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Fakta om  
Håbo kommun
representation i kommunfullmäktige
Parti Mandat % av giltiga  

röster valet 
2010

Socialdemokraterna 15 36,63
Bålstapartiet 3 7,37
Miljöpartiet de gröna 2 4,10
Vänsterpartiet 1 2,43
Moderata samlingspartiet 11 27,28
Folkpartiet 4 9,14
Centerpartiet 3 6,36
Kristdemokraterna 1 2,97
Sverigedemokraterna 1 3,57
Summa 41

Befolkning per 2011-12-31
Församling 1980 1990 2000 2010 2011

Kalmar-Yttergran 11 874 13 203 14 247 15 753 15 789
Övergran 560 724 941 1 337 1 374
Häggeby 215 332 478 575 571
Skokloster 652 950 1 802 1 964 1 981
Kommunen 13 301 15 209 17 468 19 629 19 715

Källa: SCB, BEFPAK

Åldersfördelning per 2011-12-31
Ålder Håbo kommun Riket Uppsala län

Antal % % %

0-6 1 821 9,2 8,3 8,4
7-9 877 4,4 3,3 3,4
10-12 792 4,0 3,1 3,0
13-15 735 3,7 3,1 3,1
16-19 1 224 6,2 5,2 5,3
20-29 1 931 9,8 13,2 15,6
30-44 4 220 21,5 19,6 19,3
45-64 5 068 25,7 25,5 24,9
65-79 2 560 13,0 13,6 12,5
80-w 487 2,5 5,1 4,5
Summa 19 715 100,0 100,0 100,0

Källa: SCB, BEFPAK

Utdebitering, åren 2007-2011
Håbo kommun 2007 2008 2009 2010 2011

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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Det känns alltid så högtidligt att skriva förordet till 
årsredovisningen. Det är även ett mycket viktigt till-
fälle. Att ta sig den tiden att fundera över vad är det 
som hänt under 2011, vad har präglat det året osv. Tid 
som man annars inte tar sig, utan allt går bara vidare 
utan tid för reflektion.

2011 års bokslut är mycket bra och visar på ett resultat 
på +29,7 mkr. Vi kan med stolthet lägga bokslutet 
till handlingarna, men först måste jag påtala även 
det goda resultatet när det gäller våra nämnder. Till 
skillnad från tidigare år så har nämndernas underskott 
minskat från  –11,3 mkr år 2010 till –2,5 mkr år 2011. 
Ett efterlängtat mål är att samtliga nämnder håller 
sina budgetar samtidigt som man uppfyller målen för 
sin verksamhet – nu känns det målet inte så avlägset. 
Ett varmt tack till alla för ett gott arbete!

I december 2011 antog fullmäktige övergripande mål 
för vår kommun för år 2012. Det är mål som jag är 
mycket stolt över och mål som jag kommer att arbeta 
hårt för att vi ska förverkliga.
zz Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förut-

sättningar för personlig utveckling och lärande.
zz Förtroendet för Håbo kommun ska öka.
zz Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkom-

mun.

Förord

Vad är det då som präglat 2011? 

Viktiga ”spadtag” har tagits. Byggandet av vårt efter-
längtade äldreboende, Solängen, påbörjades och kom-
mer när det är färdigt erbjuda 40 nya boenden för våra 
äldre. Vi påbörjade även en viktig utbyggnad av vårt 
reningsverk. Det kommer att ge en utökad kapacitet 
för ca 30 000 hushåll och dessutom kväverening.

Spadtag leder till invigning. Buseum, lekplatsen vid 
Åbergs museum, invigdes och har visat sig vara en 
riktig ”fullträff ” där både barn och vuxna träffas. 
Detsamma gäller Skateparken, som har blivit en 
mötesplats både för åkarna och för allmänheten. Vi 
har också under året öppnat ett anhörigcenter på Käll-
vägen. En mötesplats för alla anhöriga som i sin var-
dag gör allt för att hjälpa och stötta sina nära och 
kära.

Fullmäktige har fastställt en plan för full delaktighet. 
Detta förpliktigar och samtliga nämnder kommer att 
arbeta intensivt för att fullfölja intentionerna i planen.

Ett beslut som jag är mycket stolt över är att vi har 
tagit beslut om att utöka färdtjänsten för våra äldre 
och funktionshindrade från 2 mil till 6 mil. Detta kom-
mer att innebära enorma kvalitetsförbättringar, och är 
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ett beslut i helt rätt inriktning när det gäller plan för 
full delaktighet.

Planprogram för hela Centrumområdet har arbetats 
fram och kommer att ställas ut under våren 2012. Det 
är ett spännande projekt då vi vet att vi behöver fler 
lägenheter, parkeringsplatser och trevliga mötesplat-
ser/torg.

Inom skolan har ”skollyftet” varit framgångsrikt. 
Meritvärdena har ökat och är nu högre än någonsin. 
Våren 2011 fick de kommunala skolorna 210 poäng 
och placerar Håbo kommun på plats 81 av landets 
290 kommuner vilket är en oerhörd förbättring mot 
plats 131 år 2010. Att vi dessutom är den sjätte bästa 
kommunen vad det gäller betygens utveckling under 
de senaste 10 åren är inte bara glädjande utan även 
lovande för framtiden. Vår satsning på att minska 
barngrupperna på förskolorna och fritids fortsätter, 
det går sakta men säkert.

Bålstapolarna nominerades till Götapriset, ett pris 
som ges till bästa utvecklingsprojekt i offentlig sek-
tor. I hård konkurrens med knappt 400 bidrag, valdes 
Bålsta polarna ut som ett av 51 värdefulla utvecklings-
projekt. Efter juryns utvärdering blev Bålstapolarna 
en av fyra finalister.

Glädjande är att vi under året har startat ett ungdoms-
råd, ett råd som jag länge efterlängtat och som kom-
mer att få många viktiga frågor på sitt bord.

Ett viktigt steg inför framtiden är att Håbo kommun 
ska vara en attraktiv arbetsgivare. I detta ingår bland 
annat att de medarbetare som vill ska ha möjlighet 
att arbeta heltid. Detta har påbörjats under 2011 och 
kommer att fortsätta under 2012.

Vi kommer att fortsätta satsningen på kommunika-
tion och information, detta är grunden för att vi ska 
höja förtroendet för Håbo kommun. Att förbättra det 
politiska klimatet har under året stått på alla partiers 
agenda, och jag tycker att vi har kommit en bra bit på 
väg.

2012 kommer att bli ett spännande år, fullt av nya 
utmaningar och möjligheter. 

Slutligen vill jag framföra ett varmt tack till alla som 
har bidragit till att göra Håbo Kommun till en fantas-
tisk kommun att leva, verka och bo i.

Agneta Hägglund
Kommunstyrelsens ordförande

Håbo kommun
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Förvaltningsberättelse

sammanställt resultat åren 2010/2011
Resultaträkning, tkr Bokslut 

2010
Bokslut 

2011

Rörelsens intäkter 294 869 294 968
Rörelsens kostnader – 989 608 –1 017 419
Avskrivningar – 71 547 – 62 175
Verksamhetens nettokostnad – 766 286 – 784 626

Skattenetto 832 357 866 399
Finansnetto – 42 576 – 49 667
Resultat efter finansiella poster 23 495 32 106

Skatt på årets resultat – 2 833 – 437

Resultat 20 662 31 669

Omslutning 1 683 826 1 759 024
Soliditet 13,23 % 14,4 %

Konsolideringen till kommunkoncernnivå omfattar 
Håbo kommun, Håbohus AB, och Håbo Marknads 
AB samt Håbo kommuns andel, 35 procent, av kom-
munalförbundet Räddningstjänsten Enköping–Håbo. 
Eliminering har gjorts av periodiseringsfonderna för 
Håbo Marknads AB för år 2011. Årets resultat mäts 
efter finansnetto och efter extraordinära intäkter och 
kostnader. I 2011 års bokslut uppgick koncernens 
resultat till 31,7 (20,7) mkr, vilket var 11,0 mkr bättre 
än föregående år. Kommunens del av resultatet var 
29,7 (18,2 ) mkr, vilket var 11,5 mkr bättre än föregå-
ende år. De kommunala bolagen redovisade ett posi-
tivt resultat på sammanlagt drygt 1,9 (2,5) mkr, varav 
Håbohus AB 1,4 (2,4) mkr och Håbo Marknads AB 
0,5 (0,1) tkr.

sammanställt resultat åren 2006-2011
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sammanfattning
Årets resultat för hela kommunkoncernen blev 31,7 mkr, 
vilket var en klar förbättring från året innan. Av kon-
cernens resultat fick kommunen, exklusive bolagen, 
ett resultat på 29,7 mkr vilket var 3,4 procent av skatte-
intäkterna och dessutom drygt 18 mkr bättre än budge-
terat. ett par orsaker är högre skatteintäkter än väntat 
och lägre räntekostnader än beräknat. nämnderna redo-
visade tillsammans ett underskott på 2,5 mkr varav 
miljö- och tekniknämnden hade det största relativa 
underskottet mot budget, 5,5 procent. orsaken till detta 
är främst ökade kostnader

när det gäller kommunens mål uppfyllde nämn-
derna tillsammans totalt 37 av 58 mål, vilket var 64 pro-
cent. För vart fjärde mål, 26 procent, kunde kommunen 
dock inte bedöma resultatet. Flest mål uppfylldes vad 
gäller de övergripande målen att verksamheterna ska 
vara kvalitetssäkrade och att kommunen bygger för 
framtiden.

Bland årets händelser kan nämnas att kommu-
nens utvecklings- och planeringsavdelning flyttade från 
miljö- och tekniknämnden till kommunstyrelsens för-
valtning. Håbos invånare ökade med 86 personer och 
kommunen fortsatte att ha en låg arbetslöshet, cirka 0,4 
procentenheter.

Vad gäller framtiden finns planer på ett nytt grupp-
boende för personer inom Lss (lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade), och att ersätta 
gruppboendet oktavia med nybyggnation, utöver det 
nya äldreboendet som kommunen beslutade om 2010.

Kommunkoncern
Koncernen Håbo kommun omfattar kommunen och 
kommunens helägda bolag Håbohus AB och Håbo 
Marknads AB. Även kommunalförbundet räddnings-
tjänsten för Håbo och Enköpings kommuner ingår i 
den sammanställda redovisningen. Håbo kommuns 
andel är 35 procent av balansomslutningen. Vid upp-
rättandet av koncernredovisningen har kommunens 
redovisningsprinciper varit vägledande. Ingen juste-
ring av avskrivningsprinciper har gjorts utan varje 
företags principer gäller. Interna poster av väsentligt 
värde har eliminerats vad gäller mellanhavanden mel-
lan kommunen och bolagen samt mellan respektive 
bolag och mellan kommunalförbundet för räddnings-
tjänsten och kommunen.

Håbo kommun
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Koncernen redovisade ett positivt resultat för år 2011, 
men låneskulden är fortfarande stor och koncernen 
är fortfarande mycket räntekänslig. Koncernen måste 
även framöver öka andelen eget kapital och därigenom 
skapa reserver för att möta kommande både kända 
och oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminsk-
ningar.

Tillgångar
Koncernens totala tillgångar ökade med netto 75,2 
(39,0) mkr, varav Håbohus AB:s tillgångar minskade 
med 16,1 (–13,6) mkr medan kommunens tillgångar 
ökade med 96,3 (44,2) mkr. Förklaringen till kom-
munens ökning av tillgångar är i huvudsak de stora 
investeringarna. Avskrivningarna uppgick till 62,2 
(71,5) mkr, en minskning med 9,4  mkr sedan år 2010. 
Att avskrivningar på koncernens anläggningar mins-
kade mellan 2010 och 2011 beror på att kommunen 
gjorde en extra avskrivning under 2010 på fastighe-
ten Oktavia och en viss nedskrivning av kommunens 
mark. Ännu en orsak till kostnadsminskningen är att 
avskrivningarna på inventarier med kort avskrivnings-
tid har varit lägre.

skulder
Skulderna inklusive pensionsförpliktelse och avsätt-
ningar förändrades med 45,0 (17,8) mkr. Avsättning-
arna ökade med 13,2 mkr sedan föregående år, varav 
pensionsavsättning enligt den kommunala så kall-
lade blandmodellen 11,4 mkr och medfinansieringen 
av Citybanan 1,4 mkr. Lång- och kortfristiga skul-
der ökade med 31,8 mkr. Pensionsförplikelser som 
redovisas utanför kommunens balansräkning, enligt 
blandmodellen, ökade med 26,3 mkr i jämförelsen 
med föregående år.

Koncernens soliditet uppgick till 14,4 (13,2) procent.

Ansvarsförbindelser och borgensåtaganden
Externa borgensåtaganden och ansvarsförbindel-
ser för koncernen uppgick vid årets slut till 97,8 mkr, 
vilket var en minskning med 28,9 mkr sedan 2010. 
Minskningen beror delvis på att kommunens borgens-
åtagande till Håbo FF infriades under år 2011 och att 
kommunens ansvarsförbindelser för bostadsrätter med 
statlig kreditgaranti minskat. Håbohus AB:s ansvars-
förbindelse för pantbrev har minskat med 21,0 mkr.

tkr År 2010 År 2011

Ansvarsförbindelser
Bostadsrätter statlig kreditgaranti 1 861 700
Egnahem statlig kreditgaranti 157 0
Egnahem kommunal kreditgaranti 575 462
Ansvarförbindelse Håbohus AB1) 107 641 87 000

Borgensåtaganden
Föreningar 9 084 2 390
BRF Väppeby 7 310 7 222
Summa 126 628 97 774
1)Avser pantbrev på Källvägen (kooperativa hyresrätter) cirka 
87 mkr,

Kommuninvest- medlemsansvar
Håbo kommun har ingått en solidarisk borgen för egen 
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s alla nuvarande 
och framtida förpliktelser. Alla 267 kommuner som 
den sista december var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått en likadan borgensför-
bindelse.

Mellan medlemmar i Kommuninvest ekonomisk för-
ening har ett regressavtal ingåtts, som reglerar fördel-
ningen av ansvaret mellan medlemskommunerna om 
den nämnda borgensförbindelsen skulle tas i anspråk. 
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels utifrån 
storleken på de medel som respektive medlemskom-
mun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels uti-
från storleken på medlemskommunernas insatskapital 
i Kommuninvest ekonomiska förening.

När man ska uppskatta den finansiella effekten av 
Håbo kommuns ansvar enligt borgensförbindelsen 
ovan, kan man notera att per den 31 december 2011 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förplik-
telse till 224 781 496 815 kronor och totala tillgångar 
till 223 342 743 649 kronor. Håbo kommuns andel 
av de totala förpliktelserna var 689 249 004 kronor 
(0,30663 procent) och andelen av de totala tillgång-
arna var 684 811 307 kronor (0,30662 procent).
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Håbo kommun

Uppdrag och ansvarsområde
Mål och politisk viljeinriktning
Budgetdokumenten för år 2011 innehåller dels kom-
munövergripande mål, dels nämndmål för kommunens 
olika verksamheter. Nedan redovisas de övergripande 
mål som kommunfullmäktige antagit för år 2011 samt 
finansiella mål. Även måluppfyllelsen sammanfattas. 
En detaljerad redovisning för nämndsmålen finns i 
varje nämndavsnitt.

Mål för god ekonomisk hushållning
Lagen anger allmänna krav på att budgeten ska inne-
hålla mål och riktlinjer för verksamheten. Hur målen 
ska se ut är däremot inte reglerade i detalj. Kommu-
nen ska ha finansiella mål samt mål och riktlinjer för 
verksamheten, som har betydelse för en god ekono-
misk hushållning.

Kommunövergripande mål
i Håbo ...
är medborgarna i fokus

Invånarna ska erbjudas en bra och attraktiv ser-
vice inom kommunens kärnområden, barnomsorg, 
skola, äldre- och handikappomsorg samt teknisk 
service.

är dina skattepengar vårt ansvar
God ekonomisk hushållning kommer att känne-
teckna arbetet under mandatperioden. Kommunens 
ekonomi ska vara i balans, såväl på kort som på 
lång sikt. Nyckelord i det sammanhanget är kost-
nadseffektivitet, öppenhet samt ordning och reda i 
ekonomin.

bygger vi för framtiden
Kommunen ska växa i en sådan takt att en god ser-
vicenivå kan säkerställas. Håbo ska vara en attrak-
tiv kommun att bo, verka och vistas i.

är den kommunala verksamheten kvalitetssäkrad
Kvalitet i välfärdens kärna ska vara en ledstjärna 
inom kommunens verksamheter.

kan du välja
Valfrihet har stor betydelse för kvaliteten inom alla 
områden. Fler alternativa driftformer möjliggör för 
den enskilde att välja förskola, skola, äldreboende 
och utförare av olika tjänster.

finns en miljö för framtiden
Håbo kommun tar därmed sin del av ansvaret för 
att nå de 16 nationella miljömålen.

ska medarbetarna ha 
goda anställningsvillkor, meningsfulla arbetsupp-
gifter och kontinuerliga möjligheter till utbildning 
och utveckling i sitt arbete. Heltid ska vara en rät-
tighet, deltid en möjlighet.

Finansiella mål redovisas nedan och verksamhets-
målen kopplade till god ekonomisk hushållning 
redovisas i varje nämnds redovisning.

Finansiella mål
Långsiktiga mål
Skatten ska inte höjas

Målet för planperioden är att Håbo inte ska höja 
kommunalskatten. Målet utvärderas varje år och är 
uppfyllt för år 2011.

Mål för planeringsperioden
1. Kommunens och nämndernas resultat ska innebära 
att ekonomin är i balans.
�Målet	är	delvis	uppfyllt

Kommunens bokslut för år 2011 redovisade ett 
positivt resultat. Kommunens resultat uppgick till 
drygt 29,7 (18,2) mkr eller 3,4 (2,1) procent av skat-
tenettot.
Nämnderna redovisade ett totalt underskott med 
–2,5 mkr eller 0,3 procent mot budgeten. Avvikelsen 
mot budgeten kommer från miljö- och tekniknämn-
den med –4,6 mkr (5,5 procent) och hos social-
nämnden med –1,3 mkr (0,7 procent).
Övriga nämnder redovisade positiva resultat jäm-
fört med budget 2011.

sammanfattande bedömning av 
nämndernas mål
Kommunfullmäktige hade sju kommunövergripande 
mål för 2011. Utifrån dessa mål har nämnderna tagit 
fram egna mål för sina verksamheter. Av nämndernas 
58 mål har kommunen bedömt 37 som uppfyllda vid 
årets slut, vilket är 64 procent. För 15 mål (26 procent) 
kunde resultatet inte bedömas. 6 av målen (10 procent) 
bedöms inte ha uppfyllts under året.

Nämndernas bedömning av måluppfyllelse samman-
fattas på nästa sida.

Håbo kommun
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i Håbo...
60

%

...är medborgarna i fokus.
Invånarna ska erbjudas en bra och attraktiv service 
inom kommunens tjärnområden, barnomsorg, skola, 
äldre- och handikapp omsorg samt teknisk service. 

75
%

...bygger vi för framtiden.
Kommunen ska växa i sådan takt att en god  
servicenivå kan säkerställas. Håbo ska vara 
en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. 

78
%

...är den kommunala  
verksamheten kvalitetssäkrad.
Kvalitet i välfärdens kärna ska vara en led-
stjärna inom kommunens verksamheter. 

33
%

...kan du välja.
Valfrihet har stor betydelse för kvaliteten inom alla områden. Fler  
alternativa driftformer möjliggör för den enskilde att välja förskola,  
skola, äldreboende och utförare av olika tjänster. 

60
%

...finns en miljö för framtiden.
Håbo kommun tar därmed sin del av 
ansvaret för att nå de 16 nationella 
miljömålen. 

50
%

...ska medarbetarna ha
goda anställningsvillkor, meningsfulla arbetsuppgifter och 
kontinuerliga möjligheter till utbildning och utveckling i sitt 
arbete. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. 

38
%

...är dina skattepengar vårt ansvar.
God ekonomisk hushållning kommer att känneteckna arbetet under mandatperioden.  
Kommunens ekonomi ska vara i balans, såväl på kort som på lång sikt. Nyckel ord i det  
sammanhanget är kostnadseffektivitet, öppenhet samt ordning och reda i ekonomin. 
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ekonomi
Årets resultat
Kommunen redovisade för år 2011 ett positivt resultat 
på 29,7 (18,2) mkr, vilket var 18,6 mkr bättre än bud-
geterat. Överskottet beror bland annat på högre skat-
teintäkter plus det kommunala utjämningsbidraget 
som för Håbo var 15,3 mkr (1,8 procent av budget). 
Räntekostnaderna för kommunens långfristiga lån hos 
banker och andra kreditinstituter blev 4,3 mkr lägre än 
budgeterat. År 2009 beslutade kommunfullmäktige att 
kommunen skulle vara med och finansiera Citybanan 
med 38 mkr. Indexuppräkningen för år 2011 belastade 
kommunens finansiella kostnader med 1,4 mkr. Dis-
konteringsräntan för pensionsskulden sänktes under 
år 2011 med 0,75 procentenheter, vilket innebar att 
uppräkningen av pensionsskulden med 5 mkr belas-
tade kommunens finansiella kostnader.

