på tre övergripande frågor 
i kundenkäten.

Planavdelningen
Utfall 

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

Föränd 

ring

Detaljplaner laga kraft, st 11 4 6 2

Detaljplan, antal 

bostadsenheter, st 275 2 3 1

Detaljplan, tomtarea 

verksamheter, m2 247 300 0 0 0

Antal lägenheter, st 20 0 0 0

Orsaken till det ökade antalet detaljplaner är att avdel-
ningen tvingades göra två så kallade tilläggsbestämmel-
ser till nya planer som vid bygglov inte visat sig fungera.

Klotter och skadegörelse
Utfall 

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

Föränd

ring

Skadegörelse, tkr 1 910 1 325 1 705 380

Klotter, tkr 228 235 179 -55

Kostnaden för skadegörelsen minskade jämfört med 2008 
med cirka 200 tkr. Förstärkt utebelysning monterades på 
Futurum och på Skeppsgårdens, Vibys och Nybyggets 
förskolor. Trots detta har skadegörelsen här inte minskat.

Även kostnaderna för klottersanering minskade jämfört 
med 2008. Orsakerna kan vara kommunens aktiva arbete 
med att avlägsna klotter inom 24 timmar från anmälan, 
föräldravandringar och/eller Bålstapolarnas arbete. 

viktiga förändringar och trender
Fastighetsavdelningen
Ett nytt maskindirektiv trädde i kraft vid årsskiftet 
2010/2011 som kan leda till ökade kostnader för bostads-
anpassning. 
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Enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undan-
röjande av enkelt avhjälpta hinder i allmänna lokaler och 
på allmänna platser ska åtgärderna vara utförda vid års-
skiftet 2009/2010. 

Internhyressystem infördes den 1 januari. Flera övergri-
pande systemfrågor och rutiner utreddes i samverkan med 
övriga förvaltningar. 

Fastighetsavdelningen drabbades under året av oförut-
sedda händelser på grund av bristande underhåll. Under 
2010 kommer avdelningen att ta fram beslutsunderlag för 
en ökad andel planerat underhåll jämfört med felavhjäl-
pande underhåll.

gatuavdelningen
En tydlig trend är en ökad oro hos kommuninvånarna. 
Oron gäller allt från barns trygghet och säkerhet till tra-
fiksäkerhet och skadegörelse och klotter.

En ökad cykelanvändning, både genom individens eget 
val och kommunens påverkan, ställer krav på utbyggnad 
av gång- och cykelvägar, p-platser för cyklar samt belys-
ning.

Nedskräpningen fortsätter att öka och Håboborna önskar 
fler papperskorgar och hundlatriner. Om förvaltningen 
tillmötesgår önskemålen innebär det ökade driftkost-
nader.

För att hantera inflödet av telefonsamtal från kommun-
invånare och brukare har förvaltningen inrättat en kund-
tjänst. Mängden ärenden som inkommer via e-post är 
fortsatt hög.

Fortfarande är behovet av röjning och gallring i de bostads-
nära skogarna stort, liksom önskemål om att få träd fällda 
eller skogsområden gallrade. Förvaltningen ska utreda 
olika möjligheter att hantera de enskilda önske målen.

Ett behov som behöver mötas i framtiden är efter frågan på 
spontanidrottsplatser, ytor och anläggningar dit man kan 
gå utan att boka tid och där det finns plats för spontana 
möten. Som exempel kan nämnas spolade naturisbanor, 
fotbollsmål på gräsytor, jordkullar för BMX-aktiviteter, 
skateboardparker m.m. Det kan ses som ett svar på det 
ökade intresset för hälsa och oron för den unga generatio-
nens inaktivitet.

Samverkan med olika aktörer i samhället såsom föräldra-
råd, företagare och föreningar ökar. Detta ger positiva 
resultat men kräver mer tid av personalen inom avdel-
ningen.

Samverkan med andra förvaltningar och kommuner har 
ökat. Det ger utslag i att de projekt som genomförs är 

bättre förankrade genom att olika kunskapsområden tagits 
tillvara.

Rehabbassängen är i stort sett fullbokad och vi ser en 
ökad efterfrågan. Den har även varit öppen hela somma-
ren och då besökts flitigt.

Diskussioner förs med Bålsta Hockey Club beträffande 
förändrade driftformer för ishallen.

