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Håbo  
i korthet 2010
18 miljoner i överskott
År 2010 fick Håbo kommun ett överskott på 
18,2 miljoner kronor. Det var 14 miljoner mer 
än vad vi räknade med i budgeten. 

Överskottet berodde främst på att skatteintäk-
terna var 14 miljoner högre än väntat. Håbo 
fick också totalt 35 miljoner i statsbidrag och 
inkomstutjämning. Av dessa var 19 miljoner 
ett särskilt konjunkturstöd.

Alla nämnder utom en fick underskott, med 
totalt drygt 11 miljoner.

Håbo uppfyllde de finansiella målen. Dessa 
mål handlar om att minska låneskulden 
och att vi ska betala investeringar med egna 
pengar. Håbo betalade av 23 miljoner kronor 
på lånen, och minskade pensionsskulden till 
anställda med 11,6 miljoner. 

Hur mycket kan kommunen 
påverka sin ekonomi?
Även om kommunen är mycket självständig 
i många frågor, är det många lagar som styr 
vad kommunen måste, får och inte får göra. 
Kommunen måste exempelvis erbjuda för-
skola, skola och äldreomsorg. Samtidigt är 
det just dessa saker som kostar mest. Totalt 
står vård, skola och omsorg för 77 procent 
av kommunens kostnader.

Kommunens ekonomi påverkas starkt av 
statsbidragen och inkomstutjämningen. 
2010 fick Håbo kommun 35,2 miljoner 
kronor i sådana statliga bidrag. Utan stats-
bidrag skulle kommunalskatten varit 0,96 
kronor högre.

Resultaträkning 2010
tkr Bokslut 

2009
Bokslut 

2010
Verksamhetens intäkter 169 312 176 092
Verksamhetens kostnader –923 281 –969 960
Finansnetto –18 659 –20 325
Verksamhetsnetto –772 628 –814 193

Skattenetto 793 089 832 356

Resultat 20 461 18 163
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Vad hände  
under året?

7. Alla elever i årskurs 1 på gymnasiet (Fri-
degård) fick tillgång till en egen dator.

8. EU-projektet Kompetensbron fick 
drygt 16 miljoner kronor för att 

genomföra kompetensutveck-
ling i åtta kommuner.

9. Vi började under 
året införa ny IT-infra-
struktur i förskolor och 

grundskolor.

10. Brottsligheten minskade och 
ungdomssatsningarna fortsatte. 

Exempel på ungdomssatsningar är 
Bålstapolarna, Hälsoäventyret och demo-
kratidagar med ungdomar. 

11. Fridegårdspriset delades ut till konstnären 
Lo Kauppi.

12. Verkstan utökade sina öppettider från två 
till fem kvällar i veckan.

13. En skatepark började byggas, där ung-
domar har fått vara med och påverka hur 
skateparken ska se ut.

1. En ny, fördjupad översiktsplan för Bålsta 
tätort ställdes ut.

2. Kollektivtrafiken fick ett nytt upplägg 
med bland annat en ny busslinje.

3. Det nya medborgarkontoret i kom-
munhusets entréplan blev färdigt. 
Medborgarkontoret bemannas 2011.

4. Enligt LOV, lagen om 
valfrihet, införde soci-
alnämnden kundval 
inom hemtjänsten. 
Tre privata utförare 
godkändes förutom 
kommunens egen verk-
samhet Kärnhuset.

5. Kommunen började ta emot ensamkom-
mande flyktingbarn enligt avtal med Mig-
rationsverket. Fyra barn placerades under 
året i familjehem.

6. Kommunen beslutade att bygga ett nytt 
äldreboende med 40 platser.
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Hur gick det för de olika 
verksamheterna?

Tabellen visar hur stora nettokostnader varje 
nämnd har räknat med (budgeterat), hur stora 
kostnaderna blev i verkligheten (utfall), skill-
naden mellan budget och kostnad (avvikelse). 