Kontot för pensionskostnader och upplupna löne-
kostnader gav ett underskott på 2,3 mkr. Resultatet 
innefattar upplupna lönekostnader som blev 0,9 mkr 
lägre än beräknat, och pensionskostnaderna som blev 
3,2 mkr högre än beräknat. I december 2011 beslutade 
parterna inom kommuners och landstings avtalsom-
råde samt medlemmar i Pacta om att sänka premierna 
för avtalsgruppförsäkring och avgiftbefrielseförsäk-
ring till 0 kronor vilket gav ett överskott på 1,8 mkr.

Avskrivningar av kommunens anläggningstillgångar 
och inventarier blev lägre än budgeterat och gav ett 
överskott på 4,6 mkr, för att kostnaderna för avskriv-
ningar av maskiner och inventarier minskade.

Övriga poster som gav överskott var bland annat kapi-
taltjänstintäkter från avgiftsfinansierade verksam heter 
(2,8 mkr).

resultaträkning åren 2010-2011
Resultaträkning, tkr Bokslut 

2010
Bokslut 

2011

Verksamhetens intäkter 176 092 198 654
Verksamhetens kostnader –969 960 –1 012 348
Finansnetto – 20 325 – 23 002
Verksamhetsnetto – 814 193 – 836 696

Skattenetto 832 356 866 399

Resultat 18 163 29 703

Omslutning 875 240 972 179
Soliditet 17,9 % 19,0 %

resultat jämfört med budget 2011
Resultatet för nämnderna, exklusive avgiftsfinansierade 
verksamheter, blev ett underskott på 2,5 (–11,3) mkr. 

Finansförvaltningen redovisade ett överskott på drygt 
19,2 (25,5) mkr. Huvuddelen av överskottet beror på 
högre skatteintäkter, återbetald sjukförsäkringsav-
gift och högre ersättning för kapitaltjänst från avgifts-
finansierade verksamheter. Finansnetto redovisade ett 
underskott på 3,9 (1,4) mkr, främst på grund av index-
uppräkningen av medfinansieringen av Citybanan och 
sänkningen av diskonteringsräntan för pensionsskul-
der. Skattenettot blev 15,3 (13,9) mkr högre än bud-
geterat. Kostnaderna för avskrivning av kommunens 
inventarier och fastigheter blev 4,6 mkr (–4,4 mkr) 
lägre än budgeterat.

Avvikelser mellan budget och resultat för 
nämnderna, mkr
Kommungemensamma verksamheter 1 698
Bildningsnämnd 148
Skolnämnd 1 613
Socialnämnd – 1 333
Miljö- och tekniknämnd – 4 631
Vattenverk 1 570
Avfallshantering 278
Summa – 657

Den största avvikelsen i relation till budgeten redo-
visade miljö- och tekniknämnden, som fick ett under-
skott på 5,5 procent av budgeten. Socialnämndens 
underskott var 0,7 procent av budgeten. Kommun-
styrelsen och övriga nämnder redovisade positiva 
resultat jämfört med budgeten. Utförligare analyser 
och kommentarer redovisas i nämndernas verksam-
hetsberättelser.

resultat åren 1997-2011
För åren 1997–2000 uppgick de ackumulerade under-
skotten till 180 mkr. De senaste elva åren har kommu-
nen redovisat överskott på sammanlagt drygt 201 mkr.

resultat åren 1997-2011
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nämndernas nettokostnader
Nämndernas nettokostnader ökade med 17,3 mkr 
jämfört med år 2010. Kostnadsökningen var 2,3 pro-
cent, vilket kan jämföras med ökningen på 33,7 mkr 
(4,7 procent) mellan 2009 och 2010. Den budgeterade 
kostnadsökningen för år 2011 jämfört med år 2010 var 
16,4 mkr eller 2,0 procent.

Minskad ökning av nettokostnader
Analysen visar att den procentuella nettokostnadsök-
ningen mellan 2010 och 2011 exklusive avgiftsfinansie-
rad verksamhet var mindre än mellan 2009 och 2010. I 
relation till ökningen med 34 mkr av skattenettot mel-
lan åren var nettokostnadsökningen 1,7 procentenhe-
ter lägre 2011.

I analysen har kommunen eliminerat nettokostnader 
för avgiftsfinansierade verksamheter, pensionskost-
nader och upplupna löneskulder samt exploaterings-
verksamhet. För att jämförelsen mellan åren ska bli 
rättvisande har kommunen inte tagit med interna 
intäkter och kostnader, exempelvis internhyrestrans-
aktioner.

Totalt ökade verksamheternas nettokostnader med 
17,3 (33,7) mkr eller 2,3 (4,7) procent jämfört med 
2010 (se tabell nedan).

Kostnader inom kommungemensam verksamhet
Kommungemensamma verksamheters nettokostnader 
ökade med 1,3 mkr eller 2,1 procent. De ökade kost-
naderna har uppstått inom flera verksamheter; kom-
munstyrelsen 0,4 mkr, kommunalinformation 0,7 mkr, 
plan och utveckling 0,4 mkr, räddningstjänst 0,5 mkr, 
buss, bil och spårbunden trafik 1,4 mkr och it-enhe-
ten 0,5 mkr. Övriga verksamheter redovisade överskott 
jämfört med budgeten.

nettokostnader för nämndernas verksamheter, 
exkl. interna transaktioner
Hos nämnderna minskade bildningsnämndens netto-
kostnader med 2,7 mkr eller 2,3 procent. Inom pedago-
gisk verksamhet minskade kostnaderna med 3,3 mkr 
från förra året och inom fritid och kultur ökade kost-
naderna med 0,6 mkr.

För skolnämndens del ökade nettokostnaderna med 
5,4 mkr eller 2,0 procent. Kostnaden ökade främst 
inom förskola (1,9 mkr), förskoleklasser (0,9 mkr) och 
grundskola och elevhälsoenhet (4,5 mkr). Förvalt-
ningsgemensam verksamhet redovisade ett överskott 
med 0,1 mkr, och skolbarnomsorg och biblioteket 
redovisade överskott på 1,1 respektive 0,9 mkr.

Socialnämndens nettokostnader ökade med 8,1 mkr 
eller 4,5 procent, på grund av flera kostnadsökningar; 

för äldreomsorg och socialpsykiatri 9,0 mkr, indi-
vid- och familjeomsorg 2,2 mkr, socialchefens kansli 
1,9 mkr och politisk verksamhet 0,01 mkr.

Verksamheterna som hade mindre kostnader än 2010 
var försörjningsstöd (+2,6 mkr), insatser enligt LSS 
(+2,1 mkr) och arbetsmarknadsstöd (+0,3 mkr).

Miljö- och tekniknämndens nettokostnader ökade 
med 5,1 mkr eller 4,2 procent. Kostnadsökningarna 
var fördelade på gator och vägar 3,1 mkr, fastighets-
drift 1,0 mkr, politisk verksamhet 0,2 mkr, bostads-
förbättringar 0,7 mkr, miljö och hälsoskydd 0,2 mkr, 
idrotts- och fritidsanläggningar 1,2 mkr och bostads-
anpassning 0,4 mkr.

För verksamheterna parker, kost, infrastruktur för 
buss, bil och spårbunden trafik, MTF-ledning och 
arbetsområde minskade kostnaderna med totalt 
1,8 mkr tillsammans.

Nettokostnadsökning exklusive 
interntransaktioner, tkr
Nämnd Bokslut 

2010
Bokslut 

2011
Kostnads-

föränd
Pro-
cent

Kommungemen-
samma verksam-
heter1) – 65 376 – 66 722 – 1 346 2,1
Bildningsnämnden – 114 934 – 112 264 2 670 – 2,3
Skolnämnden – 274 582 – 280 029 – 5 447 2,0
Socialnämnden – 181 605 – 189 733 – 8 128 4,5
Miljö- och teknik-
nämnden2) – 120 820 – 125 884 – 5 064 4,2
Summa – 757 317 – 774 632 – 17 315 2,3

1)Kommunfullmäktige, stöd till politiska partier, valnämnd, revi-
sion, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens förvaltning.  
2)Verksamheten för detaljplan och områdesbestämmelser 
omorganiserades under kommunstyrelsen år 2011 från miljö- 
och tekniknämnden, korrigeringen är gjord i tabellen ovan.
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Kostnads- och intäktsjämförelse 2010-2011
Slag Bokslut 

2010
Bokslut 

2011
Föränd-

ringar mel-
lan åren

Intäkter 176 093 198 654 22 561

Kostnader
Inköp av tjänster och 
material samt utbetalning 
av bidrag – 256 926 – 290 516 – 33 590
Kostnader för arbetskraft – 526 760 – 545 893 – 19 133
Övrig verksamhetskostnad – 137 776 – 136 571 1 205
Summa kostnader – 921 462 – 972 980 – 51 518

Avskrivning av inventarier 
och fastigheter – 48 499 – 39 368 9 131
Finansnetto 812 031 843 397 31 366

Netto 18 163 29 703 11 540

intäkter
Kommunens externa intäkter ökade med 22,6 mkr 
jämfört med 2010. Ökningen härrör från flera 
intäktskällor:
zz försäljning av bland annat måltider ökade med 

0,4 mkr
zz taxor och avgifter ökade med 12,7 mkr, där de 

största intäktsökningarna skedde inom detaljplan, 
mät- och kartverksamhet, social omvårdnad och 
förbrukningsavgifter för va. 
zz intäkterna i form av hyror och arrenden ökade med 

1,4 mkr, varav en stor del var hyresintäkterna från 
externa kunder
zz bidrag till kommunen ökade med 4,9 mkr, bland 

annat ökade driftbidraget från staten med 2,3 mkr 
och EU-bidrag med 2,6 mkr.
zz kommunens försäljning av verksamhet till andra 

kommuner ökade med 1,2 mkr
zz försäljningen av tillgångar, i huvudsak mark, ökade 

med 0,8 mkr.

Kostnader
Kontot för inköp av tjänster och material samt för 
utbetalning av bidrag ökade med 33,6 mkr. Den största 
kostnadsökningen var inom entreprenad och köp av 
verksamhet (45 mkr), på grund av bland annat köp 
av verksamhet inom förskola (2,0 mkr), grundskola 
(7,5 mkr), gymnasieskola (1,0 mkr), köp av särskilt 
boende inom äldreomsorg (9,4 mkr), köp av hem-
tjänst (3,7 mkr) och statskommunala vägar (2,2 mkr). 
Kostnaderna för missbruksvård av vuxna ökade med 
1,2 mkr.

Minskade kostnader för bidrag
Medan kostnaderna för bidrag och transfereringar 
minskade med 17 mkr, bland annat för att bidraget 
på 16 mkr till räddningstjänsten redovisades som ett 
bidrag istället för köp av verksamhet från kommunal-
förbund. Kostnaden för försörjningsstöd minskade 
med 1,9 mkr.

Övriga verksamhetskostnader minskade med 1,2 mkr, 
bland annat på grund av lägre kostnad för lokaler samt 
energi och vatten.

Kostnaderna för avskrivning av kommunens fastig-
heter och inventarier minskade med 9,1 mkr.

Ökade personalkostnader
Kostnaderna för personal ökade totalt med 19,1 mkr 
från 2010, vilket var 3,6 procent. Lönekostnaderna 
inklusive arbetsgivaravgifter ökade med 12,2 mkr eller 
2,5 procent. Kostnaderna för pensionsavsättningar 
och pensionsutbetalningar ökade med 5,6 mkr eller 
15,2 procent jämfört med 2010. Det beror till stor del 
på sänkningen av diskonteringsräntan som genomför-
des år 2011. Övriga personalkostnader för bland annat 
utbildning, rekrytering och personalavveckling ökade 
med 1,3 mkr jämfört med 2010.

I tabellen nedan redovisas personalkostnader upp-
delade på kostnadsslag. Här ingår arvoden till förtro-
endevalda.

Slag, tkr Bokslut 
2010

Bokslut 
2011

Förändringar 
mellan åren

Löner – 367 965 – 378 216 – 10 251
Kostnadsersättningar – 2 690 – 3 062 – 372
Arbetsgivaravgifter – 111 932 – 113 544 – 1 612

Personalsociala kostnader – 7 039 – 8 300 – 1 261
Pensioner kostnader – 37 135 – 42 771 – 5 636

Summa personalkostnad – 526 761 – 545 893 – 19 132

skatteintäkter
Intäkterna av skatter och statsbidrag, som är kom-
munens största finansieringskällor, ökade med 34 
(39,3) mkr eller närmare 4,0 (5,0) procent mellan 2010 
och 2011.

skatteutjämning och statsbidrag
2005 infördes ett nytt skatteutjämningssystem i Sve-
rige. Utjämningens syfte är att skapa mer likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar för landets kommuner. 
Invånarna ska kunna få lika god service oberoende av 
var i landet de bor.
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Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna struk-
turella kostnadsskillnader mellan landets kommu-
ner. Under 2011 betalade kommunen 37,8 (43,4) mkr i 
kostnadsutjämning, vilket var 5,6 mkr mindre än 2010.

Lss-utjämning
År 2004 infördes ett nytt nationellt utjämningssystem 
för att utjämna LSS-kostnaderna mellan landets kom-
muner. Håbo kommun betalade 32,5 (30,6) mkr i LSS-
utjämning 2011, vilket var en ökning med 1,9 mkr 
sedan 2010.

inkomstutjämningen och regleringsbidrag
Inkomsterna genom statsbidraget och inkomst-
utjämningen samt regleringbidrag uppgick till 68,3 
(80,1) mkr för Håbo. Inkomsterna blev 11,8 mkr lägre 
år 2011 än 2010. Det beror på att staten betalade ut ett 
särskilt konjunkturstöd till kommunerna år 2010.

Fastighetsavgift
Införandet av fastighetsavgiften år 2008 var neutralt, 
både för varje enskild kommun och för staten. Intäk-
terna från den kommunala fastighetsavgiften 2008 
uppskattades till 12 miljarder kronor. Dessa fördelades 
lika mellan kommunerna. Intäkten ”neutraliserades” 
genom att det kommunalekonomiska utjämnings-
anslaget minskades med samma belopp. Hur stora 
fastighetsavgifter som faktiskt betalades för bostä-
derna i kommunen 2008 hade således ingen påverkan 
på kommunens intäkt år 2008.

Men från och med 2009 ska den årliga intäktsföränd-
ringen från fastighetsavgiften tillföras varje kommun 
och adderas till det ursprungliga beloppet 2008. År 
2009 adderades det förväntade beloppet till det utbeta-
lade beloppet 2008 och uppgick till 27,7 mkr. För 2010 
uppgick det beräknade beloppet till 28,9 mkr. För 
2011 uppgick det beräknade beloppet till 29,6 mkr, vil-
ket var en ökning med 0,7 mkr.

Kostnadstäckningsgrad
Verksamhetens nettokostnader måste, sett över 
ett antal år, täckas av skatteintäkter och generella 
stats bidrag. Dessutom behöver kommunen ett visst 
överskott för att kunna betala lån och framtida nyin-
vesteringar och pensionsutbetalningar. Nedanstående 
diagram visar verksamhetens nettokostnad exklusive 
infriade borgensåtaganden.

Nettokostnader exklusive finansiella kostnader i 
förhållande till skatt och statsbidrag

För att uppnå en konsoliderande nivå på verksamhe-
ten behöver relationstalet vara cirka 93 procent, vilket 
Håbo inte uppnådde år 2011.

investeringar
Håbo kommun har under åren 1997–2011 investe-
rat netto 988 mkr i nya anläggningar och inventarier. 
Kommunens totala bokförda värde av anläggningar 
och inventarier uppgick 2011 till 814 mkr (722 mkr.) 
Under 2011 förvärvade kommunen mark för 25,5 mkr.

investeringar i anläggningar och inventarier  
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Betalningsflödesanalys
Kassaflödet från den löpande verksamheten var posi-
tivt och uppgick till 52,8 (43,7) mkr.

investeringsnetto
Investeringskostnaderna för materiella och finansiella 
tillgångar var 131 mkr, varav 63 procent finansierades 
med kommunens egen kassa och 37 procent finansiera-
des med externa lån från kreditinstitut.

Finansieringsnetto
Kommunens externa nyupplåning under året uppgick 
till 48,1 mkr. Totalt uppgår den långfristiga skulden, 
till 481 (433) mkr. På grund av att redovisningsprin-
ciper ändrades 2010 har kommunen i redovisningen 
ombokat anslutningsavgifter för vattenverket, från att 
tidigare ha räknats till kortfristig skuld räknas detta 
nu som långfristig skuld på 37,7 (29,5) mkr.

Förändring av likvida medel
Likvida medel minskade med 21,8 mkr och uppgick 
vid årets slut till 3,4 (25,2) mkr.

Avskrivningar
Avskrivningskostnaden, det vill säga värdeminsk-
ningen på kommunens anläggningstillgångar och 
inventarier blev 39,4 mkr. Jämfört med 2010 minskade 
avskrivningskostnaderna med 9,1 mkr, beroende dels 
på en extra avskrivning på 5,3 mkr 2010, dels på att 
avskrivningar på inventarier minskade från 10,2 mkr 
2010 till 5,7 mkr 2011.

Att avskrivningarna inte ökar lika snabbt som till-
gångarna beror på att merparten av investeringarna 
gäller fastigheter med en avskrivningstid på 33 år.

Finansnetto
Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finans-
iella intäkter och finansiella kostnader, försämrades 
med 2,7 mkr sedan 2010. Anledningen är att kommun-
fullmäktige 2009 beslutade om Håbos medfinansiering 
av Citybanan. Avsättningen till detta, 38 mkr, i balans-
räkningen har indexuppräknats enligt avtal och belas-
tade finansnettot med 1,4 mkr år 2011, Totalt för åren 
2008–2011 uppgick kostnaden för indexuppräkning 
för medfinansieringen av Citybanan till 6,2 mkr.

Ökade räntekostnader
Räntekostnaderna på långfristiga skulder ökade med 
1,7 (–1,4) mkr till 16,9 mkr jämfört med år 2010. Den 
genomsnittliga räntan var 3,5 (3,1) procent. Ränte-
intäkterna var 2,6 mkr, varav 0,5 mkr från Håbo mark-
nads AB och borgensavgift 1,2 mkr från Håbohus AB. 

Övriga ränteintäkter på 0,9 mkr kom bland annat från 
kommunens koncernkonto.

Låneskuld
Håbo kommun är ung och saknar i stort sett de över-
värden på tillgångssidan som många andra kommu-
ner i Stockholmsområdet kunnat använda för att 
finansiera sin expansion. Skuldsättningsgraden är 
mycket hög eftersom kommunen gjort mycket omfat-
tande investeringar inom skolan 1996–2003. Kommu-
nens långfristiga låneskuld ökade under året från 433 
till 481 mkr. Det motsvarar en ökning från 22 038 kr 
till 24 422 kr per invånare. Därutöver har kommu-
nen pensionsåtaganden på 395,3 (357,7) mkr eller 20 
071 (18 218) kr per invånare.

Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsskuld uppgick vid årets slut till 
395 (369) mkr, varav 53,8 (42,5) mkr redovisas under 
avsättningar i balansräkningen och 341 (315) mkr som 
ansvarsförbindelse enligt den blandade modellen. Den 
totala pensionsskulden ökade 2011 med 26 mkr jäm-
fört med år 2010.

diskonteringsräntan har ändrats
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beslutade 
år 2011 att sänka diskonteringsräntan som används i 
pensionsskuldsberäkningarna enligt RIPS (riktlinjer 
för beräkning av pensionsskuld), med 0,75 procent-
enheter. Denna sänkning ökar kommunens pensions-
skuld. Räntan i pensionsskuldsberäkningen har stor 
betydelse för pensionsskuldens storlek. Ju lägre dis-
konteringsränta desto större blir pensionsskulden.

Rådet för kommunal redovisning, RKR, fastslog i ett 
yttrande den 4 oktober 2011 att effekten av den för-
ändrade räntan ska beaktas redan i bokslutet 2011. 
Det gäller för både ansvarsförbindelse, balansräkning 
och resultaträkning. I resultaträkningen ska effek-
ten redovisas som en finansiell post, vilket ökat kom-
munens finansiella kostnader med 5,5 mkr i bokslutet 
2011. Vad gäller ansvarsförbindelser ökade pensions-
skulden med 23,3 mkr, beroende på sänkningen av dis-
konteringsräntan.
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Pensionsmedelförvaltning
Specifikation, tkr Bokslut 

2010
Bokslut 

2011

Avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser –  42 500 –  53 837
Ansvarförbindelser - pensionsförpliktelser 
som inte upptagits bland avsättningar – 315 163 – 341 414
Finansiella placeringar 0 0
Återupplåning i verksamheten – 357 663 – 395 251

År 1999 antog kommunfullmäktige en placeringspo-
licy avseende pensionsmedel (KF § 96). Policyn inne-
bar:

År 1998-1999
De delar av det individuella valet som hänförs till 
åren1998–1999 redovisades under avsättningar inklu-
sive 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 
individuell förvaltning.

År 2002
Från och med år 2002 gör kommunen en avsättning 
även för timanställda och vikarier. Ett nytt avtal för-
handlades fram som ger timanställda 28 år och äldre 
pensionsrätt från och med 2002.