Kostavdelningen
Det finns ett allmänt ökat intresse för hälsa och livsstils-
frågor med ekologiskt och etiskt tänkande kring mat, vil-
ket leder till högre krav inom detta, exempelvis vad gäller 
skolmaten. Regeringen har även målet att 25 procent av 
den offentliga sektorns konsumtion av livsmedel ska avse 
ekologiska livsmedel år 2010. Samarbete mellan sko-
lor, kostenheten och miljöstrategiska enheten har påbör-
jats för att uppfylla dessa krav. Matsedel för vt 2010 är 
näringsvärdesberäknad i ett kostdataprogram. Kostenhe-
ten serverar ekologisk mjölk på alla skolor och förskolor.

Miljöavdelningen
Länsstyrelsen övertog ansvaret för djurskyddstillsynen i 
januari 2009. Det minskade tillsynsansvaret motsvarade 
0,5 tjänster. Då förvaltningen samtidigt internrekryterade 
en verksamhetsansvarig motsvarande 0,5 tjänster 2008 
ledde det inte till frigörande av resurser.

Tillsynen på förskolor och förorenade områden ökade 
under 2009, vilket ledde till bättre rutiner inom försko-
lornas egenkontroll och att man kom ett steg närmare 
kartläggningen av föroreningarna i Skörbytippen. Miljö-
tillsynen i lantbruken och småbåtshamnarna uteblev. 
Tillsynen på småbåtshamnarna koordineras med länssty-
relsens satsningar 2011. 

Den 1 juli 2009 förändrades miljöbalkens strandskydds-
regler, vilket ökar miljöavdelningens tillsyns ansvar. 
Strandskyddstillsynen prioriteras inte under 2010.

Byggavdelningen
Plan- och bygglagen har varit under omarbetning en 
längre tid, men utan förändringar under 2009. Föränd-
ringarna kan påverka byggavdelningens verksamhet och 
väntas träda i kraft tidigast årsskiftet 2010/2011. 

Antalet ärenden till byggavdelningen överskred progno-
sen. Det så kallade rot-avdraget bidrog troligtvis till detta 
och lågkonjunkturen påverkade inte byggandet i kommu-
nen i förväntad utsträckning.

Planavdelningen
Inför budgeten 2009 fanns en oro för hur låg konjunktu-
ren inom byggsektorn skulle påverka planavdelningen. 
Förfrågningar på mätuppdrag minskade 2009. Planenhe-

M
iljö

- o
ch

 tekn
ikn

äm
n

d
en

64



Årsredovisning 2009

ten påverkades främst av ändringarna i strandskyddslag-
stiftningen, då enheten fick omprioritera planprojekt. Det 
påverkade främst intäkterna då antalet färdigställda pla-
ner minskade under 2009.

Tidigt under 2009 framkom att intäkterna under verk-
samhetsåret skulle avvika från budget. Planavdelningen 
har varit restriktiv med egenfinansierade projekt. Det gäl-
ler för 2010 om inte antalet uppdrag främst för mätenhe-
ten ökar.   

Miljöstrategiska enheten
Fler projektuppdrag och kostnader för kommunens för-
orenade områden förväntas med hänvisning till läns-
styrelsens handlingsprogram och delmålet som rör 
efterbehandling av förorenade områden. Alla förorenade 
områden ska vara utredda och vid behov åtgärdade vid 
utgången av år 2010. Skörbytippen har av länsstyrelsen 
bedömts vara i riskklass 1 som betyder mycket stor risk. 
Tillståndsnämnden beslutade 2008 med stöd av miljö-
balken att Håbo kommun ska utföra undersökningar och 
redovisa till tillståndsnämnden. Provtagningar utfördes 
därför 2009 och fler underökningar av Skörbytippen pla-
neras under 2010. Även andra förorenade områden inom 
Håbo kommun kan bli aktuella under 2010.

EU:s vattendirektiv och Vattenmyndighetens förslag till 
åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt för att 
uppnå ”god vattenstatus” i alla vatten senast år 2015 inne-
bär behov av stöd kring kartläggning och analys av alla 
vatten i Håbo kommun, fastställande av mål/kvalitetskrav, 
upprättande av åtgärdsprogram samt övervakning av vat-
tenmiljöerna. 