Verksamheternas nettokostnader samt 
resultat (i miljoner kronor)
Verksamhet Budget Utfall Avvikelse

Övergripande  
verksamheter 1) 4,4 2,7 +1,7
Skolnämnd 326,0 326,3 –0,4
Socialnämnd 192,5 191,8 +0,7
Miljö- och teknik-
nämnd 80,2 87,5 –7,3
Bildningsnämnd 127,5 133,9 –6,4
Kommunstyrelse 63,4 62,9 +0,5
Va-avdelningen 0,0 0,9 +0,9
Avfalls avdelningen 0,0 –1,1 –1,1
Överförmyndar-
nämnd 0,4 –0,4 –0,1
Summa 794,3 805,6 –11,1
1) Kommunfullmäktige, stöd till politiska partier, val-
nämnd och revision 

Kommunstyrelsen  
fick överskott och  
började bygga medborgarkontor
Kommunstyrelsens resultat var ett överskott på 
närmare 0,5 miljoner kronor gentemot budget. 

Kommunstyrelsen uppfyllde 13 av sina 20 mål. 
Några av de mål som uppfylldes var:

 y Information från kommunen är enklare
 y Människor är nöjda med 

bostadssituationen
 y Lättillgänglig webbplats 
 y E-tjänster som är enkla att använda
 y Minskad energianvändning

En del mål uppfylldes inte:
 y Sämre rankning vad gäller företagsklimat 

(från 42:a plats 2009 till 68:e plats 2010).

Skolnämnden - fler godkända i 
matematik i grundskolan 
Skolnämndens resultat var –0,4 miljoner 
kronor. Men resultatet var olika för olika 
verksamheter. Förskolan fick ett överskott på 
nästan 3,4 miljoner medan grundskolan fick 
ett underskott på drygt 5,6 miljoner.

Skolnämnden uppfyllde 10 av sina 18 mål. 
Mål som uppfylldes var bland annat:

 y Andelen behöriga lärare har ökat
 y Fler elever känner sig delaktiga och trygga 

i skolan
 y Fler elever fick godkänt i matematik. 

Mål som inte uppfylldes gällde bland annat:
 y Andelen elever med godkänt slutbetyg i 

årskurs 9. 

Det är med kommuner precis som med före-
tag eller vår egen hushållsekonomi. Om utgif-
terna är större än inkomsterna blir det minus i 
kassan. Och omvänt kan man spara till inves-
teringar och oförutsedda utgifter om man får 
pengar över. 

För Håbo kommun var kostnaderna år 2010 
mindre än intäkterna, närmare bestämt 95 
procent av intäkterna. Det är en bra grund 
för en budget i balans, men det räcker inte rik-
tigt. Nettokostnaderna ska helst vara högst 93 
procent av intäkterna för att kommunen ska 
kunna bygga upp en stabil ekonomi på lång 
sikt. 
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Bildningsnämnden  
fick underskott och  
Kämpe fick fler elever
Bildningsnämndens resultat blev  -6,4 miljoner 
kronor. Orsaken var främst höga kostnader 
för ersättningar när elever går i skolan i andra 
kommuner eller i friskolor. Dessa kostnader 
ökade med 4,5 miljoner. Samtidigt fick Håbo 
högre intäkter för elever från andra kommuner 
som valt att gå i Håbos gymnasieskola.

Bildningsnämnden uppfyllde 6 av sina 11 mål. 
Mål som uppfylldes var bland annat:

 y Fördubblat antal deltagare i Verkstan.
 y Kämpe fick fler elever från andra kommuner.
 y Musikskolan fick fler elever. 

Mål som inte uppfylldes gällde bland annat:
 y Fler elever vid Jan Fridegårds gymnasium  

ska fullfölja sin utbildning inom tre år.
 y Fler elever ska bli behöriga till högskolan.

Socialnämnden hade högre 
kostnader för hemtjänst
Socialnämnden redovisade ett överskott på  
0,7 miljoner kronor. 

Individ- och familjeomsorgen fick överskott 
efter att man haft underskott i flera år. 

Omsorgen om äldre och funktionshindrade 
fick underskott eftersom man måste köpa 
många korttidsplatser. Hemtjänsten kostade 
också mer än beräknat. 

Av 17 nämndmål uppfyllde man 9 mål. Mål 
som uppfylldes var bland annat:

 y Stödet till barn med särskilda behov blev 
bättre.

 y Mer än 70 procent av de som bor på 
Pomona och Dalängen är nöjda med 
aktiviteterna där. 