År 2003
Kommunfullmäktige beslutade att pensionsavsätt-
ningarna för 1998–2000 betalas ut som individuell 
del enligt PFA 98 (tjänstepensionsavtalet) inklusive 
löneskatt. Betalningen gjordes under 2004 och upp-
gick efter nuvärdesberäkning av förmånsvärdet till 
24,2 mkr inklusive löneskatt.

År 2004-2011
För år 2008 och 2009 uppgick pensionskostnaden 
för den individuella delen till 18,5 mkr respektive 
20,3 mkr. Åren 2006 och 2007 var pensionskostnaden 
14,9 respektive 17,8 mkr. För 2004 och 2005 var kost-
naden 13,5 resp. 14,2 mkr inklusive löneskatt. För åren 
2010 och 2011 var pensionskostnaden för den indivi-
duella delen 20,5 mkr respektive 21,4 mkr inklusive 
löneskatt. Utbetalningen av 2011 års pensionskostnad 
för den individuella delen sker i mars 2012.

soliditet
Soliditeten anger hur stor procent av kommunens 
tillgångar som finansierats med eget kapital och ger 
en uppfattning om kommunens finansiella styrka på 
längre sikt. Utvecklingen av soliditeten bestäms dels av 
resultatet, dels av hur tillgångar, avsättningar och skul-
der förändrats under året. Det finns ingen norm för 
vilken soliditet en kommun bör ha. Kommunen strävar 
dock efter en hög soliditet eftersom den minskar kom-
munens finansiella kostnader. Soliditeten för Håbo 
kommun 2011 var 19,0 (17,9) procent, vilket kan jäm-
föras med genomsnittet av länets kommuner som år 
2010 var 45 procent.
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Om man även tar hänsyn till pensionsförpliktelserna, 
både de som redovisas som ansvarsförbindelse och 
som avsättning, var soliditeten –16,1 (–18,0) procent, 
att jämföras med länsgenomsnittet år 2010 som var 3 
procent.

Tillämpning av balanskravet
Hösten 2004 förändrades lagen om god ekonomisk 
hushållning och om hur balanskravet ska tillämpas, 
vilket innebär att kommunen ska ha ”återställt” ett 
eventuellt underskott i budgeten senast tre år efter det 
år då underskottet uppstod. Kommunens resultat efter 
eliminering av poster av engångskaraktär (diskonte-
ringsräntan) och exploateringsintäkter var positivt 
och uppgick till 34,3 (18,2) mkr. Kommunen uppfyllde 
alltså balanskravet år 2011 (se tabellen nedan).

Resultat enligt resultaträkning (tkr) 29 703
Exploatering och fastighetsförsäljning (tkr) – 885
Effekten av sänkt diskonteringsräntan (pensions-
skulden) 5 436
Resultat enligt balanskravet (tkr) 34 254
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Framtiden
Budget i balans
Håbo kommun har inför 2012 fastställt en budget och 
ekonomisk plan som innebär balans i ekonomin. Det 
budgeterade resultatet för 2012 är 12,5 mkr jämfört 
med 11,1 mkr 2011.

investeringar i äldreboende och gruppboende
I takt med att kommunen växer och kommunens äldre 
befolkning ökar har kommunfullmäktige beslutat att 
bygga ett nytt äldreboende med 40 lägenheter som ska 
starta sin verksamhet 1 januari 2013. För målgruppen 
LSS (lagen om stöd och service) planerar kommunen 
ett nytt gruppboende med fem lägenheter med start 
2014 och ett gruppboende på Oktavia ska ersättas med 
ny byggnation. Kostnaden beräknas till cirka 100 mkr.

omvärldsfaktorer som påverkar  
kommunens ekonomi
Sverige drabbas av statsskuldskrisen i Europa genom 
ökad osäkerhet och svag export. Därför blir 2012 ett 
år med svag tillväxt. Senfärdiga lösningar för kris-
länderna i euroområdet gör att återhämtningen tar 
onödigt lång tid. Det ger långvariga negativa effekter 
även på svensk ekonomi, bland annat genom många år 
av hög arbetslöshet.

den positiva utvecklingen är tillfällig
Under hösten har svensk export utvecklats starkt, 
främst till följd av en stor efterfrågan från tillväxt-
ekonomierna. Också BNP fortsatte att öka rejält. Men 
den starka tillväxten är av tillfällig karaktär. I sam-
band med att skuldkrisen trappades upp i början av 
augusti svalnade förväntningarna och sedan dess har 
tillförsikten minskat hos både företag och hushåll. 
Något överraskande är det den inhemska efterfrågan 
som hittills har minskat mest sedan statsskuldkrisen 
blev mer akut i Europa.

Beräkningar av sysselsättningen
Eftersom den svaga utvecklingen i omvärlden ser ut att 
fortsätta, kommer även svensk export att falla tillbaka. 
Följden blir att arbetslösheten ökar i början av 2012 
och stiger till cirka 8 procent i genomsnitt under 2013. 
Så länge en hållbar lösning till statsskulds krisen drö-
jer, består också osäkerheten och därmed den svaga 
tillväxten.

Det mest sannolika är dock att statsskuldkrisen löses 
under ordnade former. Den akuta skuldkrisen vän-
tas därför bedarra kring sommaren 2012. En längre 
period med stor osäkerhet skulle vara mycket negativ 
för den övergripande ekonomiska utvecklingen, bland 
annat genom uteblivna investeringar och varaktigt 
högre arbetslöshet.

Konjunkturinstitutet målar i sin rapport i december 
2011 upp denna bild om utvecklingen 2012–2013 för 
arbetsmarknaden, räntan och inflationen.

Inflationen blir låg och Riksbanken sänker räntan
Med svagt resursutnyttjande i både Sverige och 
omvärlden är kostnadstrycket lågt. Inte förrän 2016 
kommer inflationen, mätt som KPI (konsumentpris-
index) med fast bostadsränta, att ligga nära 2 pro-
cent. Riksbanken väntas därför sänka reporäntan till 
0,75 procent under våren 2012. De räntor som hushåll 
möter är dock betydligt högre. Den onormalt stora 
skillnaden mellan bolåneräntan och Riksbankens 
reporänta är ytterligare motiv till sänkt reporänta eller 
andra åtgärder som sänker bolåneräntorna. En expan-
siv penningpolitik är också angelägen för att motverka 
varaktigt negativa effekter på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden
Under hösten fortsatte sysselsättningen att öka, men 
näringslivets anställningsplaner enligt konjunktur-
barometern och antalet varsel om uppsägning pekar 
på att sysselsättningsökningen stannar av. BNP föll 
under fjärde kvartalet 2011 och början av 2012. Syssel-
sättningen får därför en svag utveckling 2012.

Arbetslösheten vänder upp i början av 2012 och stiger 
till cirka 8 procent i genomsnitt under 2013. Progno-
sen förutsätter att företagen, liksom konjunkturinstitu-
tet, bedömer att det är en tillfällig svacka i efterfrågan. 
Företagen väntas därför behålla anställda i relativt 
stor utsträckning och försöker övervintra de närmaste 
kvartalen även om de har en lite för stor personal-
styrka. Om starten på återhämtningen blir ännu mer 
försenad är risken stor för en betydligt högre arbets-
löshet.

Demografi
Den demografiska utvecklingen i kommunen fram-
över, inklusive ökningen av antalet äldre, ställer stora 
krav på kommunal service och utbyggnad. Håbo kom-
muns folkmängd ökade med 70 (219) individer mellan 
1 november 2010 och 1 november 2011.

Budgetföljsamhet
Alla facknämnder uppvisade för år 2011 positiva resul-
tat, utom socialnämnden och miljö- och tekniknämn-
den. Med en ansträngd ekonomisk situation framöver 
krävs bättre budgetföljsamhet.

god ekonomisk hushållning
Många kommuner och landsting har en ansträngd 
ekonomisk situation, samtidigt som behoven av väl-
färdstjänster ökar. De måste även leva upp till lagen 
om god ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom 
god ekonomisk hushållning är att dagens kommun-
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invånare ska finansiera sin egen välfärd och inte för-
bruka vad tidigare generationer tjänat ihop. Annars 
skjuts betalningar upp till framtida generationer. God 
ekonomisk hushållning förutsätter därför att kommu-
ner har överskott över tiden.

Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre än 
de avskrivningar på investeringar som varje år belas-
tar resultatet. Kommunen behöver överskott för att 
finansiera investeringar, annars måste kommunen låna 
mer pengar eller frigöra resurser exempelvis genom 
att sälja anläggningstillgångar eller minska verksam-
hetens kostnader.

Ett annat motiv är att de pensionsrättigheter som 
anställda tjänat in före år 1998 inte är finansierade. 
Dessa rättigheter måste därför finansieras nu eller 
i framtiden. Redovisningsmetoden (den så kallade 
blandmodellen) innebär att dessa åtaganden inte bok-
förs som skulder i balansräkningen och att värde-
säkringen inte kostnadsförs. För närvarande innebär 
det bland annat att kommunen redovisar lägre kost-
nader än man hade gjort om alla pensionskostnader 
hade medräknats. Om ett antal år kommer det att vara 
tvärtom.

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 nedskär-
ningar i verksamheten.

Men god ekonomisk hushållning handlar inte bara om 
att få ekonomin för helheten att gå ihop. Minst lika 
viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att 
verksamheterna utför de uppdrag som politiken och 
de ekonomiska ramarna ger. Det innebär ett ständigt 
arbete i hela organisationen så att uppdrag, resursför-
delning och ansvar är tydliga.

Vipul Vithlani
Ekonomichef
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Personalredovisning

Antal månadsavlönade per förvaltning  
den 1 november
Nyckeltal 2011 2010 2009

Kommunstyrelsens förvaltning 57 47 46
Miljö- och teknikförvaltning 152 150 144
Bildningsförvaltning 143 137 135
Skolförvaltning 642 646 680
Socialförvaltning 293 292 306

Kommentarer
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit över utveck-
lings- och planeringsavdelningen från miljö- och tek-
nikförvaltningen.

På miljö- och teknikförvaltningen har nyanställningar 
skett på gatuavdelningen - en parkarbetare, VA/avfall – 
dels en vägledare till medborgarkontoret och en drift-
tekniker, byggavdelningen - en byggandsinspektör, 
fastighetsavdelningen - en fastighetsförvaltare, staben 
- en miljöstrateg och en sekreterare på halvtid. Viss-
tidsanställning för att täcka upp vid exempelvis sjuk-
frånvaro eller annan orsak har gjorts i vissa fall. Dessa 
anställningar är avslutade.

På socialförvaltningen har en del av verksamheten på 
Pomona sedan hösten 2010 lagts ut på entreprenad 
till ett privat företag. Personalen, 20 anställda, har 
varit tjänstlediga från kommunen under ett år. När 
tjänst ledighetsperioden var slut valde en del att återgå 
i tjänst hos kommunen. De övriga övergick till det 
privata företaget.

Personalrörlighetssiffrorna för de tillsvidareanställda 
visar att totalt 124 personer slutade i kommunen 2011. 
Under året anställde kommunen samtidigt totalt 64 
nya medarbetare med tillsvidareanställning. Dess-
utom har kommunen gjort ett antal så kallade interna 
anställningar, det vill säga personer som tidigare haft 
tidsbegränsad anställning i kommunen har fått tillsvi-
dareanställning.

Definitioner och begrepp
Personalredovisningen syftar till att redovisa hur per-
sonalsituationen ser ut, och det som redovisas är läget 
den 1 november. Bilden som ges är en ögonblicksbild, 
eftersom personalsituationen förändras hela tiden.

Redovisningen bygger på ett antal nyckeltal från kom-
munens personalsystem. Dessa nyckeltal ger grund-
 läggande information om personalsituationen.

Redovisningen omfattar tillsvidare- och visstidsan-
ställda med månadslön enligt Allmänna bestämmelser 
(AB) som reglerar anställningsvillkoren, och inklu-
derar helt lediga anställda. Tillsvidareanställda är de 
som ofta i dagligt tal kallas fast anställda. Med viss-
tidsanställda avses främst vikarier, som är anställda 
under viss bestämd tid vid en ordinarie anställds från-
varo, eller allmänna visstidsanställningar. När tim-
 avlönad personal redovisas anges det särskilt att de är 
medräknade i redovisningen.

Antal månadsavlönade totalt den 1 november
Nyckeltal 2011 2010 2009

Alla anställda, antal 
 i kommunen 1 287 1 262 1 303
Andel kvinnor i % 82,0 83,0 82,7
Andel män i % 18,0 17,0 17,3
Andel tillsvidareanställda i % 88 89,2 89,4
Andel visstidsanställda i % 12 10,8 10,6

Av alla månadsavlönade den 1 november 2011, totalt 
1 287 personer, var 1 129 personer fast anställda och 
158 personer visstidsanställda. Kvinnorna utgör en 
klar majoritet, 82 procent av alla anställda.

I den kompetenskartläggning som kommunen gjorde 
under året, som ett led i EU-projektet Kompetens-
bron, framkom att 58 procent av de 840 medarbe-
tare som svarat, hade högskoleutbildning. Av dessa 
hade 333 personer en pedagogisk högskoleutbildning. 
Kommunen är sedan 2010 finskt förvaltningsområde. I 
kompetenskartläggningen framkom att språkkunskap-
 erna bland de anställda, förutom finska, täcker in en 
stor bredd av olika språk.
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Hel- och deltidsanställda den 1 november
Nyckeltal 2011 2010 2009

Tillsvidareanställda kvinnor
Heltid 100% 73,6 72,2 75,6
Deltid -74% 8,0 9,4 6,1
Deltid 75-99% 18,4 18,4 18,3

Tillsvidareanställda män
Heltid 100% 90,4 91,6 95,0
Deltid -74% 4,3 3,4 2,1
Deltid 75-99% 5,3 5,0 2,9

Enligt Allmänna bestämmelser (AB) ska kommunen, 
när den behöver ny arbetskraft, först pröva om man 
kan erbjuda höjd sysselsättningsgrad till en redan 
deltidsanställd arbetstagare på arbetsplatsen/enheten, 
innan man rekryterar en ny medarbetare.

Mer deltidstjänster bland kvinnor
Av alla tillsvidareanställda kvinnor i kommunen är 
73,6 procent heltidsanställda. Motsvarande siffra för 
männen är betydligt högre, 90,4 procent. Det är alltså 
främst kvinnor som 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 
förvaltningar är: miljö- och teknikförvaltningen 79 
procent, bildningsförvaltningen 88 procent, skolför-
valtningen 91 procent och socialförvaltningen 54 pro-
cent.

De flesta som anmält önskemål om högre sysselsätt-
ningsgrad arbetar inom Kommunals avtalsområde 
och tillhör yrkesgrupperna undersköterskor och köks-
personal. Under året inledde kommunen arbetet med 
kommunmålet ”Heltid en rättighet, deltid en möjlig-
het”, inom socialförvaltningens äldreomsorg.  

Åldersstruktur
Genomsnittsåldern bland kommunens alla månads-
avlönade var oförändrat sedan 2010, 46,5 år. Snitt-
åldern för den visstidsanställda personalen är lägre, 
med genomsnittet 39,5 år, än för de tillsvidareanställda 
med 46,9 år. Andelen tillsvidareanställda över 50 år 
utgjorde 37,9 procent av alla tillsvidareanställda. Mot-
svarande siffror var för 2010 37,9 procent och 2009 40 
procent.

Åldersstruktur den 1 november
Antal tillsvidareanställda Kvinnor Män Alla

940 189 1 129
Indelning i åldersgrupp  
och %
20-29 6,7 7,7 6,9
30-39 24,8 21,4 24,2
40-49 30,7 32,4 31,0
50-59 24,8 28,0 25,3
60 och över 13,0 10,4 12,6

Pensionsavgångar
Under 2011 gick elva anställda i ålderspension vid 65 
år och ytterligare nio anställda valde att gå i pension 
före 65 år. Fem personer gick i pension efter 65 år. 
Totalt har således 25 personer fått pension på heltid 
under året. 2010 var det 37 personer och 2009 28 
personer.

Under 2012 uppnår 18 tillsvidareanställda 65 års ålder.

Under året arbetade kommunen med EU-projektet 
Kompetensbron för att testa en modell för kompetens-
överföring i samband med bland annat pensionsav-
gångar.

Arbetad tid och resursanvändning
För att beskriva hur de anställdas avtalade arbetstid 
används, redovisar kommunen den faktiskt arbetade 
tiden och olika former av frånvaro. Frånvaro delas upp 
i semester, sjukfrånvaro samt lagstadgad och annan 
överenskommen ledighet. Avtalad arbetstid är det 
möjliga antalet arbetade timmar per år, men med helg-
dagar borträknade. Vid beräkning av den totala arbe-
tade tiden tar man dessutom hänsyn till mertid och 
övertid, som inte ingår i den avtalade arbetstiden.

Redovisningen av arbetad tid och frånvaro under hela 
2011 gäller kommunens alla månadsavlönande och 
timavlönade enligt Allmänna bestämmelser (AB). Den 
arbetade tiden uppgick till 1 846 900 timmar (1,8 mil-
joner timmar), vilket var 75,9 procent av den avtalade 
tiden.

Arbetad tid och frånvaro
1000-tal timmar 2011 % 2010 % 2009 %

Arbetstid enl avtal 2 434 100 2 445 100 2 479 100
Summa frånvaro 609 25,0 634 25,9 658 26,5
Övertid + mertid 22 0,9 20 0,8 20 0,8
Total arbetad tid 1 847 75,9 1 831 74,9 1 841 74,3
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Utförda årsarbeten
Arbetad tid och frånvaro omräknas till årsarbeten. Ett 
årsarbete avspeglar en normal årsarbetstid på 1 700 
timmar för en heltidsarbetande.

Alla anställda i kommunen, inklusive timavlönade 
men exklusive feriearbetarna, utförde år 2011 totalt 
1 173 årsarbeten.

Antalet årsarbetare per förvaltning var under året 46 
för kommunstyrelsens förvaltning, 139 för miljö- och 
teknikförvaltningen, 117 för bildningsförvaltningen, 
563 för skolförvaltningen och 308 för socialförvalt-
ningen.

redovisning av sjukfrånvaron
Hälsotal
Sjukfrånvaron var 5,5 procent för hela Håbo kom-
mun. Redovisningen omfattar alla arbetstagare oav-
sett anställningsform och avtal. Som sjukfrånvaro 
räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, 
arbetsskada, medicinsk behandling, arbetslivsinriktad 
rehabilitering och sjuk- eller aktivitetsersättning. Sjuk-
frånvaron anges i procent av de anställdas samman-
lagda möjliga ordinarie arbetstid i timmar och man 
har även tagit hänsyn till frånvaro utan lön, exempelvis 
tjänstledighet för annat arbete, tjänstledighet för vård 
av barn eller övrig frånvaro utan lön.

Nyckeltal sjukfrånvaro (%) 2011 2010 2009

Total sjukfrånvaro av den sammanlagda 
ordinarie arbetstiden 5,5 5,7 6,3
Sjukfrånvaro för kvinnor av den sam-
manlagda ordinarie arbetstiden 6,3 6,2 6,8
Sjukfrånvaro för män av den samman-
lagda ordinarie arbetstiden 3,2 3,7 4,2
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år 
och yngre 3,5 3,9 5,1
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 5,7 5,6 5,7
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år 
och äldre 5,9 6,5 7,5
Andel i % av total sjukfrånvaro som 
varat 60 dagar eller mer 45,3 45,1 53,7

Den totala sjukfrånvaron per förvaltning anges nedan 
(2010 års siffror inom parentes):
zz kommunstyrelsens förvaltning 5,9 procent (4,7)
zz miljö- och teknikförvaltningen 4,6 procent (5,4)
zz bildningsförvaltningen 4,8 procent (5,2)
zz skolförvaltningen 6,1 procent (6,5)
zz socialförvaltningen 5,0 procent (4,7)

Den 31 december 2011 var 37 anställda i kommunen 
långtidssjukskrivna i mer än 60 dagar, med sjukersätt-
ning alternativt sjukpenning på hel- eller deltid. 2010 
var motsvarande siffra 35 personer och 2009 47 per-
soner.

Företagshälsovård
Håbo kommun har ramavtal med Länshälsan i Upp-
sala AB om företagshälsovårdstjänster för personalen. 
Anledningar till att vända sig till företagshälsovården 
är dels det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbets-
platsen, dels rehabilitering av anställda som drabbats 
eller riskerar att drabbas av ohälsa och sjukskrivning. 
Sedan januari 2004 tillämpar kommunen metoden 
”tidig återgång” vid sjukskrivning, med syfte att så 
tidigt som möjligt vidta lämpliga rehabiliteringsåtgär-
der i samarbete mellan anställd, chef och Länshälsans 
olika kompetenser.

Kommunens totala kostnad för företagshälsovård 
hos Länshälsan år 2011 var 478 tkr, vilket kan jämfö-
ras med 633 tkr 2010 och 709 tkr 2009. Snittkostna-
den per månadsavlönad för företagshälsovården var 
375 kronor, jämfört med 501 kronor 2010 och 544 kro-
nor 2009.