Allmänhetens intresse ökar för de nationella miljö-
kvalitetsmålen och hur kommunen jobbar med miljö-
frågor, eventuella lokala miljömål, åtgärdsplaner och 
prioriteringar. Det medför större informationsbehov via 
hemsida, broschyrer med mera. Regeringen förväntas 
även efter en utvärdering av miljökvalitetsmålen efter-
fråga och kräva mer från kommunerna. 

Behovet ökar av internkonsultation gällande miljöanpas-
sad offentlig upphandling. Enligt EU:s program för den 
integrerade produktpolitiken (IPP) och regeringens skri-
velse Miljöanpassad offentlig upphandling bör andelen 
offentliga upphandlingar med välformulerade miljökrav 
öka.

Avfallsavdelningen
Uppdrag och ansvarsområde
Avfallsavdelningen är en taxefinansierad verksamhet som 
ansvarar för insamling av hushållsavfall och därmed jäm-
förligt avfall, drift av återvinningscentralen, avfallsplane-
ring och information. Kundtjänst för vatten/avlopp (va) 

och avfall sköter kontakten med kommuninvånarna och 
ansvarar för faktureringen. 

Årets händelser
Avfallsavdelningen tecknade ett samverkansavtal med 
Upplands-Bro kommun avseende gemensam kundtjänst 
för va och avfall. Denna gemensamma kundtjänst öpp-
nade officiellt den 1 januari 2009.

Återvinningscentralen tilldelades 2009 Guldkompas-
sens miljöpris. Motiveringen löd: ”Den alltid kunniga och 
trevliga personalen på nya välordnade återvinningen med 
bland annat bytesboden för felfria saker.”

ekonomi
I tabellen nedan redovisas utfall 2008, budget och utfall 
2009 samt avvikelse för avfallsavdelningen.

Resultat, tkr Utfall

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

Avvik

else

Intäkter 18 282 20 454 20 330 –124

Kostnader

Lönekostnader –1 414 –1 908 –1 405 503

Köp av verksamhet –5 349 –5 022 –4 212 810

Övriga kostnader –9 336 –13 524 –12 934 590

Internhyra 0 0 0 0

Summa kostnader –16 099 –20 454 –18 551 1 902

Resultat 2 183 0 1 779 1 779 

Nettoinvestering 1 312 –1 500 0 1 500

Budgeten för avfallsavdelningen är till 100 procent taxe-
finansierad och redovisas därför separat. Avdelningens 
kostnader ska finansieras av abonnenternas taxor för 
avfall. 

På intäktssidan redovisades ett underskott på 124 tkr som 
kan bero på att kunderna har blivit duktigare på att sor-
tera ut avfall som sedan lämnas till återvinningscentralen. 
Detta resulterar i mindre mängd hushållsavfall och flera 
hushåll har även under året förändrat hämtningsintervall, 
vilket medför minskade intäkter från abonnenterna.

Avvikelsen för lönekostnader uppstod på grund av föräld-
raledighet och uppgick till 503 tkr.

Överskottet på 810 tkr för köp av verksamhet beror till 
största del på att driften av återvinningscentralen blev bil-
ligare än budgeterat.

Även de övriga kostnaderna blev lägre än budgeterat. De 
största posterna, insamling av hushållsavfall, grovavfall 
och sophämtning av kärl, gav ett överskott på 590 tkr. 

M
ilj

ö
- 

o
ch

 t
ek

n
ik

n
äm

n
d

en

65



Håbo kommun

Överskottet på 1,8 mkr kommer att användas till ökade 
behandlingsavgifter pga. ökade avfallsmängder på åter-
vinningscentralen, eventuell justering av förbrännings-
skatten och en eventuell informationskampanj om 
förändringar i insamlingssystemet. Överskott på 1,8 mkr 
redovisas i fond för avfallsverksamheten. 

Ingående balans i fonden januari 2009 var 4 162 tkr. 
Utgående balans uppgick till 4 162 tkr + 1 779 tkr = 
5 941 tkr.

Mål och måluppfyllelse

i Håbo
är Medborgarna i fokus
Alla som bor och verkar i kommunen ska få ett korrekt 
bemötande och nås av relevant och efterfrågad infor-
mation. Nöjdheten mäts i enkäter 2009 och 2010 och 
ska ha ökat 2010.
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Nämnden bedömer att målet är uppfyllt, 
även om det inte går att mäta med enkät förrän 2010. 
Under 2009 upprättades informationsplaner för avfallsav-
delningen, kundtjänsten för avfalls- och va-avdelningen 
utökades med två personer för att säkerställa tillgänglig-
heten genom samverkan med Upplands-Bro och skapa en 
gemensam kundtjänst.