Snörika vintrar gav miljö- och 
tekniknämnden höga kostnader
För miljö- och tekniknämnden blev resulta-
tet ett underskott på 7,3 miljoner kronor, trots 
att man fick nästan 1,5 miljoner kronor mer i 
intäkter än man räknat med. Va-avdelningen 
fick ett överskott på 0,9 miljoner  kronor och 
avfallsavdelningen ett underskott på 1,1 miljo-
ner. Den kalla och snörika vintern drog med 
sig stora extrakostnader för snöröjning.

Av totalt 20 mål uppfyllde miljö- och teknik-
nämnden fem mål. Mål som uppfylles var 
bland annat:

 y Detaljplan för Skokloster togs fram 
för att kunna bygga upp service och 
näringsverksamhet.

 y Energiförbrukningen minskade med två 
procent.

Kommande generationsskifte  
är en utmaning
Under flera år har antalet anställda minskat, 
framförallt inom förskolan och grundskolan. 
Medelåldern bland kommunens medarbetare 
är 46,5 år, vilket är ganska högt. Knappt en 
tredjedel av de tillsvidareanställda är under 
40 år och lite mer än en tredjedel är över 50 
år. Kompetensbron är ett projekt som under 
året har genomfört ett antal aktiviteter för att 
underlätta generationsskiftet. 
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Kostnader

Vad kostar olika tjänster?
Ungefär så här mycket kostar en del av kom-
munens tjänster. Alla kostnader gäller per per-
son och år eller liknande.

Verksamhet

Förskola 69 000
Grundskola 61 000
Gymnasieskola 94 000-102 000
Särskilt boende (Dalängen) 403 000

Sammantaget står vård, skola och omsorg för 
77 procent av kommunens utgifter.

Så här fördelar sig  
Håbos kostnader
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0,21 kr Bostadsanpassning
0,34 kr Färdtjänst/riksfärdtjänst
0,47 kr Musikskola
0,35 kr Arbetsmarknadsåtgärder

0,79 kr Politisk verksamhet och partistöd

1,31 kr Kommunikationer (UL) 

1,01 kr Kultur och bibliotek

2,27 kr Fritidsverksamhet

1,81 kr Räddningstjänst

2,14 kr Försörjningsstöd

2,02 kr Räntekostnader

4,95 kr Insatser enligt LSS

4,30 kr Öppen och sluten vård inom individ-  
 och familjeomsorg

5,19 kr Avskrivningar

5,76 kr Teknisk verksamhet

11,17 kr  Äldreomsorg

12,48 kr Förskoleverksamhet och alternativ barnomsorg

13,84 kr Gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
 vuxenutbildning och särvux

29,60 kr  Förskoleklasser, grundskola, 
  grundsärskola och fritidshem

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

Hur användes  
hundralappen?
Under år 2010 användes 100 kr av skattemedlen enligt nedan
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Framtiden 

För 2011 har Håbo fastställt en budget där 
man räknar med ett resultat på +11,1 miljo-
ner kronor år 2011. Generellt har hela Sveri-
ges ekonomi blivit bättre efter finanskrisen, 
men arbetslösheten kommer troligen ändå att 
sjunka ganska långsamt.

Håbos folkmängd ökade med 219 personer 
mellan 2009 och 2010. Samtidigt ökar andelen 
äldre av invånarna vilket ställer högre krav på 
kommunal service och äldrevård. Därför ska 

kommunen bygga ett nytt äldreboende med 
40 platser och ett nytt gruppboende för per-
soner med funktionsnedsättningar. Sådana 
satsningar kostar givetvis pengar, men är sats-
ningar som måste göras. 

Om kommunens verksamheter lyckas med att 
följa budgeten och om vi får in mer skatte-
intäkter genom en bättre ekonomi i samhället, 
räknar vi med att Håbo ska kunna fortsätta ha 
en bra ekonomi även framöver.
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HåBo koMMun
Ekonomiavdelning
746 80 Bålsta  

Telefon växel: 0171-525 00  
Fax: 0171-563 33  
E-post: kommun@habo.se