Friskvård
Sedan 2002 har kommunens medarbetare möjlighet att 
använda arbetstid till friskvård, den så kallade frisk-
vårdstimmen, om verksamheten tillåter.

Friskvårdsbidraget för de anställda erbjöds även under 
2011 med 1 200 kronor per heltids- och helårsanställd, 
för att stimulera och främja personalens möjlighet till 
ökad fysisk och psykisk hälsa. Vid årets slut noterades 
att 612 tkr hade använts till friskvårdsbidraget.

Totalt har kommunen ett 40-tal friskvårdsinspiratörer 
som har utbildats i samarbete med Biskops-Arnö folk-
högskola. Målet är att varje arbetsplats i kommunen 
ska ha minst en inspiratör, som ett led i kommunens 
arbete med att främja de anställdas hälsa och minska 
sjukfrånvaron.

Olika friskvårds- och trivselaktiviteter för medarbe-
tarna genomfördes under året i personalklubbens regi.
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Medellön
Ett jämförelsemått för lön är begreppet medellön i kro-
nor per månad. Medellönen speglar priset på arbets-
kraft vid nyanställning beroende på krav för tjänsten, 
marknadsläget samt resultatet i de centrala lönekollek-
tivavtalen.

Medellönen beräknas som ett medelvärde av över-
enskommen lön (inklusive fasta tillägg) för november 
månad 2011 för all månads- och timavlönad personal 
enligt Allmänna bestämmelser.

Medellönen för alla anställda var 23 304 kr/månad den 
1 november 2011. Det kan jämföras med 22 771 kr/
månad 2010 och 22 175 kr/månad 2009.

För kvinnor var medellönen per månad 23 152 kr 
(2010: 22 669 kr). Männens medellön var 23 931 kr 
(2010: 23 202 kr). Medellönen för männen ökade där-
med även 2011 mer än kvinnornas medellön.

Medellön per förvaltning
Medellönen per månad inom respektive förvaltning 
var följande under året:
zz kommunstyrelsens förvaltning:  31 358 kr 

(kvinnor 28 858 kr, män 35 109 kr)
zz miljö- och teknikförvaltningen:  23 366 kr 

(kvinnor 22 423 kr, män 26 178 kr)
zz bildningsförvaltningen:   26 277 kr 

(kvinnor 25 998 kr, män 26 708 kr)
zz skolförvaltningen:    23 520 kr 

(kvinnor 23 797 kr, män 22 201 kr)
zz socialförvaltningen:    21 217 kr 

(kvinnor 21 405 kr, män 19 956 kr)

Personalkostnad
Personalkostnader består av löner för arbetad och ej 
arbetad tid, ersättningar, sociala avgifter, pensions-
kostnader och personalsociala kostnader.

Personalkostnader beräknas för alla tillsvidare anställda, 
visstids- och timavlönade enligt Allmänna bestämmel-
ser. Personalkostnaden uttrycks i tusental kronor per 
årsarbetare.

Personalkostnad per årsarbetare 
i 1000-tal kronor

Totalt Därav lön för 
arbetad tid

År 2011 439 389
År 2010 431 378
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
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Boende och befolkning
Bostäder
Under 2011 färdigställdes cirka 10 bostäder i Viby äng 
samt 10 stycken i Krägga. Krägga förväntas byggas ut 
med ytterligare 80 bostäder och Viby äng med cirka 
250 bostäder. Därutöver detaljplanerars för cirka 350 
tillkommande bostäder i Skokloster, cirka 250 bostä-
der i Kalmarsand samt 150 i Frösundavik. Det pågår 
även arbete med planprogram för Bålsta Centrum med 
nya boende-, handels- och kontorsområden. Plan-
 programmet föreslår en kraftig förtätning av Bålsta 
Centrum med 500 till 1 500 tillkommande bostäder.

Befolkningen
Håbo kommun fortsätter att växa under 2011 men med 
lägre takt än tidigare år. Totalt ökade befolkningen 
med 86 personer under året vilket är färre än tidigare 
års ökningsvolymer. Det totala antalet invånare upp-
gick till 19 715 stycken vid årsskiftet. Kommunens 
befolkning är till stor del koncentrerad till central-
 orten Bålsta där cirka tre fjärdedelar av befolkningen 
är bosatt. Bålsta är efter Uppsala och Enköping länets 
tredje största tätort.

Befolkningsökningen under 2011 berodde huvudsak-
ligen på positivt födelsenetto. 199 personer föddes 
under året och 110 personer avled. 1 054 personer flyt-
tade in medan 1 062 personer flyttade ut vilket ger ett 
flyttnetto på -8 personer.

Diagram: Befolkningsutveckling i Håbo kommun (källa: SCB, 
BEFPAK)
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In- och utflyttning
In- och utflyttning till Håbo kommun var ungefär 
lika omfattande under 2011 som föregående år. Kom-
munen har en stor omsättning på bosatta vilket är 
karaktäristiskt för en kranskommun till Stockholm. 
Skillnaden från tidigare år är att flyttnettot var nega-
tivt under 2011 vilket är ovanligt för kommunen. Totalt 
sett flyttade 1 054 personer in till kommunen och 1 062 
personer flyttade ut vilket ger ett flyttnetto på -8.

Likt tidigare år har Håbo kommun ett stort utbyte av 
boende med övriga Sverige och förhållandevis litet 
med det egna länet. Antalet in- och utflyttare gente-
mot Uppsala län är cirka en femtedel av antalet in och 
utflyttare gentemot övriga Sverige. En anledning till 
detta kan vara att Håbo har ett stort utbyte av bosatta 
med Stockholms stad med kranskommuner. Kopp-
lingen gentemot Uppsalas bostadsmarknad är lite 
mindre tydlig. Flyttningsnettot gentemot utlandet blev 
18 personer.

In- och utflyttning 
Inflyttade 

2011
Utflyttade 

2011
Flyttnetto 

2011
Flyttnetto 

2010

Egna länet 112 175 – 63 – 57
Övriga Sverige 842 805 37 19
Utlandet 100 82 18 113
Totalt 1054 1062 – 8 76

Källa: SCB, BEFPAK

Åldersstruktur
Håbo kommun fortsätter att ha en förhållandevis ung 
befolkning. Andelen 0- till 19-åringar var under 2011 
högre än i resten av länet och riket. Det speglar Håbo 
som en barn- och ungdomstät kommun. Gruppen 
20- till 29-åringar var dock avsevärt lägre än resten av 
länet och riket med nästan 6 procentenheter lägre än 
riksmedlet. Detta förstärker bilden av att många unga 
vuxna i 20- till 30-årsåldern flyttar från kommunen för 
att söka arbete och studier. Andelen 30- till 79-åringar 
var närmare genomsnittet för länet och riket medan 
andelen 80-åringar och äldre var avsevärt lägre än i 
övriga länet och riket. Prognoser tyder dock på att 
befolkningen kommer att fortsätta åldras eftersom 
andelen yngre minskar samtidigt som andelen äldre 
ökar.

Befolkning, 
sysselsättning och 
kommunikationer
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Ålder Håbo kommun Riket Uppsala
Antal % % %

0-6 1 821 9,2 8,3 8,4
7-9 877 4,4 3,3 3,4
10-12 792 4,0 3,1 3,0
13-15 735 3,7 3,1 3,1
16-19 1 224 6,2 5,2 5,3
20-29 1 931 9,8 13,2 15,6
30-44 4 220 21,4 19,6 19,3
45-64 5 068 25,7 25,5 24,9
65-79 2 560 13,0 13,6 12,5
80-w 487 2,5 5,1 4,5
Summa 19 715 100,0 100,0 100,0

sysselsättning och näringsliv
Arbetslöshet
I slutet av 2011 uppgick andelen som var arbetslösa, i 
arbetsmarkandspolitiska program eller sökande med, 
till 3,0 procent av befolkningen i förvärvsarbetande 
ålder. Det innebär att arbetslösheten ligger kvar på en 
ganska stadig nivå med viss minskning sedan före gående 
år. Jämfört med Uppsala län och resten av riket håller 
Håbo kommun en förhållandevis låg arbetslöshet.

Trots detta väntas en tillbakagång under nästkom-
mande år. Enligt Arbetsförmedlingen påverkar oron i 
världsekonomin arbetsmarknaden även i Uppsala län. 
Framtidstron bland företagen i Uppsala län sjunker 
vilket kan leda till att senare års sysselsättningstillväxt 
bromsas in.

Industri-, bygg- och tjänsteföretag påverkas hårdast. 
Uppsala län har en relativt liten industrisektor varför 
avmattningen förväntas bli ganska måttlig i regionen. 
Dessutom gynnas länet av närheten till Stockholms 
arbetsmarknad.

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
2007 3,1 4,1 5,4
2008 1,9 3,3 4,6
2009 3,1 5,1 7,1
2010 3,4 5,1 6,9
2011 3,0 4,6 6,3

Arbetspendling
En stor del av den förvärvsarbetande befolkningen 
arbetspendlar till angränsande län. Den stora majo-
riteten pendlar mot Stockholm med kranskommuner 
men även Uppsala och Västmanlands län har en del 
arbetskraftutbyte med Håbo kommun. Det östvästliga 
stråket Stockholm-Bålsta-Enköping-Västerås längs 
E18 och Mälarbanan är därför viktig ur arbetsmark-
nadssynpunkt.

Totalt pendlar 6 582 personer ut från kommunen till 
arbete och studier varje dag. 1840 personer pendlar in 
vilket ger ett pendlingsnetto på -4 792 personer. Av de 
som pendlar ut åker 5 703 personer mot Stockholms 
län. 572 personer åker mot Uppsala län och 85 perso-
ner mot Västmanlands län. Totalt pendlar 1 840 per-
soner in till kommunen varje dag. Knappt hälften av 
dessa kommer från Stockholms län och den andra 
hälften från inom Uppsala län.

Sysselsättning Håbo kommun

Förvärvsarbetande befolkning 9 894
Arbetstillfällen 5 152
Utpendling 6 582
Inpendling 1 840
Nettopendling – 4 742

Branschspridning
En stor del av kommunens näringsliv består av små-
företag och ett mindre antal medelstora företag. 
Verksamheterna är spridda med stora delar av arbets-
styrkan sysselsatta med tillverkning, byggverksamhet, 
handel och tjänster. Många arbetstillfällen finns även 
inom utbildning, vård och omsorg samt offentlig för-
valtning.
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resultaträkning koncern

tkr Not Koncern 
2011

Kommun 
2011

Koncern 
2010

Kommun 
2010

Verksamhetens intäkter 1 294 968 198 654 294 869 176 093
Verksamhetens kostnader 2 –  1 017 419 –  972 980 –  989 608 –  921 462
Avskrivningar 3 –  62 175 –  39 368 –  71 547 –  48 499

Verksamhetens nettokostnad –  784 626 –  813 694 –  766 286 –  793 868

Skatteintäkter 838 842 838 842 797 243 797 243
Generella statsbidrag och utjämning 27 557 27 557 35 114 35 114
Finansiella intäkter 4 2 707 2 589 1 031 923
Finansiella kostnader 5 –  52 374 –  25 591 –  43 607 –  21 249

Resultat före extra ordinära poster 32 106 29 703 23 495 18 163

Skatter på årets resultat 6 –  437 0 –  2 833 0

Årets resultat 7 31 669 29 703 20 662 18 163

Konsolidering till kommunkoncernnivå omfattar Håbo kommun, Håbohus AB, och Håbo marknads AB samt kommunens andel 
(35 %) av kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping och Håbo.

Håbo kommun
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Balansräkning koncern

tkr Not Koncern 
2011

Kommun 
2011

Koncern 
2010

Kommun 
2010

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 551 201 794 316 1 471 681 711 064
Maskiner och inventarier 9 24 895 19 186 17 435 11 226
Finansiella anläggningstillgångar 10 6 427 26 401 5 855 25 954
Bidrag till statlig infrastruktur 38 000 38 000 38 000 38 000
Summa anläggningstillgångar 1 620 523 877 903 1 532 971 786 244

Omsättningstillgångar
Förråd mm 11 54 54 166 166
Exploateringsfastigheter 24 118 0 24 132 0
Fordringar 12 99 630 90 202 75 737 63 618
Kassa och bank 13 14 699 3 375 50 820 25 212
Summa omsättningstillgångar 138 501 93 631 150 855 88 996

Summa tillgångar 1 759 024 971 534 1 683 826 875 240

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Eget kapital 14 253 281 184 774 223 074 156 642
Varav byte av redovisningsprincip VA –  1 570 –  1 570 645 645
Varav årets resultat 31 656 29 703 20 662 18 163

Avsättningar
Pensioner 15 56 191 53 837 44 809 42 500
Övriga avsättningar 16 58 679 44 227 56 878 42 840
Summa avsättningar 114 870 98 064 101 687 85 340

Skulder
Långfristiga skulder 17 1 206 172 519 388 1 167 722 462 991
Kortfristiga skulder 18 184 701 169 308 191 343 170 267
Summa skulder 1 390 873 688 696 1 359 065 633 258

Summa eget kapital och skulder 1 759 024 971 534 1 683 826 875 240

Pensionsförpliktelser 341 414 341 414 315 163 315 163
Varav löneskatt 66 656 66 656 61 531 61 531
Borgen och ansvarförbindelser 19 97 774 607 529 126 628 630 491

Omklassificering av kort- och långfristiga skulder har skett år 2010. Utgående eget kapital för vattenverket har omklassificerats till 
kortfristig skuld, varpå kommunens eget kapital har justerats (Ändrad redovisningsprincip tillämpning RKR 18)
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resultaträkning

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

tkr Not Kommunens 
bokslut 2011

Kommunens 
bokslut 2010

Kommunens 
bokslut 2009

Verksamhetens intäkter 20 198 654 176 093 169 312
Verksamhetens kostnader 21 –  972 980 –  921 462 –  880 232
Avskrivningar –  39 368 –  48 499 –  43 049

Verksamhetens nettokostnad –  813 694 –  793 868 –  753 969

Skatteintäkter 22 838 842 797 243 793 383
Generella statsbidrag och utjämning 23 27 557 35 114 –  294
Finansiella intäkter 24 2 589 923 835
Finansiella kostnader 25 –  25 591 –  21 249 –  19 494

Årets resultat 29 703 18 163 20 461

Resultat som andel av skattenettot 3,4 % 2,2 % 2,6 %

Håbo kommun

Ekonom
isk redovisning

26



–  visar den ekonomiska ställningen på bokslutdagen samt hur kapitalet använts (tillgångar) och  
anskaffats (eget kapital, avsättningar och skulder).

tkr Not Bokslut 
2011

Bokslut 
2010

Bokslut 
2009

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 26 794 316 711 064 714 629
Maskiner och inventarier 27 19 186 11 226 8 521
Finansiella anläggningstillgångar 28 26 401 25 954 23 214
Bidrag till statlig infrastruktur 38 000 38 000 0
Summa anläggningstillgångar 877 903 786 244 746 364

Omsättningstillgångar
Förråd mm 29 54 166 292
Kortfristiga fordringar 30 90 202 63 618 30 510
Kassa och bank 31 3 375 25 212 53 877
Summa omsättningstillgångar 93 631 88 996 84 679

Summa tillgångar 971 534 875 240 831 043

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Eget kapital 32 184 774 156 642 137 835
Varav byte av redovisningsprincip VA –  1 570 645
Varav årets resultat 29 703 18 163 20 461

Avsättningar
Pensioner 33 53 837 42 500 40 586
Övriga avsättningar 34 44 227 42 840
Summa avsättningar 98 064 85 340 40 586

Skulder
Långfristiga skulder 35 519 388 462 991 485 006
Kortfristiga skulder 36 169 308 170 267 167 616
Summa skulder 688 696 633 258 652 622

Summa eget kapital och skulder 971 534 875 240 831 043

Pensionsförpliktelser 33 341 414 315 163 328 668
Varav löneskatt 66 656 61 531 64 168
Borgen och ansvarförbindelser 37 607 529 630 491 647 662

Omklassificering av kort- och långfristiga skulder har skett år 2010, justeringar har även gjorts för år 2009. Utgående eget kapital 
för vattenverket har omklassificerats till kortfristig skuld, varpå kommunens eget kapital har justerats (Ändrad redovisningsprincip 
tillämpning RKR 18)

Balansräkning
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–  visar hur räkenskapsperiodens investeringar och löpande verksamhet har finansierats.

tkr Bokslut 
2011

Bokslut 
2010

Bokslut 
2009

Den löpande verksamheten
Årets resultat 29 703 18 163 20 461
Justering för av- och nedskrivningar 39 368 48 499 43 049
Justering för gjorda avsättningar 12 724 6 755 6 449
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster1 –  1 570 645 0
Medel från verksamheten för förändring av förelsekapital 80 225 74 062 69 959

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar – 26 584 – 33 110 – 4 253
Ökning/minskning av förråd 112 126 240
Ökning/minskning av kortfristiga skulder – 959 2 651 41 293
Kassaflöde från den löpande verksamheten 52 794 43 729 107 239

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggnnigstillgångar – 130 579 – 47 639 – 59 371
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0
Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 0 0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar – 390 – 2 740 6 948
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 130 969 – 50 379 – 52 423

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 51 100 0 0
Amortering av skuld – 3 000 – 22 015 – 22 032
Anslutningsavgifter 8 238 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 56 338 – 22 015 – 22 032

Förändring av likvida medel – 21 837 – 28 665 32 784

Årets kassaflöde – 21 837 – 28 665 32 784
Likvida medel vid årets början 25 212 53 877 21 093
Likvida medel vid årets slut 3 375 25 212 53 877

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande nettoskuld vid årets början 435 675 458 675 486 972
Räntebärande nettoskuld vid årets slut 483 775 435 675 458 675

Förändring av räntebärande nettoskuld 48 100 – 23 000 – 28 297

Omklassificering av kort- och långfristiga skulder har skett år 2010, justeringar har även gjorts för år 2009.
1) Övriga ej likvidpåverkande poster är VA-verkets resultat år 2011, se not 32 byte av redovisningsprincip eget kapital VA-verket

Betalningsflödesanalys
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investeringsredovisning

– visar hur årets investeringsutgifter och -inkomster fördelar sig på olika verksamhetsområden.

investeringsredovisning
tkr Bokslut 2011 Budget 2011
Nämnder Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Budgetavvi-

kelse

Kommunstyrelsen 0 – 6 191 – 6 191 0 – 13 584 – 13 584 7 393
Bildningsnämnd 0 – 879 – 879 0 – 915 – 915 36
Skolnämnd 0 – 5 246 – 5 246 0 – 5 471 – 5 471 225
Socialnämnd 0 – 894 – 894 0 – 900 – 900 6

Miljö- och tekniknämnd 102 – 59 529 – 59 427 916 – 78 795 – 77 879 18 452
Avfallshantering 0 – 3 – 3 0 – 50 – 50 47
Vattenverket 0 – 25 901 – 25 901 0 – 33 561 – 33 561 7 660

Summa 102 – 98 643 – 98 541 916 – 133 276 – 132 360 33 819

Anhållan om justering av anslag år 2012 - pågående investeringsprojekt år 2011
Nämnder, tkr Bokslutsutfall 

avvikelse
Justering bud-

get 2011
Nettoavvikelse

Gemensam verksamhet 7 393 – 7 393 0
Bildningsnämnd 36 0 36
Skolnämnd 225 – 95 130
Socialnämnd 6 0 6

Miljö- och tekniknämnd
Pågående projekt 18 452 – 18 452 0

Vattenverket
Projekt 7 660 – 7 660 0

Avfallshantering
Avslutade projekt 47 0 47

Summa 33 819 – 33 600 219

Totalt anhåller nämnderna om att överföra budgeterade investeringmedel om 33 600 tkr från år 2011 till år 2012. 
Anledningen till begäran är att investeringsprojekten pågår och kommer att slutföras år 2012.
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driftsredovisning

Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande till den budget som kommunfullmäktige beslutat för nämnderna för 
året. I driftredovisning har interna transaktioner inte eliminerats.

sammanställning
Verksamhetsnivå netto, tkr Bokslut 

2010
Bokslut 

2011
Budget 

2011
Avvikelse 

budget

Skattefinansierade verksamheter
Kommunfullmäktige – 816 – 757 – 777 20
Kommunfullmäktiges förfogande – 104 0 0 0
Stöd till politiska partier – 789 – 828 – 800 – 28
Valnämnden – 154 – 4 – 20 16
Revision – 843 – 846 – 900 54
Överförmyndare – 436 – 507 – 500 – 7
Kommunstyrelsen – 62 906 – 66 201 – 67 844 1 643
Bildningsnämnd – 133 895 – 131 923 – 132 071 148
Skolnämnd – 326 329 – 333 970 – 335 583 1 613
Socialnämnd – 191 832 – 200 994 – 199 661 – 1 333
Miljö- o tekniknämnd – 87 521 – 88 500 – 83 869 – 4 631
Summa skattefinansierade verksamheter – 805 625 – 824 530 – 822 025 – 2 505

Taxefinansierade verksamheter
Avfallshantering – 1 138 278 0 278
Vattenverket 942 1 570 0 1 570
Summa taxefinansierade verksamheter – 196 1 848 0 1 848

Finansförvaltning
Pensions- och upplupna lönekostnader 891 – 13 809 – 11 500 – 2 309
Återbetalning sjukförsäkringsavgift 1 740 1 811 0 1 811
Avskrivningar – 48 499 – 39 368 – 44 000 4 632
Kapitaltjänst va-verket och övrigt 11 297 12 841 10 000 2 841
Kapitaltjänst internhyra 48 061 48 061 48 060 1
Exploatering och reavinster – 435 885 0 885
Summa finansförvaltning 13 055 10 421 2 560 7 861

Finanskonton
Skatteintäkter 787 886 821 803 821 803 0
Slutavräkning 9 357 17 039 1 297 15 742
Statsbidrag och utjämning 35 114 27 557 28 000 – 443
Finansiella intäkter 923 2 589 3 000 – 411
Finansiella kostnader – 22 351 – 27 024 – 23 500 – 3 524
Summa finansiering 810 929 841 964 830 600 11 364

Årets resultat 18 163 29 703 11 135 18 568
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redovisningsprinciper

Allmänt
Den 1 januari 1998 ersatte den kommunala redovisnings-
lagen kommunens redovisningsreglemente. Det innebär 
att den kommunala redovisningen anpassas till det regel-
verk som gäller för övriga sektorer. Redovisningen byg-
ger också på rekommendationer som lämnas av Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). Sammantaget innebär 
det att redovisningen i kommunen sker i enlighet med god 
redovisningssed – i huvudsaklig överensstämmelse med 
bokföringslagen och årsredovisningslagen.

redovisningsmodellens dokument
Den externa resultat- och balansräkningen är upprättad 
enligt den kommunala redovisningslagen. Betalflödesa-
nalys är upprättad enligt rekommendationer nr 16 2005 
från Rådet för kommunal redovisning. Drift- och invest-
 eringsredovisningen uppfyller kraven på avstämnings-
möjlighet mellan budget och utfall.