Kommunikationen med avfallshanteringens kunder ska 
vidareutvecklas. Uppföljning sker genom redovisning 
av genomförda åtgärder. 
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Nämnden bedömer att målet är uppfyllt. 
Ett antal aktiviteter för att nå målet har genomförts, som 
miljövecka på biblioteket och öppet hus på återvinnings-
centralen.

i Håbo
är dina skattepengar vårt ansvar
Nyttjandegraden av kommunens lokaler och anlägg-
ningar ska öka.
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Nämnden bedömer att målet är uppfyllt. 
Återvinningscentralen i Västerskog anpassade sina öppet-
tider för att öka nyttjandegraden. 

Värdet av kommunens byggnader och anläggningar 
ska säkerställas. Inventering ska ske och ett värde sät-
tas.
- Målet är inte uppfyllt

Kommentar: Nämnden bedömer målet som icke upp-
fyllt, men underhållsplaner för kommunens återvinnings-
central planeras upprättas under 2010.

i Håbo
bygger vi för framtiden

Kommentar: Avfallsavdelningen hade inga åtaganden 
mot detta mål. 

i Håbo
är skolan kvalitetssäkrad 

Kommentar: Avfallsavdelningen hade inga åtaganden 
mot detta mål. 

i Håbo
kan du välja
Kunderna ska kunna välja servicenivå på viss teknisk 
kärnverksamhet. 
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Nämnden bedömer att målet är uppfyllt.  
Enheten genomförde en informationskampanj om de 
olika valmöjligheterna för öppettider på återvinningscen-
tralen och hämtningsintervaller. 

i Håbo
finns en miljö för framtiden
Verka för resurssnåla och giftfria kretslopp. 
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Nämnden bedömer att målet är uppfyllt. 
Källsorteringsvagnar har bland annat inköpts på beställ-
ning från skolor och förskolor.

nyckeltal och analys
Utfall 

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

Föränd

ring

Hushållsavfall, ton/år 4 797 – 4 647 –

Antal besökare vid 

återvinningscentralen 51 733 – 60 725 –

Antal ton avfall på 

återvinningscentralen 4 167 – 4 527 –

Även 2009 minskade mängden insamlat hushållsavfall, 
vilket antas bero på att en ny återvinningscentral, infor-
mationssatsning och sopsortering har gjort invånarna 
bättre på att sortera ut sina grovsopor och lämna vid åter-
vinningscentralen. 

Antalet besökare till återvinningscentralen ökade med 17 
procent, vilket troligtvis beror på att kommunen öppnat 
en egen anläggning, utökat öppettiderna och informerat 
om anläggningen.

Avfallsmängderna på återvinningscentralen ökade, vil-
ket antas bero på att den nya anläggningen kan ta emot 

M
iljö

- o
ch

 tekn
ikn

äm
n

d
en

66



Årsredovisning 2009

bilar med släp, och större avfallsmängder, samt har ut ökat 
öppettiderna. 

viktiga förändringar och trender
Avfallshanteringen är idag betydligt mer resurseffektiv 
och ger mindre miljöpåverkan än för tio år sedan, tack 
vare bland annat styrmedel som producentansvar, depo-
neringsförbud och skatt på deponering. Men mängden 
avfall har fortsatt att öka. Genom ökade informations- 
och utbildningssatsningar är förhoppningen att den sam-
manlagda miljöbelastningen inte kommer att öka trots att 
avfallsmängderna ökar. 

va-avdelningen
Uppdrag och ansvarsområde
Va-avdelningen ansvarar för den kommunala va-verksam-
heten (vatten/avlopp). Det innefattar produktion och dist-
ribution av dricksvatten till hushåll och näringsliv samt 
avledning och rening av spillvatten. Va-verket ansvarar 
även för bortledande av dagvatten. 

Årets händelser
Utredningen angående framtida va-strategi för Håbo 
kommun är klar och är en strategi för att försörja Håbo 
kommun med en komplett va-lösning för ett långsiktigt 
hållbart perspektiv.

Omvandlingsområdet i Kivinge är klart och ingår nu i ett 
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.

Utredningen om införandet av kvävereduktion på Bål-
sta avloppsreningsverk är klar, och detta projekt går nu 
vidare med en ny tillståndsansökan och detaljprojektering 
av utbyggnaden.

Skokloster vattenverk utökade sin kapacitet med cirka 20 
procent, vilket innebar att ingen datumbevattning behöv-
des under sommaren.

ekonomi
Resultaträkning
Nedan presenteras va-avdelningens resultaträkning för 
2009. Va-avdelningen är taxefinansierad till 100 procent. 

Resultaträkning, tkr Utfall Utfall Not

2009 2008

Verksamhetens intäkter

   Brukningsavgifter 22 210 20 964 1

   Övriga intäkter 10

   Anläggningsavgifter 8 099 4 099

   Periodisering av årets 

anläggningsavgifter –7 977 –4 038

    Periodisering av tidigare års 

anläggningsavgifter 329 268

   Förändring av investeringsfond 0 0

   Förändring av kortfristig skuld till 

abonnentkollektivet (förutbetalda 

intäkter) 0 0

Verksamhetens interna intäkter (inom 

koncernen) 3 422 3 037 2

26 083 24 340

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens externa kostnader –14 789 –16 399 3

Verksamhetens interna kostnader 

(inom koncernen) –1 051 –1 009 4

Avskrivningar –5 013 –4 936 

–20 853 –22 344

Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter 1 285 1 049

Finansiella kostnader –5 444 –5 978

–4 159 –4 929

Resultat före extra ordinära poster 1 071 –2 933

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

ÅRETS RESULTAT 1 071 –2 933
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Balansräkning
Nedan presenteras va-avdelningens balansräkning för 
2009. 

Balansräkning, tkr Utfall Utfall Not

2009 2008

Tillgångar

Anläggningstillgångar

   Materiella anläggningstillgångar 122 905 119 574

Summa anläggningstillgångar 122 905 119 574

Finansiella anläggningstillgångar

  Lån till kommunen 28 563 20 813

Summa finansiella 

anläggningstillgångar 28 563 20 813

Summa tillgångar 151 468 140 387

Eget kapital och skulder 

Eget kapital

   Eget kapital –2 657 276

   Varav årets resultat 1 071 –2 933

Summa eget kapital –1 587 –2 657

Avsättningar

   Pensioner 0 0

Summa avsättningar 0 0

Långfristiga skulder

   Lån av kommun 124 309 121 947

   Investeringsfond 0 0

   Förutbetalda intäkter från 

anläggningsavgifter 28 563 20 813

Summa långfristiga skulder 152 872 142 760

Kortfristiga skulder

   Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 0 102

   Övriga skulder, Sem löne skuld 182 182

Summa kortfristiga skulder 182 284

Summa eget kapital och skulder 151 468 140 387

noter till resultaträkningen

1 Brukningsavgifter 
tkr Utfall Utfall

2009 2008

Fast brukningsavgift va 10 437 9 895

Rörlig brukningsavgift va 11 759 11 051

Övriga ersättningar 14 18

Summa kostnader 22 210 20 964

2 verksamhetens interna intäkter (inom 
koncernen)
tkr Utfall Utfall

2009 2008

Fast brukningsavgift va 556 515

Rörlig brukningsavgift va 2 866 2 522

Summa intäkter 3 422 3 037

3 verksamhetens externa kostnader
tkr Utfall Utfall

2009 2008

Kostnader

Personalkostnader 4 887 5 570

Köp av verksamhet 4 956 5 436

Övriga kostnader 4 949 5 393

Summa kostnader 14 792 16 399

4 verksamhetens interna kostnader (inom 
koncernen)
tkr Utfall Utfall

2009 2008

Kostnader

Personalkostnader 0 0

Köp av verksamhet 0 0

Övriga kostnader 1 051 1 009

Summa kostnader 1 051 1 009
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5 Avskrivningar
tkr Utfall Utfall

2009 2008

Kostnader

Vatten- och avloppsanläggn 1 551

Processförbättring va 183

Slambehandling Bålsta 

reningsverk

35

Vattenverk Bålsta 1 430

Vattenverk Skokloster 228

Reningsverk Skokloster 156

Högreservoaren 14

Bålsta avloppsreningsverk 1 314 1 299

Ledningar Skokloster 44 46

Ledningar Bålsta 1 186 1 181

Larm och kommunikation 249 230

Pumpstationer Bålsta 129 91

Dagvattendammar Bålsta 51 51

Bilar och inventarier 211 269

Summa kostnader 5 013 4 936

Va-avdelningen genomförde en taxehöjning under som-
maren 2009 och redovisade därför ett positivt resultat 
för 2009. Det gör även att avdelningen kommer att börja 
betala av på det fonderade underskottet som man har från 
tidigare år.