Tillgångar och skulder
Överordnad princip för värdering av tillgångar och skul-
der är försiktighetsprincipen som innebär att skulder inte 
undervärderas och tillgångar inte övervärderas.

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

Avskrivning av anläggningstillgångar
Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaff-
ningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk 
livslängd. I kommunen påbörjas avskrivningar av anlägg-
ningar under anskaffningsåret. 

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaff-
nings- 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 intjä-
nats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och att 
pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 ingår 
i verksamhetens kostnader och redovisas som skuld. 
Ränta på pensionslöften intjänande från och med 1998 
redovisas i posten finansiell kostnad.

Redovisning av särskild löneskatt
Enligt en rekommendation från Rådet för kommunal 
redovisning ska även löneskatten för alla pensionsavsätt-
ningar, pensionsförpliktelser och pensionsutbetalningar 
periodiseras. Övergången till denna redovisningsprincip 
gjordes 1999.

Redovisning av den avgiftsbestämda pensionen 
(tjänstepensionsavtalet)
Den del av pensionskostnaden som hänförs till den avgifts-
bestämda pensionen har särredovisats. I balansräkningen 
har belopp som hänförs till den avgifts bestämda pensio-
nen klassificerats som en upplupen kostnad (kortfristig 
skuld) för år 2011.

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 pro-
gnostiserade slutavräkningen för år 2011 resultatföras i 
bokslutet för år 2011.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Avfallshanteringens överskott för år 2011 har i bok slutet 
redovisats som en specifikation till det egna kapitalet. 
Mot bakgrund av försiktighets- och matchningsprinciper 
bör överskott/underskott för avgiftsfinansierad verksam-
het särskilt redovisas.

Anslutningsavgifter
Enligt rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning ska anslutningsavgifterna till vattenverket 
antingen periodiseras eller resultatföras på driftredo-
visningen det aktuella räkenskapsåret enligt god redo-
visningssed. Kommunen tillämpar redovisningsrådets 
rekommendation och periodiserat anslutningsavgifterna 
som förutbetalt inkomst.
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vattenverkets eget kapital (nytt år 2010)
Denna redovisningsprincip ändrades år 2010. En tillämp-
ning av redovisningsrådets rekommendation RKR 18 
innebär att vattenverkets eget kapital har omklassificerats 
till kortfristig skuld, vilket tidigare redovisats som en not 
till kommunens egna kapital.

Bidrag till infrastrukturella investeringar, 
rekommendation 6.2 från rKr (nytt år 
2010)
Under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om 
kommunal medfinansiering av Citybanan. Bidraget på 
38,0 mkr är bokfört både som en tillgång och som en 
avsättning på balansräkningen. Upplösning av bidraget 
kommer att påbörjas det år som utbetalningen sker och 
under 25 år. Utbetalningen kommer att påbörjas under 
2013. Den avsättning som kommunen gjort 2011 har 
indexuppräknats med index enligt avtal. För kommunen 
blev kostnaden för indexuppräkning för åren 2009–2011 
cirka 6,2 mkr. Indexuppräkningen kommer även att ske 
kommande år fram till utbetalningen.

redovisning av lånekostnader, 
rekommendation från rKr 15.1
Denna rekommendation anger hur lånekostnader skall 
redovisas. Rekommendationen beskriver två redovis-
ningsmetoder. Huvudmetoden är att lånekostnader 
belastar resultatet för den period de uppkommer. Den 
alternativa metoden innebär att lånekostnader som är 
direkt hänförbara till anskaffning, uppförande eller pro-
duktion av vissa angivna tillgångar, inräknas i anskaff-
ningsvärdet för tillgången. Håbo kommun tillämpar 
huvudmetoden, d.v.s att lånekostnaderna belastar resul-
tatet för den period de uppkommer.
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notförteckning
noter - Koncern resultaträkning

not 1
Verksamhetens intäkter, tkr 2011 2010

Håbo kommun 198 654 176 093
Håbohus AB 108 177 111 454
Håbo Fastighets AB 0 6 220
Håbo Marknads AB 10 691 2 073
Kommunalförbundet Räddnings- 
tjänsten Enköping-Håbo 17 334 16 738
Interna poster – 39 888 – 17 709
Summa 294 968 294 869

not 2
Verksamhetens kostnader, tkr 2011 2010

Håbo kommun 972 980 921 461
Håbohus AB 58 343 62 035
Håbo Fastighets AB 0 5 502
Håbo Marknads AB 10 051 2 116
Kommunalförbundet Räddnings- 
tjänsten Enköping-Håbo 15 933 16 203
Interna poster – 39 888 – 17 709
Summa 1 017 419 989 608

not 3
Avskrivningar, tkr 2011 2010

Håbo kommun 39 368 48 499
Håbohus AB 22 162 22 617
Håbo Fastighets AB 0 0
Håbo Marknads AB 55 11
Kommunalförbundet Räddnings- 
tjänsten Enköping-Håbo 590 420
Interna poster 0 0
Summa 62 175 71 547

not 4
Finansiella intäkter, tkr 2011 2010

Håbo kommun 2 589 923
Håbohus AB 495 566
Håbo Fastighets AB 0 18
Håbo Marknads AB 84 0
Kommunalförbundet Räddnings- 
tjänsten Enköping-Håbo 55 15
Interna poster – 516 – 491
Summa 2 707 1 031

not 5
Finansiella kostnader, tkr 2011 2010

Håbo kommun 25 591 21 249
Håbohus AB 26 390 22 246
Håbo Fastighets AB 0 493
Håbo Marknads AB 520 0
Kommunalförbundet Räddnings- 
tjänsten Enköping-Håbo 389 110
Interna poster – 516 – 491
Summa 52 374 43 607

not 6
Skatt på årets resultat, tkr 2011 2010

Håbohus AB 400 2 744
Håbo Fastighets AB 0 88
Håbo Marknads AB 37 1
Summa 437 2 833

not 7
Förändring av eget kapital, tkr 2011 2010

Håbo kommun 29 703 18 163
Håbohus AB 1 377 2 379
Håbo Fastighets AB 0 156
Håbo Marknads AB 476 -55
Kommunalförbundet Räddnings- 
tjänsten Enköping-Håbo 113 19
Summa 31 669 20 662

noter - Koncern balansräkning
not 8
Mark, byggnad och tekniska anlägg-
ningar, tkr

2011 2010

Håbo kommun 794 316 711 065
Håbohus AB 753 867 759 689
Håbo marknads AB 2 163 0
Kommunalförbundet Räddnings- 
tjänsten Enköping-Håbo 855 927
Summa 1 551 201 1 471 681

not 9
Maskiner och inventarier, tkr 2011 2010

Håbo kommun 19 186 11 226
Håbohus AB 794 902
Håbo Fastighets AB 0 0
Håbo Marknads AB 6 17
Kommunalförbundet Räddnings- 
tjänsten Enköping-Håbo 4 909 5 290
Summa 24 895 17 435
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not 10
Finansiella anläggningstillgångar, tkr 2011 2010

Håbo kommun 26 401 25 954
Håbohus AB 490 490
Håbo Fastighets AB 125 125
Kommunalförbundet Räddnings- 
tjänsten Enköping-Håbo 0 0
Interna poster –  20 589 –  20 714
Summa 6 427 5 855

954

not 11
Förråd mm, tkr 2011 2010

Håbo kommun 54 166
Kommunalförbundet Räddnings- 
tjänsten Enköping-Håbo 0 0
Summa 54 166

not 12
Fordringar, tkr 2011 2010

Håbo kommun 90 202 63 618
Håbohus AB 3 091 1 655
Håbo Fastighets AB 0 10 504
Håbo Marknads AB 9 465 260
Kommunalförbundet Räddnings- 
tjänsten Enköping-Håbo 1 943 1 324
Interna poster –  5 071 –  1 624
Summa 99 630 75 737

not 13
Kassa och bank, tkr 2011 2010

Håbo kommun 3 375 25 212
Håbohus AB 6 887 18 444
Håbo Fastighets AB 0 5 925
Håbo Marknads AB 2 702 46
Kommunalförbundet Räddnings- 
tjänsten Enköping-Håbo 1 735 1 193
Summa 14 699 50 820

not 14
Eget kapital, tkr 2011 2010

Håbo kommun 184 774 156 642
Håbohus AB 51 609 50 232
Håbo Fastighets AB 0 19 148
Håbo Marknads AB 19 322 77
Kommunalförbundet Räddnings- 
tjänsten Enköping-Håbo 665 189
Interna poster –  3 089 –  3 214
Summa 253 281 223 074

not 15
Pensioner, tkr 2011 2010

Håbo kommun 53 837 42 500
Kommunalförbundet Räddnings- 
tjänsten Enköping-Håbo 2 354 2 309
Summa 56 191 44 809

not 16
Övriga avsättningar, tkr 2011 2010

Håbo kommun 44 227 42 840
Håbohus AB 13 376 12 976
Håbo Fastighets AB 1 076 1 060
Håbo Marknads AB 0 2
Kommunalförbundet Räddnings- 
tjänsten Enköping-Håbo 0 0
Summa 58 679 56 878

not 17
Långfristiga skulder, tkr 2011 2010

Håbo kommun 519 389 462 991
Håbohus AB 683 917 701 165
Håbo Fastighets AB 0 17 500
Håbo Marknads AB 17 500 0
Kommunalförbundet Räddnings- 
tjänsten Enköping-Håbo 2 866 3 566
Interna poster –  17 500 –  17 500
Summa 1 206 172 1 167 722

not 18
Kortfristiga skulder, tkr 2011 2010

Håbo kommun 169 308 170 267
Håbohus AB 16 225 16 807
Håbo Fastighets AB 681 2 979
Håbo Marknads AB 0 243
Kommunalförbundet Räddnings- 
tjänsten Enköping-Håbo 3 557 2 671
Interna poster –  5 070 –  1 624
Summa 184 701 191 343

not 19
Borgen och ansvarförpliktelser, tkr 2011 2010

Håbo kommun 607 530 630 491
Håbohus AB 87 000 107 641
Håbo Fastighets AB 0 9 190
Håbo Marknads AB 9 190 0
Kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Enköping-Håbo 0 0
Interna poster –  605 946 –  620 694
Summa 97 774 126 628
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noter - Kommunens resultaträkning
not 20
Verksamhetens intäkter, tkr 2011 2010 2009

Enligt driftredovisning 551 024 559 123 520 119
Internränta anslutningsavgifter – 1 434 – 1 102 0
Interna intäkter – 350 936 – 381 928 – 350 807
Summa 198 654 176 093 169 312

not 21
Verksamhetens kostnader, 
tkr

2011 2010 2009

Enligt driftredovisning – 1 372 819 – 1 365 378 – 1 288 738
Interna kostnader 350 936 381 928 350 807
Kalkylerad kapitalkostnad 12 841 11 297 10 634
Kapitalkostnad internhyra 48 060 48 060 48 061
Kalkylerad pensionskostnad 30 759 39 541 33 947
Pensionskostnad – 16 192 – 15 033 – 13 989
Förvaltningsavgift KPA – 159 – 193 – 171
Förändring pensionsskuld – 3 687 – 1 029 – 3 089
Löneskatt pensioner – 895 0 – 750
Semesterlöneskuld – 213 268 – 793
Ferielöneskuld 214 1 544 – 150
Övertidsskuld – 87 – 32 – 109
Uppehållslöneskuld 179 – 44 – 166
Upplupen löneskuld  
tim anställda – 294 – 577 – 1 861
Upplupen pension  
individuell del – 17 518 – 16 719 – 16 438
Avgångsvederlag – 1 550 – 2 635 0
Upplupna löneskatter  
pensioner – 4 250 – 4 094 – 3 913
Återbetalning avtals- 
försäkringar 1 811 1 740 6 351
Övriga ersättningar – 46 – 42 187
Kapital- och pensions- 
försäkringar – 70 – 64 – 52
Summa –972 980 –921 462 –880 232

not 22
Skatteintäkter, tkr 2011 2010 2009

Kommunalskatt 821 803 787 886 815 983
Avräkningsskatt innevarande år 14 268 8 849 – 23 278
Avräkningsskatt justering 
förgående år 2 771 508 678
Summa 838 842 797 243 793 383

not 23
Generella statsbidrag och 
utjämning, tkr

2011 2010 2009

Fastighetsavgift 29 569 28 938 27 744
Kostnadsutjämning –  37 759 – 43 392 –  36 626
Inkomstutjämning 48 179 56 239 51 145
Nivåjustering 20 087 4 979 –  9 403
Konjunkturstöd 0 18 924 0
LSS utjämning –  32 519 –  30 574 –  33 154
Summa 27 557 35 114 – 294

not 24
Finansiella intäkter, tkr 2011 2010 2009

Ränteintäkter 1 723 491 631
Övrigt 866 432 204
Summa 2 589 923 835

not 25
Finansiella kostnader, tkr 2011 2010 2009

Räntekostnader –  18 368 – 16 334 –  16 661
Internränta anslutning VA 1 434 1 102 0
Ränta på pensioner –  6 755 – 885 –  2 610
Indexuppräkning Citybanan –  1 387 –  4 840 0
Bankkostnader –  50 –  107 –  50
Checkkredit –  465 –  185 –  173
Summa – 25 591 – 21 249 – 19 494

noter - Kommunens balansräkning
not 26
Fastigheter och anlägg-
ningar, tkr

2011 2010 2009

Ackumulerat anskaffningsvärde 1 173 292 1 138 540 1 087 714
Ackumulerade avskrivningar –  462 227 –  423 911 –  389 494
Bokfört värde 1/1 711 065 714 629 698 220
Årets anskaffning 116 969 34 751 50 826
Avskrivning –  33 718 –  38 316 –  34 417
Investeringsbidrag 0 0 0
Försäljning 0 0 0
Bokfört värde 31/12 794 316 711 064 714 629

Varav
Fastigheter och anläggningar
Markreserv 52 781 27 282 29 481
Verksamhetsfastigheter 458 571 433 854 447 105
Fastigheter för affärsverksamhet 183 031 163 166 153 358
Publika fastigheter 99 849 86 667 84 579
Fastigheter för övrig 
verksamhet 84 95 106
Summa 794 316 711 064 714 629
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not 27
Maskiner och inventarier, tkr 2011 2010 2009

Ackumulerat anskaffningsvärde 63 291 50 405 41 859
Ackumulerade avskrivningar –  52 065 –  41 883 –  33 250
Bokfört värde 1/1 11 226 8 522 8 609
Årets anskaffning 13 610 12 886 8 545
Försäljning 0 0 0
Avskrivning –  5 650 –  10 182 –  8 633
Bokfört värde 31/12 19 186 11 226 8 521

not 28
Finansiella anläggningstill-
gångar, tkr

2011 2010 2009

Aktier
Kommunaktiebolaget 6 st 0,6 0,6 0,6
Håbo marknads AB 1 300 st 1 300 1 300 1 300
Håbo hus AB 1 789 st 1 789 1 789 1 789
Håbo marknadsbolag 0 0 100
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
Pensionsförsäkringar 877 820 768
Långfristiga fordringar
Håbo marknads AB 17 500 17 500 18 500
Förlagslån 45936 kommuninvest 3 788 3 788 0
Lån Håbo FF 390 0 0
Summa 26 401,0 25 954,0 23 214,0

not 29
Förråd, tkr 2011 2010 2009

10 - års smycke 32 32 33
Oljelager 22 134 259
Summa 54 166 292

not 30
Kortfristiga fordringar, tkr 2011 2010 2009

Eget kapital VA 0 645 0
Fakturafordran 8 970 13 639 10 164
Balans fakturering 89 94 97
Moms 0 0 5 708
Interimsfordringar 22 419 1 932 2 035
Upplupna skatteintäkter 34 182 15 759 2 991
Fordran avtalsförsäkring 0 2 407 3 505
Andra kortfristiga fordringar 11 273 5 351 1 171
Avräkning skattekontot 13 269 23 791 4 839
Summa 90 202 63 618 30 510

not 31
Kassa och bank, tkr 2011 2010 2009

Kassa 16 37 27
Postgiro 2 209 24 471 53 212
Bank 1 150 704 638
Summa 3 375 25 212 53 877

not 32
Eget kapital, tkr 2011 2010 2009

Ingående eget kapital enligt 
balansräkning 156 641 137 834 117 372
Byte av redovisningsprincip VA1) –  1 570 645 0
Årets resultat 29 703 18 163 20 461
Summa 184 774 156 642 137 833

Varav avfallshantering
År 2006 –  1 108
År 2007 3 087
År 2008 2 183
År 2009 1 779
År 2010 –  1 138
ÅR 2011 278
Utgående eget kapital 5 081
1)RKR 18 se avsnitt redovisningsprinciper. Resultatet för VA-
verket har omklassifiserats till kortfristig skuld. År 2010 hade 
kommunen en fordran på VA-kollektivet om 645 tkr. Årets 
resultat om 1 570 tkr avräknas dels mot kommunens fordran 
om 645 tkr och 925 tkr bokförs som en kortfristig skuld till VA-
kollektivet.
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not 33
Avsättningar pensioner, tkr 2011 2010 2009

Avsättningar för pensioner 
ingående balans 42 500 40 586 34 137
Ränteuppräkning 1 010 1004 905
Basbeloppsuppräkning 304 – 292 1196
Nya utbetalningar – 1 251 – 1708 – 1534
Sänkning av diskonterings-
räntan 4 031 0 0
Intjänad PA-KL 1 240 0 132
Slutbetalning FÅP 1 126 479 999
Intjänad Förmånsbestämd 
ålderpension 2 787 1924 3583
Nya efterlevande pensioner 125 1229 149
Övrig post – 235 – 1096 – 240
Löneskatt på pensioner 2 200 373 1 259
Summa 53 837 42 500 40 586

Pensionsförpliktelser
Ingående balans 315 163 328 668 324 053
Pensionsutbetalningar –  11 470 –  10 387 –  9 724
Ränte- och basbeloppsupp-
räkningar 8 210 3 664 17 943
Sänkning av diskonteringsräntan 18 745 0 0
Aktualisering 287 –  756 –  483
Bromsen 8 667 – 2 378 0
Förändring av löneskatt 5 125 –  2 637 901
Övrigt –  3 312 –  1 011 –  4 022
Summa 341 415 315 163 328 668

Aktualiseringsgrad för pensionsavsättningar är 76,0 (75,0) %.

not 34
Övriga avsättningar, tkr 2011 2010 2009

Avsättning Citybanan 42 840 38 000 0
årliga indexuppräkningar 1 387 4 840 0
Summa 44 227 42 840 0

Läs under redovisningsprinciper.

not 35
Långfristiga skulder, tkr 2011 2010 2009

Långfristiga låneskulder 1/1 432 675 455 675 483 972
Nya upptagna lån under året 51 100 0 0
Amorteringar under året – 20 000 – 25 297
Summa skuld 483 775 435 675 458 675

Amorteringar nästkommande år. 
Bokförda som kortfristiga skulder – 3 000 – 3 000 – 3 000
Utgående långfristig låneskuld 480 775 432 675 455 675
Förutbetalda anslutnings-
 inkomster 37 736 29 496 28 563
Kapital- och pensionsförsäk-
ringar 877 820 768
Summa 519 388 462 991 485 006

not 36
Kortfristiga skulder, tkr 2011 2010 2009

Leverantörsskulder 51 492 46 252 30 825
Periodisering leverantörs-
 fakturor mellan åren 13 914
Anställdas skatter 7 973 7 577 7 579
Arbetsgivaravgifter 9 321 9 007 8 871
Skatteskuld 0 22 761 27 157
Interimskulder 10 848 11 749 23 244
Skulder projekt 9 383 6 441 5 063
Amortering lån 3 000 3 000 3 000
Räntor lån 2 214 3 223 3 202
Skol- och socialsamfond 851 841 844
Upplupen pensionskostnad 
inkl.lönesk 21 423 20 549 19 703
Upplupna löneskatter 0 0 0
Löneskuld timanställda 4 736 4 442 3 864
Semesterlöneskuld 17 446 17 233 17 501
Övertidslöneskuld 2 244 2 157 2 125
Ferielöneskuld 9 936 10 150 11 694
Uppehållslöneskuld 1 674 1 853 1 809
Avgångsvederlag 1 928 2 975 1 019
Övrigt 0 57 116
VA-eget kapital 925 0 0
Summa 169 308 170 267 167 616

not 37
Borgen och ansvarsförbin-
delser, tkr

2011 2010 2009

Borgensåtaganden
Håbohus AB 596 756 611 504 628 501
Föreningar 2 390 9 084 7 550
BRF Väppeby 7 222 7 310 7 400
Summa 606 368 627 898 643 451

Ansvarsförbindelser
Egnahem statlig kreditgaranti 0 157 0
Bostadsrätter statlig kredit-
 garanti 700 1 861 3 483
Egnahem kommunal kredit-
garanti 462 575 728

Summa 1 162 2 593 4 211
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Under år 2011 användes 100 kr 
av skattemedlen enligt nedan

0,26 kr	 Bostadsanpassning
0,31 kr	 Arbetsmarknadsåtgärder
0,34 kr	 Färdtjänst/riksfärdtjänst
0,47 kr Musikskola
1,00 kr	 Kultur	och	bibliotek
1,15 kr	 Politisk	verksamhet	och	partistöd
1,35 kr Kommunikationer (UL) 

1,83 kr	 Försörjningsstöd

1,81 kr	 Räddningstjänst

2,24 kr	 Fritidsverksamhet

2,92 kr	 Räntekostnader

3,97 kr Avskrivningar

4,56 kr		 Öppen	och	sluten	vård	inom		
															individ-	och	familjeomsorg

4,68 kr  Insatser enligt LSS

5,27 kr	 Teknisk	verksamhet

12,25 kr		Äldreomsorg

12,45 kr	Förskoleverksamhet	och	alternativ								
               barnomsorg

13,20 kr	Gymnasieskola,	gymnasiesärskola, 
	 vuxenutbildning	och	särvux

29,91 kr	 	Förskoleklasser,	grundskola, 
	grundsärskola	och	fritidshem

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

Uppdrag och ansvarsområde
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala 
funktioner för samhällsplanering, upphandling, infor-
mation, ekonomi, personal och it.