Redovisat överskott 1,0 mkr, redovisas i va-fond. Ingående 
balans i fonden var –2 657 tkr i januari 2009 och utgående 
balans blev således –2 657 + 1 071 = –1 587  tkr.

De större investeringsprojekten under året var: 
omläggningar av ledningar (2,2 mkr) zz

processförbättring reningsverk (1,5 mkr) zz

exploatering Viby Äng (1,0 mkr).zz

Mål och måluppfyllelse

i Håbo
är Medborgarna i fokus
Alla som bor och verkar i kommunen ska få ett korrekt 
bemötande och nås av relevant och efterfrågad infor-
mation. Nöjdheten mäts i enkäter 2009 och 2010 och 
ska ha ökat 2010.
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Nämnden bedömer att målet är uppfyllt, 
även om det inte går att mäta med enkät förrän 2010. 
Kundtjänsten för avfalls- och va-avdelningen ut ökades 
med två personer för att säkerställa tillgängligheten 
genom att samverka med Upplands-Bro och ha en gemen-
sam kundtjänst.

Kommunikationen med våra kunder ska vidareutveck-
las. Uppföljning sker genom redovisning av genom-
förda åtgärder. 
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Nämnden bedömer att målet är uppfyllt. 
Ett antal aktiviteter genomfördes, som miljövecka på bib-
lioteket och öppet hus på återvinningscentralen där kund-
tjänst informerade om va-verksamheten.

i Håbo
är dina skattepengar vårt ansvar
För att uppnå högre kvalitet och bättre kostnadseffek-
tivitet ska alternativa driftformer (om)prövas, internt 
och externt.
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Va-avdelningen utarbetade en långsiktig 
va-strategi där man har sett över alternativa driftformer 
som redovisas 2010.

i Håbo
bygger vi för framtiden
Sjönära bebyggelse ska öka och därmed göra tillgäng-
ligheten till strand- och friluftsområden samt till fri-
tidsanläggningar större. 
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Va-avdelningen var aktiv i Skokloster 
Udde-projektet för att lösa va-försörjningen på bästa sätt.

i Håbo
är skolan kvalitetssäkrad 

Kommentar: Va-avdelningen hade inga åtaganden mot 
detta mål.

i Håbo
kan du välja

Kommentar: Va-avdelningen hade inga åtaganden mot 
detta mål.

i Håbo
finns en miljö för framtiden
Verka för resurssnåla och giftfria kretslopp. 
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Va-avdelningen arbetade med att införa 
kvävereduktion på Bålsta avloppsreningsverk.

Minska energianvändningen i kommunens verksamheter. 
+ Målet är uppfyllt

Kommentar: Va-avdelningen investerade i nya kom-
pressorer till Bålsta avloppsreningsverk, vilket har mins-
kat energianvändningen.
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Håbo kommun

nyckeltal och analys

Utfall 

2008

Budget 

2009

Utfall 

2009

För

ändring

Levererad 

mängd 

dricksvatten, 

m3/år

1 612 

951

– 1 507 

390

–

Renad mängd 

avloppsvatten, 

m3/år

2 257 

000

– 2 139 

586

–

Antal abonnenter 5 498 – 5 525 –

viktiga förändringar och trender
Utredningarna angående kväverening och va-strategi 
kommer att driva utvecklingen och utbyggnaden av va-
verksamheten under ett antal år framåt och har gett bra 
indikationer på vilka investeringar som är nödvändiga för 
en fortsatt driftsäker, kostnadseffektiv och hållbar va-för-
sörjning. Som nämndes i omvärldsanalysen har Bålsta 
avloppsreningsverk fått ett föreläggande på kvävereduk-
tion, vilket ger stora investeringskostnader. Ramdirektivet 
för vatten har ännu inte fått något genomslag på verksam-
heten, men kommer troligen att innebära stora föränd-
ringar kommande år.
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