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

Kommundirektörens stab ansvarar för registratur, 
information, EU-frågor, folkhälsa, ungdomsdemo-
krati och för service till den politiska organisationen.

Ekonomiavdelningen består av ekonomi- och it-enhe-
ten, och ger stöd till kommunstyrelsen och förvaltning-
arna avseende ekonomi- och IT-frågor.

It-enheten ansvarar för drift och övervakning av nät-
verk, kommunikation och servrar, inklusive instal-
lation, service, underhåll, inköp av utrustning, 
avhjälpande av fel, säkerhetsrutiner kopplade till nätet 
samt användarsupport. It-enheten hjälper systeman-
svariga med att hålla igång verksamhetssystemen. 
Enheten har också en samordnande och stödjande 
funktion gentemot användarna.

Personalavdelningen ger stöd till kommunstyrelsen 
och förvaltningarna i arbetsgivar- och personalfrå-
gor. Lönefunktionen ansvarar för att betala rätt lön till 
rätt person i rätt tid för anställda inom Håbo kommun 
och Trosa kommun. Personalavdelningen har även en 
enhet som ansvarar för reception, växel och vaktmäs-
teri.

Upphandlingsavdelningens uppdrag är upphandling 
av varor, tjänster och entreprenader och samordna 
kommunens upphandlingsverksamhet, samt erbjuda 
utbildning i upphandlingsfrågor.

Årets händelser
Kommundirektörens stab
Kommunstyrelsens stab bildades den 1 januari 2011och 
består av kommunstyrelsens sekretariat, en informa-
tionsfunktion, en barn- och ungdomskoordinator och 
det EU- finansierade projektet Kompetensbron. Den 
1 december anställde staben en ny medarbetare för att 
utveckla kommunen som finskt förvaltningsområde. 
Den tidigare utvecklingsstrategen blev stabschef.

sammanfattning
Kommunstyrelsen redovisade totalt sett ett överskott 
på 1,7 mkr gentemot budget. i överskottet ingår dock 
ett anslag på 1 mkr för oförutsedda händelser, som inte 
behövde användas under året. intäkterna blev betyd-
ligt högre än budgeterat, närmare 13 mkr, men samtidigt 
blev underskottet nästan lika stort, 10,5 mkr, inom köp 
av verksamheter. Kommunstyrelsen, personalavdel-
ningen och it-enheten hör till de verksamheter som fick 
överskott, medan underskott fanns inom staben och 
plan- och utvecklingsavdelningen.

Kommunstyrelsen införde e-handel och det nya 
verksamhetsstödet stratsys, detaljplaner för Frösunda-
vik etapp 1 antogs och ett flertal it-investeringar gjor-
des. Kommunens webbplats fick en mer användarvänlig 
struktur, och kommunens deltagande i Kompetensbron 
fortsatte.

Kommunstyrelsen uppfyllde endast två av 13 mål, 
en förbättrad budget- och verksamhetsplanering och ett 
säkrare användande av it. sju av de övriga målen kunde 
man inte bedöma om de uppfylldes eller inte. Mål som 
inte uppfylldes handlade om minskad pappersförbruk-
ning och målet att säkerställa kompetensförsörjningen i 
framtiden.
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Årets händelser
nytt verktyg för styrning och uppföljning
Under 2011 införde staben styr- och uppföljnings- 
systemet Stratsys, och fortsätter arbetet med att föra 
ut verktyget i verksamheterna. Utveckling av målstyr-
ningsmodellen pågår. Staben genomförde även två 
seminarier för kommunens politiker.

Information och ökad synlighet i media
Staben gjorde ökade satsningar på information, vil-
ket medförde att kommunens närvaro i lokala medier 
(press, radio och TV) ökade. Två utvecklingstillfäl-
len för alla kommunens chefer genomfördes på temat 
varumärke och bemötande. Staben utvecklade också 
webbplatsen, och det är nu möjligt att via webbplatsen 
prenumerera på olika typer av information. Struktu-
ren har även förenklats och gjorts mer användarvänlig.  

Ungdomsverksamheten – brotts- och 
drogförebyggande arbete
I ungdomsverksamheten arbetade staben med ANTD-
frågor (alkohol, narkotika, tobak och dopning) i sam-
verkan med polis, nattvandrare, hälsoäventyr och 
Bålsta vårdcentral. Det brotts- och hälsoförebyggande 
arbetet har omfattat aktiviteter för ökad ungdoms-
delaktighet. Arbetet ska ge ökad social hållbarhet och 
ett gott, hälsosamt och likvärdigt liv för alla invånare.

Fortsatt arbete inom Kompetensbron
Kompetensbron är ett projekt med åtta kommuner där 
Håbo är projektledare. Projektet genomförde bland 
annat kompetensutvecklingsinsatser i frågor om fram-
tida yrkeskrav för medarbetare och chefer, introduk-
tion och avslut av medarbetare, arbetsgivarmärket, 
modern teknik, sociala medier samt omvärldsbevak-
ning. Håbo kommun deltog i alla aktiviteter.

ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen lade under året ut skanningen 
av leverantörsfakturor till en extern leverantör. Övriga 
projekt är att fortsätta utveckla inrapportering av bud-
get och prognos från verksamheterna, och effektivisera 
inrapporteringen och uttaget av ekonomi information 
från olika verksamhetssystem.

it-enheten
It-enheten fortsatte arbetet tillsammans med skolför-
valtningen att införa en ny it-infrastruktur på kommu-
nens skolor och förskolor. It-enheten arbetade under 
året också med nedanstående projekt:

Nätverk
Ny design och konfigurering av nätverket.Uppgrade-
ring och utbyte av nätverksswitchar. Utbyggnad av 
trådlöst nätverk på skolorna. Anslutning av förskolor 
och socialförvaltningens externa enheter till kommu-
nens fibernät.

Servermiljö
Uppdatering av backuplösningen. Fortsatt virtualise-
ring av fysiska servrar.

Användarmiljö
Start av utrullning av vdi-miljön (virtuella skrivbord) 
på skolorna.

Säkerhet
Installation av ny brandväggslösning. Åtgärd av prob-
lem som framkommit i säkerhetsanalys.

Personalavdelningen
Personalavdelningen följde upp förvaltningarnas 
arbetsmiljödelegationer. Avdelningen gjorde även 
en löneöversyn 2011 och förberedde löneöversynen 
2012, samt tog fram nya lönekriterier, gjorde löne-
kartläggning och analyser. Tidsredovisning för facklig 
tid infördes den 1 januari 2011. Avdelningen uppdate-
rade arbetsmiljöpärmen och färdigställde nya rehabi-
literingsriktlinjer. Personalavdelningen organiserade 
en kommungemensam introduktionsdag för nyan-
ställda medarbetare, och inventerade kompetensen hos 
kommunens medarbetare, och skapade en databas för 
detta. Rekryteringsprocessen i kommunen digitalisera-
des i och med det nya verktyget Reachmee. Personal- 
och övertalighetsplanering på bildningsförvaltningen 
genomfördes våren 2011.

Aktiviteter i Kompetensbron
Avdelningen deltog i och genomförde aktiviteter i det 
nationella EFS-projektet (EFS – Europeiska Social-
fonden) Kompetensbron genom delprojektledare och 
styrgruppsrepresentant från personalavdelningen.
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Pedagogiska måltider
Avdelningen genomförde en process och tog beslut om 
pedagogiska måltider.

Höjda sysselsättningsgrader
Önskemål om höjda sysselsättningsgrader kartlades, 
och avdelningen deltog i SKL:s workshop om erbju-
dande av heltidssysselsättning tillsammans med poli-
tiker, facklig företrädare och verksamhetschef  från 
socialtjänsten.

Övriga aktiviteter
Bland personalavdelningens övriga aktiviteter kan 
nämnas att man varit projektledare för kommunens 
telefoniupphandling och genomfört ledarutvecklings-
programmet Klart ledarskap i samarbete med kommu-
nerna Tierp och Älvkarleby. Avdelningen genomförde 
även utbildningsinsatser i självrapporteringssystemet 
Min lön.

Upphandlingsavdelningen
Elektronisk handel, e-handel, infördes i Håbo kom-
mun. Först att få tillgång till prislistor i systemet var 
bland andra kostenheten. Systemet byggs ut under 
kommande år, vilket på sikt betyder att kommunen får 
bättre kontroll av sina inköp.

I samband med införandet av e-handel utbildades över 
200 medarbetare. Systemet är gemensamt för fakturor, 
vilket har inneburit ett tätt samarbete mellan ekonomi-
avdelningen och upphandlingsavdelningen, dels i sam-
band med införandet, dels för utbildningar.

Avdelningen förstärktes med en inköpsassistent på 50 
procents tjänst, som främst ska arbeta med elektronisk 
handel och kontakter med avtalade leverantörer.

Upphandlingsavdelningen började införa kategori-
baserat inköp, i syfte att förbättra den interna organi-
sationen och effektivisera upphandlingsarbetet.

Plan och utveckling
Plan- och utvecklingsavdelningen bildades den 1 juli 
2011 genom en sammanslagning av planavdelningen 
och utvecklingsavdelningen. Verksamheterna flyttades 
samtidigt till kommunstyrelsens förvaltning. Besluten 
i detaljplanefrågorna flyttades från miljö- och teknik-
nämnden till kommunstyrelsen.

Detaljplaner och infrastruktur
Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Frösunda-
vik etapp 1. Planen innehåller cirka 135 nya bostäder. 
Detaljplanen för Bruket och Smedjan i Krägga vann 
laga kraft och gäller 23 nya villatomter.

Vägbygge och annan infrastruktur i Viby äng, område 
E, samordnades och avdelningen planerade och struk-
turerade arbetet med kommunens omvärldsanalys.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Utfall

2010
Budget

2011
Utfall
2011

Avvi-
kelse

Externa intäkter 5 379 3 460 14 800 11 340
Interna intäkter 2 203 1 047 2 693 1 646
Summa intäkter 7 582 4 507 17 493 12 986
Lönekostnader – 26 693 – 27 640 – 27 402 238
Köp av verksamheter – 20 671 – 20 490 – 31 410 –10 920
Övriga kostnader – 22 971 – 24 406 – 23 197 1 209
Interna kostnader – 3 634 – 2 312 – 4 119 – 1 807
Summa kostnader –73 969 –74 848 –86 128 –11 280
Resultat –66 387 –70 341 –68 635 1 706

Kommunfullmäktige, stöd till politiska partier, valnämnd, revi-
sion, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens förvaltning.  Plan 
och utvecklingsavdelning överfördes organisatoriskt till kom-
munstyrelsen från miljö- och tekniknämnden från 2011. Korri-
geringen har gjorts i tabellen ovan för år 2010.

Kommungemensamma verksamheter redovisade ett 
överskott på totalt 1,7 mkr. Överskottet beror bland 
annat på att anslaget på 1,0 mkr för oförutsedda hän-
delser under kommunstyrelsen inte fördelades ut till 
verksamheterna. Resultatet om man räknar bort detta 
överskott blev därmed 0,7 mkr.

Resultatet mot budget skiftade mellan olika verk-
samheter. Intäkterna inom kommungemensamma 
verksamheter gav ett överskott på 13 mkr mot bud-
get. De externa intäktsökningarna på 11,3 mkr består 
till största delen (10,5 mkr) av att projektet exploate-
ring Väppeby äng, som finansierats av ett externt före-
tag, avslutades. Bidraget från beredskapsmyndigheten 
MSB uppgick till 0,6 mkr. För projektet Väppe by 
äng och för beredskapsarbetet hade kommunen mot-
svarande kostnader inom köp av verksamheter. Per-
sonalkostnaderna gav ett överskott på 0,2 mkr mot 
budget. Överskottet förklaras av periodvisa vakanser 
på ekonomi-, upphandlings-, personal- och it-enheten. 
Övriga verksamhetskostnader gav ett underskott på 
totalt 1,2 mkr.
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investeringar
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Inkomster 0 0 0 0
Utgifter – 5 977 – 13 584 – 6 191 7 393
Summa – 5 977 –13 584 – 6 191 7 393

Kommunstyrelsen investerade 6,2 mkr varav den 
största investeringen, 6,1 mkr, gällde it-verksamhet. 
Övriga investeringar var kontorsmöbler och dato-
rer till kommunstyrelsens förvaltning. Överskottet på 
7,4 mkr i pågående investeringar begärdes överförda 
till 2012 för att användas till it-investeringar och möb-
ler till sammanträdesrum.

driftredovisning
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Övergripande  
verksamheter – 2 706 – 2 497 – 2 435 62
Kommunstyrelsen – 1 954 – 2 897 – 2 367 530
Förvaltningens stab – 36 442 – 36 903 – 37 521 – 618
Plan- och  
utvecklingsavdelning – 1 966 – 2 705 – 3 143 – 438
Upphandlings- 
avdelning – 2 190 – 2 493 – 2 373 120
Personalavdelning – 9 639 – 10 015 – 9 090 925
Ekonomi- och IT- 
avdelning – 11 490 – 12 831 – 11 706 1 125
Summa –66 387 –70 341 –68 635 1 706

Måluppfyllelse
i Håbo är medborgarna i fokus
Medborgarnas kunskap om och förtroende för de 
kommunala verksamheterna ska öka.
�	Kan	ej	bedömas

Vid fyra olika tillfällen under året samlades alla 
kommunens chefer för att arbeta med frågan hur 
kommunen kan öka medborgarnas förtroende för 
de kommunala verksamheterna. Detta är en pri-
oriterad fråga även 2012. Våren 2012 undersöker 
kommunstyrelsen förtroendet i samband med Sta-
tistiska Centralbyråns medborgarundersökning.

i Håbo är dina skattepengar vårt ansvar
Inköpen effektiviseras.
J	Kommer	ej	att	uppfyllas/Är	ej	uppfyllt

Systemstöden kom i drift sent under 2011, där-
för uppfylldes inte detta mål. Inför 2012 intensi-
fierar kommunstyrelsen arbetet med att införliva 
fler avtal i det elektroniska inköpssystemet för att 
kunna nå målet 2012. En deltidsanställd inköpsas-
sistent arbetar i huvudsak med e-handel.

Nyckelindikatorer Utfall 
2011

Måltal 
2011

J Minst 20% av kommunens beställ-
ningar görs elektroniskt 4 minst 20

Kommunens attraktionskraft bland företagare ska 
öka.
J	Kommer	ej	att	uppfyllas/Är	ej	uppfyllt

Enligt Svenskt Näringslivs rankning av kommuner-
nas företagsklimat hade Håbo fortfarande plats 68 
av de 290 kommunerna i Sverige.

Nyckelindikatorer Utfall
2011

Måltal 
2011

J *Svenskt näringslivs undersökning 
av lokalt näringslivsklimat 68

inte högre 
än 67

Budget- och verksamhetsplaneringen förbättras och 
blir mer långsiktig.
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

En översyn av målstyrningsmodellen gjordes i sam-
band med att kommunen införde det nya it-stödet 
Stratsys för styrning och uppföljning. Alla politiker 
har erbjudits utbildning i målstyrning. Kommunö-
vergripande mål och förslag till nämndsmål utar-
betades under två dagar i maj respektive augusti. 
Kommunstyrelsen tog också fram en modell för 
omvärldsanalys, som ska tillämpas i arbetet med 
budget för 2013.
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Håbos kommuns varumärke ska stärkas.
�	Kan	ej	bedömas

Kommunstyrelsen gjorde olika insatser för att stärka 
kommunens varumärke, bland annat ut ökades infor-
mationen från kommunen. Alla årets fem chefsdagar 
användes för att stärka förtroendet för Håbo kom-
mun. Kommunen har dock inte mätt styrkan i Håbo 
kommuns varumärke.

i Håbo bygger vi för framtiden
Bostadsplaneringen förbättras.
�	Kan	ej	bedömas

Kommunstyrelsen beslutade 2010 att ge förvalt-
ningen i uppdrag att göra ett förslag till bostads-
försörjningsplan enligt de mål styrgruppen antagit. 
Styrelsen beslutade att styrgruppen för arbetet ska 
vara samma som för centrumprojektet, det vill säga 
att varje parti som sitter i fullmäktige inbjuds till 
styrgruppen.
Enligt lagen om kommuners bostadsförsörjnings-
ansvar ansvarar kommunen för att planera bostads-
försörjningen för att ge alla invånare möjlighet 
att leva i goda bostäder. Kommunen ska också 
främja arbetet med att förbereda och genomföra 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen. 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Utvecklingsavdelningen inledde arbetet med att 
formulera en projektplan.

i Håbo är den kommunala verksamheten 
kvalitetssäkrad
Förutsättningar för ett utvecklat och säkert nyttjande 
av it i verksamheterna skapas.

z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt
Ombyggnad av it-infrastrukturen pågår. Elever 
och lärare i skolan får möjligheter att arbeta med 
modern it-teknik. I övriga verksamheter införs 
bland annat trådlösa nätverk.

Kommunens medarbetare ska ha god kännedom om 
verksamheternas mål.
�	Kan	ej	bedömas

Målen behandlas enligt kommunens styrmodell i 
samband med medarbetarsamtal. Införandet av 
Stratsys har förbättrat förutsättningarna att kom-
municera verksamhetsmål och verksamhets planer. 
Verksamhetsplaner görs i Stratsys inför 2012. Kom-
munen gjorde ingen medarbetarundersökning 2011 
om medarbetarnas kunskap om målen.

i Håbo kan du välja
I Håbo finns en miljö för framtiden
Pappersförbrukningen inom kommunstyrelsens  
förvaltning ska minska.
J	Kommer	ej	att	uppfyllas/Är	ej	uppfyllt

Kommunstyrelsens förvaltning utredde möjlighe-
ten att minska pappersförbrukningen genom att i 
högre grad använda elektroniska dokument. Kom-
munstyrelsen beslutade att köpa in läsplattor till 
arbetsutskottets ledamöter för att övergå till elek-
troniska dokument. Detta ska göras 2012.

i Håbo ska medarbetarna ha goda 
anställningsvillkor, meningsfulla arbetsuppgifter 
och kontinuerliga möjligheter till utbildning 
och utveckling i sitt arbete. Heltid ska vara en 
rättighet, deltid en möjlighet.
På varje arbetsplats ska medarbetarna ha goda möj-
ligheter att påverka och utveckla verksamheten.
�	Kan	ej	bedömas

Kommunens satsningar på den externa och interna 
informationen gynnar medarbetarnas möjligheter 
att påverka och utveckla den egna verksamheten. 
Arbetsplatsträffarna är ett viktigt medel att uppnå 
delaktighet på arbetsplatserna. Kommunstyrelsen 
har utarbetat riktlinjer för hur arbetsplatsträffarna 
ska utformas.

Andelen medarbetare som har önskad sysselsätt-
ningsgrad ska öka.
�	Kan	ej	bedömas

Andelen medarbetare som arbetar heltid eller arbe-
tar med en sysselsättningsgrad mellan 75 och 99 
procent ökade något jämfört med 2010. En kart-
läggning och förfrågan om medarbetarnas önske-
mål om höjda sysselsättningsgrader genom fördes 
under våren.

Kompetensförsörjningen för framtiden ska  
säkerställas.
J	Kommer	ej	att	uppfyllas/Är	ej	uppfyllt

I EFS-projektet Kompetensbron, som är ett samar-
bete med sju andra kommuner, genomförde kom-
munstyrelsen flera aktiviteter. Man utvecklade och 
prövade metoder för kompetensöverföring, intro-
duktion och avslut av anställningar samt metoder 
för kompetensförsörjning. Arbetet fortsätter till 
och med mars 2012.
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Medarbetarna ska ha den kompetens som krävs för 
att kunna bidra till verksamhetens resultat och effek-
tivitet.
�	Kan	ej	bedömas

Personalavdelningen inventerade alla anställdas 
nuvarande kompetenser. Resultatet av invente-
ringen redovisades och analyserades under hösten 
2011. En kontinuerlig uppdatering av kompetenser 
och utvecklingsbehov ska framöver göras i medar-
betarsamtalet mellan chef och anställd.

viktiga förändringar och trender
Förvaltningens stab
En viktig trend är att möjligheterna till och behoven av 
dialog mellan kommunen och medborgarna ökar. Fler 
elektroniska tjänster i form av it och telefoni i samhäl-
let skapar ökade förväntningar på kommunen. Möj-
ligheten att utföra ärenden på distans är ofta effektivt 
för kommunerna, men även för för föräldrar, anhöriga, 
företagare, politiskt intresserade med flera.

Det är därför viktigt att utveckla nya former för denna 
kommunikation, men det är lika viktigt att fortsätta 
utveckla och förbättra de traditionella kontakterna 
mellan kommunens verksamheter och dess medbor-
gare och andra intressenter.

Kommunen behöver också utveckla sin organisation 
kontinuerligt för att på ett effektivare sätt möta invå-
narnas behov av information och service. Allt fler kom-
muner använder sig av kontaktcenter där man samlar 
kompetens från alla kommunens verksamheter för att 
effektivisera verksamheten.

ekonomiavdelningen
Trenden att kommunerna i sitt arbete jämför både 
verksamheternas kostnader och resultat med andra 
kommuner intensifieras, eftersom Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) har skapat möjligheter genom 
databasen Öppna jämförelser. Här kan man jämföra 
information om kvalitet, resultat och kostnader inom 
olika områden som kommuner ansvarar för.

Utvecklingen hos ett flertal kommuner är att äldre-
befolkningen ökar, vilket gör att kommunen behöver 
förändra sina resursfördelningsmodeller. Frågor som 
är aktuella hos ett flertal kommuner är:
zz hur kan vi styra om resurserna i kommunen?
zz hur kan vi tydliggöra skillnaden mellan beräk-

ningsunderlag och politik?
zz hur kopplas resursfördelningen till planeringspro-

cessen och uppföljningen?

It-enheten
Behovet att kunna använda olika typer av enheter som 
läsplattor, smartphones med mera i företagsnät stäl-
ler stora krav på it-enheterna när det gäller nätverks-
design och säkerhetstänk. 

Tillgången på verksamhetsspecifika så kallade appar 
kommer öka.

I stället för e-post kommer verksamheterna i högre 
grad använda sociala medier. Man kommer att via 
olika forum kunna söka information och få tillgång till 
kompetens som finns i den egna organisationen.

Personalavdelningen
Kommunernas möjligheter att säkra den framtida 
kompetensförsörjningen är en viktig fråga de kom-
mande åren. Att utveckla arbetsmetoder för att både 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare blir allt 
viktigare när pensionsavgångarna ökar och kom-
munen får allt färre unga som kommer ut på arbets-
marknaden. Det blir en utmaning att vara en attraktiv 
arbetsgivare i konkurrensen med andra. Möjlighe-
ter till intern rörlighet, karriärutveckling och goda 
anställningsvillkor blir därför allt viktigare för att 
behålla medarbetare.

Ökad medellivslängd och fler äldre
Medellivslängden i landet ökar liksom andelen äldre 
av befolkningen. Förändrade arbetsätt och effektivi-
sering av verksamheterna blir viktigt för att klara det 
ökade omvårdnadsbehov som framför allt kommu-
nerna ställs inför. Allt fler kommuner erbjuder med-
arbetare önskade sysselsättningsgrader inom vård och 
omsorg.
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Minskningen av sjukfrånvaro har stannat av
Under ett antal år har sjukfrånvaron bland kommu-
nernas medarbetare minskat. I Håbo kommun har 
framför allt långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) 
minskat kraftigt. Under 2011 stabiliserades dock sjuk-
frånvaron på 2010 års nivå, totalt 5,7 procent.

Upphandlingsavdelningen
Under de närmaste åren förändras arbetssättet vad 
gäller inköp. Trenden är att allt fler kommuner går 
över till elektronisk handel och elektroniska fakturor.

SKL:s inköpscentral Kommentus kommer att för-
enkla gemensamma upphandlingar och minska admi-
nistrationen för kommuner och landsting. Fler avtal 
av standardprodukter och -tjänster kommer att kunna 
avropas från inköpscentralen framöver. Avtal tecknade 
av inköpscentralers eget namn kommer att öka. Det är 
troligt att sådana avtal blir föremål för rättsliga pröv-
ningar.

Plan och utveckling
Närheten till Stockholm och det geografiska läget i 
Mälardalen är positivt för utvecklingen i kommunen. 
Landstinget blir ny huvudman för kollektivtrafiken. 
Kommunen blir beställare och kan påverka genom att 
yttra sig som remissinstans.

Den kommunomfattande översiktsplanens aktualitet 
kommer att prövas.

Den nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011. För-
ändringarna märks allt mer i avdelningens verksamhet 
allt eftersom nya planer påbörjas.

Intresset för att planlägga mark i Håbo kommun fort-
sätter att vara stort. Avdelningen håller på att ta fram 
flera omfattande planprogram. Planprogrammen ska 
mynna ut i flera detaljplaner. Planarbetet för dessa 
kommer att pågå i flera år framöver.

Plan för valfrihet och konkurrens
Kommunstyrelsen planerade eller genomförde inga 
aktiviteter för ökad valfrihet och konkurrens under 
2011.

intern kontroll
Granskningsområdena i kommunstyrelsens plan för 
intern kontroll valdes ut efter en risk- och väsentlig-
hetsbedömning. Kommunstyrelsen beslutade att den 
interna kontrollen 2011 skulle fokusera på sex kon-
trollområden. Resultaten av kontrollerna redovisas 
nedan.
1. Analys av delegationsbeslut som rapporteras. 

Inga felaktiga beslut har rapporterats till styrel-
sen. Delegaterna har muntligen informerats om 
kravet på återrapportering av fattade delegations-
beslut till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
kommer att betona vikten av återrapportering 
i samband med översynen av styrelsens delega-
tionsordning.

2. Justering av protokoll sker i tid. 
Den rekommenderade tidsgränsen har för kom-
munstyrelsen och kommunfullmäktige över-
skridits vid tre tillfällen. Detta har kommunen 
åtgärdat genom en viss omfördelning av arbets-
uppgifter.

3. Följsamhet till rehabiliteringsriktlinjer. 
Kontroll av befintliga sjukskrivningar längre än 
28 dagar i september (31 fall) visade att kommu-
nen följer riktlinjerna för rehabilitering.

4. Ramavtalstrohet vid inköp. 
Kommunstyrelsen bedömde att de avtal som 
kommunen har följs i tillräcklig utsträckning. En 
ny upphandlingspolicy och bättre rutiner för upp-
följning utarbetas 2012.

5. Säkerheten i skalskydd inom it. 
Kontroll enligt plan genomfördes inte 2011.

6. Registrering av inkomna ärenden sker så att 
offentlighetsprincipen kan efterlevas. 
Medarbetarna fick en genomgång av reglerna 
under en arbetsplatsträff.

7. Kartläggning av att lagringsrutinerna är säkra. 
Kontroll enligt plan genomfördes inte 2011.

Årsredovisning	2011

K
om

m
un

st
yr

el
se

n 

45



Bildningsnämnden

Årets händelser
Förvaltningsledning
Förvaltningen har under året alltmer samlat sin admi-
nistration hos Bildningscentrum Jan Fridegård i och 
med flytten av förvaltningsledningen och kultur- och 
fritidskontoret. Bildningsförvaltningen gjorde under 
året sin organisation plattare i och med att man tog 
bort en chefsnivå inom kultur och fritid. Förändringen 
gör enhetscheferna mer delaktiga i förvaltningens 
verksamhet.

Ny biblioteksplan
Biblioteket tog fram en ny biblioteksplan, som beslu-
tades politiskt och bygger på såväl bibliotekslagen som 
skollagen och internationella riktlinjer. Biblioteks-
planen beskriver visioner och mål för verksamheten 
under de kommande fyra åren.

Musikskolan fyllde under året 50 år, vilket uppmärk-
sammades av kommunledningen i samband med den 
årliga julkonserten.

Vänortskonferens i Danmark
Förvaltningen deltog på en vänortskonferens i Dan-
mark. Där bestämdes att Håbo ska arrangera vän-
ortsmötet 2014. Mötet ska gå i litteraturens tecken 
genom samarbete med Biskops-Arnö och genomförs i 
anslutning till Jan Fridegårdspriset. En delegation från 
kommunen under ledning av bildningsnämndens ord-
förande Werner Schubert, gav vår vänort Ingå i Fin-
land en Ornäsbjörk i gåva från Håbo i samband med 
Ingås jubileum i augusti.

Håbos kulturpris delades ut till en av Håbos största 
kulturpersoner, Hans Söder. Det var ett mycket upp-
skattat och respekterat val och priset överlämnades vid 
en ceremoni i biblioteket.

sammanfattning
Bildningsnämnden redovisade ett överskott med 148 tkr 
för 2011, vilket var en klar förbättring jämfört med 
underskotten både 2010 och 2009. stora besparingar 
har gjorts för att balansera den ökade kostnaden för 
köp av gymnasieplatser i andra skolor än kommunens 
egen skola. Låga elevtal i kommunens egen gymna-
sieskola har medfört att kommunen valt att starta färre 
program. verksamheten påverkades också mycket av 
gymnasiereform, ny skollag med mera.

Nämnden uppfyllde de flesta av sina mål. Bland 
årets händelser kan noteras att Håbo lanserade ett bib-
liotek på nätet, Bibli.se, i samarbete med biblioteken i 
Uppsala län.

Uppdrag och ansvarsområde
Bildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gym-
nasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare 
(sfi), särskola för vuxna, allmän kulturverksamhet, 
folkbibliotek, musikskola och fritidsverksamhet, som 
inkluderar fritidsgårdarna. Ansvaret för verksamhe-
tens skolmåltider, elevvård och lokalvård finns hos 
andra nämnder.

Förvaltningschefen leder organisationen med två rek-
torer för utbildningsverksamheten. En rektor för 
musikskolan, en bibliotekschef, en fritidskonsulent och 
en kultursekreterare ingår också i förvaltningens ledning.

Bildningsförvaltningen har 130 medarbetare och har 
cirka 1 200 elever inom sina verksamheter. Bildnings-
förvaltningen administrerar också de drygt 500 elever 
som är folkbokförda i Håbo men har valt skolor i 
andra kommuner.
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Utbildning
Gymnasiereform och nya lagar
Gymnasiereform 2011 innebar en ny lag, en ny förord-
ning, nya program och en ny betygskala i gymnasieskolan.

Bildningsförvaltningen vidtog åtgärder för att komma 
tillrätta med gymnasieskolans återkommande under-
skott. Låga elevtal till kommunens gymnasium har 
inneburit att vissa program inte har startats. Samtidigt 
fasas stoppade program ut. Under tiden har gymna-
siet höga nettokostnader eftersom dessa elever genere-
rar låga intäkter. Därför har gymnasieskolan utarbetat 
en treårig plan med mål att nå balans mellan intäkter 
och kostnader.

Skolverket presenterade en rapport som beskriver 
landets skolmarknader. Med skolmarknad menas de 
geografiska områden där elever söker en gymnasie-
utbildning. Håbo kommun til lhör den lokala 
skolmarknaden Järfälla inom den regionala skolmark-
naden Stockholm. Av alla elever som började gymna-
siet i höstas valde cirka 38 procent att stanna kvar och 
läsa i Håbo medan Järfälla och Upplands-Bro var van-
liga val bland de övriga eleverna.

Egen dator för alla gymnasieelever
Fridegårdsgymnasiet arbetar med att anpassa pro-
gram och förbättra kvaliteten för att möta den ökande 
konkurrensen. Att alla elever inom Fridegårdsgymna-
siet och Kämpe under höstterminen 2011 fick tillgång 
till en egen dator är en åtgärd, men än viktigare är de 
resultatförbättringar som redovisas i måluppfyllelsen.

Verksamheterna inom Kämpe och Särgymnasiet för-
ändrades och effektiviserades för att bättre ta tillvara 
utrymmen och personalresurser. Kämpe fick tillgång 
till utökade lokaler inom bildningscentrum. Kämpe 
fick också nämndens tillåtelse att starta nationella pro-
gram direkt anpassade till elevernas behov. Söktrycket 
till Kämpe från den neuropsykiatriska elevgruppen 
fortsatte att vara högt. Särgymnasiet utökades med 
nya program och har inhämtat pedagogisk kompetens 
för att verkställa utbildningen. Särgymnasieeleverna 
omfattas numera av elevens fria skolval, så satsningar 
har gjorts i lokaler, material och pedagogiska verktyg 
för att möta konkurrensen.

Samarbete om flyktingmottagning
Inom vuxenutbildningen etablerade bildningsförvalt-
ningen ett samarbete med socialförvaltningen kring 
flyktingmottagningen. Utbildning i svenska och språk-
praktik ansvarar bildningsförvaltningen för. Inom 
svenska för invandrare (sfi) har ökningen av elever 
inneburit behov av resursförstärkning under året.

Kultur och fritid
Ökad service med bibliotek på nätet
I samarbete med biblioteken i Uppsala län lanserades 
Bibli.se, ett bibliotek på nätet. Bibli.se är en webbplats 
som ger kommuninvånarna ökad service och tillgänglig-
het till bibliotekets tjänster och utbud. Bibli.se är resulta-
tet av samfinansiering av teknisk plattform, utformning 
och innehåll. Alla biblioteksmedia i länet är nu sökbara, 
vilket ska stimulera läsandet och delaktigheten.

Kultur och fritid tog flera viktiga steg för att utveckla 
biblioteket som stimulerande mötesplats. En biblio-
teksentré byggdes som förstärker och tydliggör biblio-
teket som lokal mötesplats. Entrén förbättrar också 
intrycket av bildningscentrums entré.

Förvaltningen utarbetade en plan för att kunna 
erbjuda ett biblioteksrum som stimulerar läsande, 
lärande och kulturutbyten. I planen ingår bland annat 
ny indelning av litteratur, ommöblering samt nyan-
skaffning av teknik och möbler. Under året påbörjades 
inköp av möbler.

Håbo bibliotek genomför varje år ett stort antal 
arrangemang. Under året ökade andelen arrangemang 
med lokal anknytning. Biblioteket fick också värd-
skapet för Förintelsens minnesdag.
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Fler elever i musikskolan
2011 var ett år då musikskolan ökade antalet elever, 
framför allt genom ökat intresse för Musiklek steg 
1–3. Dans och drama infördes som kurser, vilket är en 
bra inkörsport till att bygga upp en kulturskola. Ett 
annat viktigt arbete var samarbetet med förskola och 
grundskola. Den traditionella musikalen för kommu-
nens femåringar genomfördes och arbetet med lunch-
konserter ute i skolorna utvecklades. Samarbetet med 
bland andra SPF, PRO, Lions, Håbo Företagarfören-
ing och Svenska kyrkan har genererat många speltill-
fällen för musikskolans elever. Jubileumsåret var kul 
och kreativt och ledde till nya kontakter och möjlig-
heter för musikskolans verksamhet.

Allmänkultur med ambition att nå Håbos unga
Utgångspunkten för årets arbete med allmänkultur var 
att lyfta fram kulturens betydelse för kommunens att-
raktionsvärde, varumärket Håbo och kulturens bety-
delse för identitetsskapande och profilering. Ansatsen 
har genomsyrat både innehåll, strategi och riktning.

Förvaltningen har fokuserat på mer synliggörande, 
samverkan och långsiktighet, genom en bättre struk-
tur för insatser för kommunikation och marknads-
föring. Arbetet med kulturevenemang och händelser 
bygger på en långsiktig plan och strategi, och en pla-
nering för ökad samverkan, såväl internt som externt.

För att nå Håbos unga och tillvarata deras kreativi-
tet och medskapande måste kommunens kultur vara 
där de unga är. Förvaltningen har undersökt metoder 
för hur kommunen ska agera i de sociala medierna och 
öppna för ungas medskapande.

Bildningsförvaltningens flytt till bildningscentrum 
medförde att husets verksamheter tillsammans påbör-
jade ett arbete med att utveckla huset till en mötes-
plats. Arbetet fördjupas och fortskrider 2012.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Externa intäkter 15 581 14 258 16 777 2 519
Interna intäkter 41 802 39 755 34 947 – 4 808
Summa intäkter 57 383 54 013 51 724 – 2 289
Lönekostnader –56 282 –56 055 –55 002 1 053
Köp av verksamheter –64 390 –60 775 –64 789 –4 014
Övriga kostnader – 9 853 – 9 263 – 9 250 13
Interna kostnader – 60 753 – 59 991 – 54 606 5 385
Summa kostnader –191 278 –186 084 –183 647 2 437
Resultat –133 895 –132 071 –131 923 148

Bildningsnämndens resultat för 2011 var ett överskott 
med 148 tkr. Det är en avsevärd förbättring jämfört 
med tidigare år då nämnden redovisade underskott 
med 4,4 mkr 2010 och 6,4 mkr 2009.

Nettokostnaden för nämnden minskade från 134 mkr 
till 131,9 mkr. Främst beror det på minskningen av 
nettokostnaden för den egna gymnasieskolan med 
5 mkr, vilket är 12 procent. Antalet anställda minsk-
ade, liksom övriga inköp, samtidigt som intäkter från 
andra kommuner ökade.

Tidigt under året uppmärksammade förvaltningen 
att budgeten för interkommunala ersättningar, det vill 
säga kostnaden för köp av gymnasieplatser i andra 
skolor, skulle överskridas med 1,6 mkr. Fler elever 
än beräknat valde andra skolor än kommunens egen 
skola. Fridegårdsgymnasiet fick därför mindre interna 
intäkter från skolpengen och förvaltningen motsva-
rande lägre interna kostnader. Gymnasiet har arbe-
tat med att minska sina kostnader och har bland annat 
avslutat program med för få elever samt minskat kurs-
utbudet. Fridegårdsgymnasiet nådde trots detta inte 
ett nollresultat och måste fortsätta arbeta med att 
anpassa verksamheten efter intäkterna.

Alla verksamheter har arbetat med att sänka kost-
nader och öka intäkter vilket har gett en ekonomi i 
balans totalt sett under året.

Statens satsning på yrkesvux medförde att kommunen 
fått statsbidragsintäkter och har kunnat ordna betyd-
ligt fler platser inom gymnasial vuxenutbildning.
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investeringar
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Inkomster – 1 684 – 915 – 879 36
Utgifter
Summa – 1 684 – 915 – 879 36

Årets investeringar var lägre än föregående år och 
avser huvudsakligen datorer och it-utrustning till gym-
nasiet samt möbler till folkbiblioteket.

driftredovisning
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Nämnd – 225 – 219 – 284 – 65
Förvaltningsledning – 2 429 – 2 363 – 2 641 – 278
Gymnasieskola – 94 338 – 91 107 – 90 003 1 104
Gymnasiesärskola – 6 493 – 6 962 – 8 124 – 1 162
Vuxenutbildning – 6 287 – 5 689 – 5 723 – 34
Uppföljningsansvar – 100 – 110 – 10
Kultur- och fritids-
kontoret – 854 – 910 – 630 280
Kultur – 10 906 – 11 320 – 11 251 69
Fritid – 12 363 – 13 401 – 13 157 244
Summa –133 895 –132 071 –131 923 148

Förvaltningsledningen och kultur- och fritidskonto-
ret har haft vakanser på personalsidan för att kunna 
finansiera ungdomssommarjobbare och oförutsedda 
förvaltningskostnader.

Gymnasieskolans överskott med 1,1 mkr beror på att 
Kämpeenheten har hållit nere kostnaderna och haft 
personalvakanser för att kunna satsa på gymnasie-
särskolan. Inom ramen för gymnasieskolan redovisa-
des ett underskott för interkommunala ersättningar 
med 1,6 mkr och underskott för Fridegårdsgymnasiet 
med 3,6 mkr. Köp av elevplatser i det egna gymnasiet 
gav ett överskott på 5 mkr.

Gymnasiesärskolan redovisade ett underskott med 
1,1 mkr på grund av satsningar på nya program. Kom-
mande år måste satsningen leda till att fler elever rekry-
teras från andra kommuner.

Måluppfyllelse
i Håbo är medborgarna i fokus
Håbo kommun ska ha en uppdaterad och modern bib-
lioteksplan.
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Biblioteksplanen är en gemensam angelägenhet för 
utbildning, omsorg, fritid, näringsliv och kultur och 
har genom en politisk tillsatt styrgrupp förankrats i 
fem förvaltningsområden. Nämnden uppnådde det 
prioriterade målet för året i och med att biblioteks-
planen antogs av kommunfullmäktige i slutet av året. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2011

Måltal 
2011

z Antal förvaltningsområden som den 
nya biblioteksplanen är förankrad i. 5 5

Håbo kommuns elever ska erbjudas det urval av stu-
dier som motsvarar deras utbildningsbehov inom 
ramen för elevpeng respektive tilldelade ekonomiska 
resurser.
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Elever från Håbo kommun är förstahandssökande 
till alla nationella gymnasieprogram inom Stock-
holms län och Håbo kommun, och bara meritvär-
det avgör. Förstahandssökningen har tillkommit 
genom samverkansavtalet mellan alla Stockholms 
kommuner och Håbo kommun. Utan samverkans-
avtal kan elever från Håbo bara vara andrahands-
sökande till kommunala skolor i Stockholm. Avtalet 
innebär därmed en höjd studiekvalitet för kommu-
nens elever. Avtalet innebär också gemensamma 
priser mellan kommunerna och till friskolor, och 
ett riktvärde att förhålla sig till för gymnasiekost-
naderna.
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i Håbo är dina skattepengar vårt ansvar
Bildningscentrum Jan Fridegårds skolenheter ska 
vara organiserade så att bästa möjliga studieresultat 
uppnås utifrån den givna ekonomiska resurstilldel-
ningen.
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Antalet 16-åringar i Håbo kommun minskar under 
ett par år. Läsåret 2011/2012 har 307 elever lämnat 
årskurs 9 och läsåret 2012/2013 minskar elevtalet 
till 237. Därefter ökar antalet sakta år för år. Fri-
degårdsgymnasiet har börjat anpassa sig till dessa 
elevtal och har färre program i utbudet. Målet är 
att hålla en mycket god kvalitet inom sex program 
och att arbeta för att fylla de elevplatserna.
Genom att avsluta ett antal program med få elever 
och öka intaget på de återstående programmen ska 
skolan förbättra sin ekonomi inom en treårsperiod. 
Tidsplanen är nödvändig för att tillgodose elever-
nas rätt att fullfölja sina studier. Skolledningen är 
medveten om skolmarknadens villkor där elevens 
fria val av skola är avgörande för såväl program-
utbud som intäkter i form av en given skolpeng.

Bildningsförvaltningens personal ska kombinera 
ämneskompetens med medborgarperspektiv.
zKommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Målet är nått.

Nyckelindikatorer Utfall 
2011

Måltal 
2011

z Antal medarbetare som deltar i årets 
satsning på att vidareutveckla den 
digitala kompetensen inom Kultur & 
Fritid. 85% 80%

i Håbo bygger vi för framtiden
Konst och kultur medverkar till att tydliggöra Håbo 
kommuns attraktionskraft.
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Nämnden har beslutat att inte genomföra evene-
manget In/Motion 2011 med uppföljande enkät. 
Pengarna som avsatts för detta har omdisponerats 
för insatser för ökat synliggörande. Aktiviteter pre-
senteras i en separat plan och syftar till att långsik-
tigt verka för att genomföra In/Motion 2012 med 
Bildningscentrum och huset som gemensam scen 
och mötesplats. Bedömningen är därför att målet 
har uppnåtts.

Nyckelindikatorer Utfall 
2011

Måltal 
2011

J Antal tillfrågade medborgare som 
upplever att arrangemanget in/motion 
har positiv betydelse (svar 3-5) för 
livskvaliteten i Håbo. 0%

minst 
50%

i Håbo är den kommunala verksamheten 
kvalitetssäkrad
Bildningscentrum Jan Fridegårds skolenheters 
undervisning ska ge eleverna så goda resultat att 
anställningsbarhet och vidare studier tillgodoses.

z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt
Under vårterminen nådde 121 av 139 avgångs elever 
ett slutbetyg. Det är 87 procent vilket är en klar 
förbättring sedan 2010 (76 procent), 2009 (74,4 
procent) och 2008 (74,5 procent). Andelen med 
slutbetyg var betydligt högre än föregående år och 
den preliminära medelpoängen, 12,8, var bättre än 
föregående års 11,8 poäng.
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Håbo kommun ska vara ledande i arbetet med neuro-
psykiatriska elevgrupper.
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

I väntan på att Kämpe kan redovisa statistik som 
är jämförbar över tiden mäter förvaltningen målet 
genom att titta på efterfrågan och speciellt efter-
frågan från andra kommuner. Kämpe har årligen 
utökat verksamheten för elever från andra kom-
muner, vilket är ett tecken på att dessa elever, för-
äldrar och kommuner är nöjda. Frågor om plats 
på Kämpe har också börjat komma från de nord-
iska grannländerna och speciellt från den svensk-
talande delen av Finland. Förvaltningen bedömer 
därför att Håbo kommun med verksamheten på 
Kämpe är ledande i arbetet med neuropsykiatriska 
elevgrupper.

Håbo kommuns musikskolas elever i kompinstrument 
ska få ökad kvalitet i undervisningen genom spel i 
ensembler.
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Förvaltningen har gjort en satsning på mindre 
ensembleformer i musikskolan. Syftet var fram-
för allt att erbjuda bas-, piano- och gitarrelever 
möjlighet att spela i orkester. Målet var att starta 
6 ensembler i mindre format som kunde fungera 
som grundkomp i olika konstellationer. I samband 
med att musikskolan infört dans och drama som 
ämnen har det även funnits behov för nya ensem-
bler i dessa sammanhang. Målet är uppnått och 
nästa mål är att ytterligare utveckla ensemblefor-
merna 2012.

Nyckelindikatorer Utfall 
2011

Måltal 
2011

z Antal nya ensembler som inkluderar 
elever på kompinstrument. 6 6

i Håbo kan du välja
Håbo kommuns elever väljer utbildning och skola uti-
från en säkerställd och likvärdig vägledning och infor-
mation om samtliga utbildningsanordnare.
�	Kan	ej	bedömas

Våra elever är förstahandssökande till friskolor och 
även till alla program inom Stockholms län genom 
samverkansavtalet. Håbo kommun betalar utbild-
ningen för sina elever och det finns ett värde i att 
utbildningsplatserna motsvarar de krav och för-
väntningar som eleverna har. Förvaltningen påbör-
jade under hösten arbetet med att ge Håbos elever 
en likvärdig vägledning och information om de 
olika skolornas möjlighet att uppfylla elevernas 
önskemål och behov. Det arbetet beräknas bli klart 
2012.

I Håbo finns en miljö för framtiden Bildningsförvalt-
ningens verksamheter arbetar och verkar för en håll-
bar miljöutveckling.
J	Kommer	ej	att	uppfyllas/Är	ej	uppfyllt

Även om förvaltningens enheter arbetar utifrån 
en hållbar miljöutveckling har förvaltningen inte 
påbörjat något strukturerat miljöarbete.

i Håbo ska medarbetarna ha goda 
anställningsvillkor, meningsfulla arbetsuppgifter 
och kontinuerliga möjligheter till utbildning 
och utveckling i sitt arbete. Heltid ska vara en 
rättighet, deltid en möjlighet.
Delaktighet och kompetensutveckling ska känne-
teckna verksamheterna inom Bildningsförvaltningen.
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Alla medarbetare erbjuds kompetensutveckling 
och delaktighet. All pedagogisk personal på gym-
nasiet har fått kompetensutveckling i samband med 
att elevdatorerna infördes. Administrativ personal 
har fått kompetensutveckling i de arbetsverktyg 
de har, men har även erbjudits kompetenshöjande 
utbildningar och kurser utifrån sina arbetsområ-
den. I övrigt har det kommungemensamma projek-
tet Kompetensbron erbjudit kompetensutveckling 
i bland annat sociala medier, omvärldsanalys och 
mentorskap.
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viktiga förändringar och trender
Förvaltningsledning
Den översyn av skolverksamhetens organisation som 
pågår inom kommunen kan påverka bildningsförvalt-
ningens ledning.

Utbildning
Ökad konkurrens om skoleleverna
Konkurrensen mellan gymnasier på skolmarknaden 
lär fortsätta att öka. Nya friskolor etablerar sig inom 
de geografiska områden där ungdomar finns och inom 
områden där ungdomarna vill befinna sig. Kommu-
nala gymnasier inom Stockholmsregionens förorts-
kommuner förlorar elever till profilskolorna i city och 
till friskolorna. I genomsnitt är det i dagsläget endast 
36 procent av eleverna som väljer det egna kommunala 
förortsgymnasiet. Håbos andel är fortfarande något 
högre med 38 procent, där elevökningen på Kämpe 
bidrar till att hålla uppe andelen. Att många av Håbos 
gymnasieelever väljer andra huvudmän beror dels på 
att programutbudet är begränsat i Håbo, dels på att 
en stor del av eleverna söker sig till ett större samman-
hang än vad som erbjuds på hemmaplan. Detta kom-
mer att vara ett faktum som gäller så länge eleverna 
har denna valfrihet.

Sjunkande födelsetal minskar antalet elever
Sjunkande födelsetal påverkar också gymnasiets stor-
lek. Till höstterminen 2012 är det 60 elever färre som 
gått ut årskurs 9. Blir det för få elever till Fridegårds-
gymnasiet blir det svårt att hålla den ekonomiska pla-
nen och då återstår att minska på kostnaderna genom 
att ytterligare begränsa programutbudet eller förändra 
lärarorganisationen. Skolpengens tilläggsbelopp kan 
behöva ses över så att det täcker kostnaderna för elev-
ernas särskilda behov.

Skolpengen styrs genom statlig reglering och frisko-
lorna uppmärksammar snabbt om de anser att pengen 
är felaktigt beräknad och de vill ha ökad ekonomisk 
kompensation. Håbo har valt att tillsammans med 
kommunerna i Stockholms län ha en gemensam pris-
sättning. Den faktiska resursfördelningen till den egna 
gymnasieskolan ser däremot olika ut i olika kommu-
ner. I framtiden bedöms värdet på den gemensamma 
skolpengen bli mer styrande för hur stora resurser de 
kommunala gymnasieskolorna får.

Storleken på gymnasiet har betydelse för om skol-
pengen räcker eller inte. För låga elevtal i klasser inne-
bär betydligt sämre möjlighet till en ekonomi i balans 
än program med 90–96 elever som är vanligt i större 
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skolor. Fridegårdgymnasiets brytpunkt går för närva-
rande vid 75 elever per program.

Kultur och fritid
Det digitala utanförskapet
Enligt det lagstadgade demokratiuppdraget har biblio-
teket som uppgift att säkerställa att alla fritt kan ta 
del av information och söka kunskap. I Håbo befin-
ner sig flera tusen invånare utanför det digitaliserade 
samhället. Siffran för hela riket är 1,5 miljoner när det 
gäller utanförskap, enligt rapporten ”Svenskarna och 
Internet 2010” av Olle Findahl (SE och World Inter-
net Institute, 2010). Biblioteket har en viktig roll som 
lärmiljö, men för detta krävs strategier för samverkan 
med externa aktörer, och kompetensutveckling av bib-
liotekspersonal.

Läsförmågan sjunker
Enligt internationella undersökningar sjunker läsför-
mågan hos svenska barn liksom biblioteksanvänd-
ningen hos lågutbildade, främst män och pojkar. Det 
speglar de ökande klyftorna i samhället och Håbo är 
inget undantag. Det är därför viktigt att kommunen 
utvecklar formerna för lässtimulans och förmedling.

Kompetensutveckling via ESF
Håbo bibliotek rustar för framtiden. Under året 
bevilja des biblioteken i Dalarna, Gävleborg, Uppsala 
och Värmland medel från EFS (Europeiska Socialfon-
den) för ett gemensamt kompetensutvecklingsprojekt, 
KUB, som ska pågå 2012–2014.

Digitala medier – upphovsrätt, betalningsmodeller 
och utlån
E-medier ska enligt bibliotekslagen också vara fritt 
tillgängliga för alla invånare. Upphovsrättslig ersätt-
ning och andra betalningsmodeller för biblioteks-
abonnemang på digitalt material behöver lösas så att 
e-medier kan komma alla invånare till del på samma 
villkor som för det tryckta materialet. Utlåning av 
e-medier ökar lavinartat.

Mer it i musikskolan 
It har blivit en allt viktigare del i undervisningen, och 
eleverna kommunicerar bland annat genom datorer, 
mobiltelefoner, Facebook med mera. Det har gjort att 
musikskolans personal haft stort fokus på fortbild-
ning inom området. Förutom höjd kompetens har 
musikskolan producerat mycket eget material. Sam-
lingsnamnet är ”Den förlängda lektionen” som är ett 
sätt att genom ny teknik höja kvaliteten på elevernas 
undervisning. Projektet har uppmärksammats av fack-
press och högskolor.

Allmänkulturen behöver förändras till nya sätt att 
kommunicera
Dagens medielandskap ser annorlunda ut, och unga 
växer upp med vanan att vara delaktiga medskapare 
i flödet. Ska Håbo kunna nå unga måste kommunen 
kunna hantera nya och förändrade kommunikations-
mönster.

En trend inom offentliga organisationer är mäta hur 
skattebetalarnas pengar används. Kultursektorn är 
inte fri från krav på transparens och effektivitet. Ofta 
betonas betydelsen av kreativitet, innovationer, entre-
prenörskap och ledarskap, och konstnärer betrak-
tas som en resurs inom näringslivet. För att följa 
utvecklingen på området deltar kultursekreteraren 
i uppdragsutbildningen ”Managementpraktik och 
kulturpolitik” arrangerad av Södertörns Högskola, 
under våren 2012.

Plan för valfrihet och konkurrens
Bildningsnämndens plan för valfrihet och konkurrens 
för 2009–2011 reviderades senast den 27 september 
2011. Bildningsnämnden har inom ramen för planen 
sett över möjligheterna att införa större konkurrens 
och valfrihet inom nämndens verksamhetsområden, 
bland annat för caféet i Bildningscentrum Jan Fride-
gård, kulturmiljöarbetet, undervisning i svenska för 
invandrare (sfi) och gymnasieverksamheten. Parallellt 
med nämndens översyn har lagar successivt medfört 
ökad valfrihet, framför allt för elever inom gymnasie-
skolan, gymnasiesärskolan och sfi  som numera själv 
kan välja utbildningsanordnare.

intern kontroll
Inom ramen för bildningsnämndens plan för intern-
kontroll 2011 kontrollerade man flera områden. Kon-
trollerna omfattade både administration och rutiner, 
och specifikt kvalitetsgranskning av olika aspekter av 
verksamheten. Vissa kontroller kunde inte slutföras 
utan planeras in i förvaltningens kommande arbete. 
Förvaltningen uppmärsammade mindre brister, exem-
pelvis i förvaltningens behandling av personuppgifter. 
Det finns dock i nuläget inte tekniska lösningar för att 
åtgärda bristerna. Kontrollerna har lett till att förvalt-
ningen utvecklat nya rutiner och implementerat dem i 
exempelvis arbetsmiljöarbetet.
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volymer och nyckeltal
gymnasieskola
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Antal elever Fridegård 450 385 456
Antal elever Kämpe 44 71 74
Antal elever Fridegård, sälj 26 25
Antal elever Kämpe, sälj 19 18
Antal elever köp 481 481 538 500
Kostnad per elev Fri-
degård, kr 80 700 68 200
Kostnad per elev 
Kämpe, kr 157 500 171 400
Kostnad per elev snitt 
egen regi, kr 83 819 93 729 96 700 81 983
Årsarbetare undervis-
ning 44,7 47,8 44,3 47,4
Årsarbetare undervis-
ning Fridegård 38,5 33,3 35,6
Årsarbetare undervis-
ning Kämpe 9,32 11 11,7
Antal lärare per 100 
elever 9,1 9,7 10,3 11,1
Antal lärare per 100 
elever Fridegård 8,6 8,7 7,8
Antal lärare per 100 
elever Kämpe 21,4 15,6 16,6
Kr per såld plats Fri-
degård 84 200 73 400
Kr per såld plats Kämpe 232 600 234 100
Kr per såld plats snitt 95 600 116 193 147 500 140 700
Kr per köpt plats (inter-
kommunal ersättning) 100 543 102 839 99 600 104 000

Antal elever Fridegård
Elevtalet minskade från vårterminens 416 till 354 
elever på hösten. Elevtalet har påverkats av det vikande 
elevunderlaget, det stoppade intaget på fyra program 
och att det Individuella programmet har minskat från 
vårens 32 elever till höstens 13 elever.

Antal elever köp
Antalet interkommunala elever ökade med 57 elever, 
vilket var cirka 40 elever fler än budgeterat.

Kostnad per elev Fridegård, kr
Kostnaderna har inte kunnat anpassas helt till det 
minskade elevtalet, vilket gjort att kostnaden per elev 
var betydligt högre än budgeterat.

Kostnad per elev Kämpe, kr
Lärarpersonal har inte kunnat rekryteras i önskvärd 
omfattning, vilket medfört att kostnaden per elev var 
lägre än budgeterat.

Årsarbetare undervisning Fridegård
Antalet årsarbetare har minskat med fem till följd 
av färre program och minskat kursutbud.

Kr per köpt plats (interkommunal ersättning)
Kostnaden minskade med 3 procent på grund av dels 
införandet av det gemensamma priset för Stockholms 
län, dels att elever med neuropsykiatriska diagnoser 
tagits emot på Kämpeenheten, dels för att den dyra 
utbildningen till flygförare har upphört. Elevernas val 
av program har också påverkat kostnaderna.

gymnasiesärskola
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget  
2011

Antal elever egen regi 30 30 28 30
Antal elever sälj 13 12 11 11
Antal elever köp 5,5 6 7 8
Kostnad per elev egen 
regi 220 400 292 200 356 300 283 300
Årsarbetare undervis-
ning 6,7 8,5 9,1 9
Lärare per 100 elever 22,5 28,2 33,1 30,5
Kr per såld plats 269 615 324 000 356 300 303 600
Kr per köpt plats 308 182 274 900 253 100 277 700

Kostnad per elev egen regi
Kostnaden per elev ökade med 20 procent från förra 
året beroende på satsningar på nya program.

Kultur och fritid
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget  
2011

Musikskola nettokostnad 
per invånare 6-15 år, kr 1 365 1 421 1 416 1 415
Bibliotek nettokostnad 
per invånare, kr 261 281 289 285
Fritidsgårdar nettokost-
nad per invånare 13-19 
år, kr 412 632 1 002 996

Fritidsgårdar nettokostnad per invånare 13-19 år, kr
Kostnadsökningen berodde på att Verkstan utökade 
sin verksamhet på sommaren 2010.
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skolnämnden

sammanfattning
skolnämnden redovisade totalt sett ett överskott på 
1,6 mkr jämfört med budget. intäkterna blev drygt 5 mkr 
högre än beräknat medan kostnaderna drygt 3,4 mkr 
högre än beräknat. de ökade intäkterna beror bland 
annat på mer försäljning till andra kommuner, fler barn 
än beräknat i kommunens egna skolor samt obudgete-
rade statsbidrag.

De flesta av skolförvaltningens mål uppfylldes, men 
några mål kunde inte bedömas, bland annat målet om 
minskad frånvaro i skolan.

en viktig del i förvaltningens arbete under året var 
att anpassa kommunens skolverksamhet utifrån den 
nya skollag och nya läroplanen för grundskolan. Leve-
ransen av datorer till förskolor och skolor har fort-
satt under året. värt att notera är att betygsresultatet 
för grundskolans avgångsklasser (åk 9) var det bästa 
sedan det nya betygsystemet infördes.

Uppdrag och ansvarsområde
Barnomsorg, grundskola och grundsärskola
Skolnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, 
grundskola och grundsärskola. Inom skolnämndens 
kommunala verksamhet pågår en utredning om den 

framtida skolorganisationen. För närvarande finns ett 
skolområde, två rektorsområden, en resursskola och 
en övergripande elevhälsoenhet.

I kommunen finns även fem fristående förskolor, två 
fristående dagbarnvårdare och tre friskolor, varav två 
har fritidshem. En ny förskola i enskild regi har öpp-
nat 2012.

Inom skolområdet Gröna Dalen och Västerängen 
samt de två rektorsområdena Futurum och Gran säter/
Skokloster finns förskola 1–5 år, annan pedagogisk 
verksamhet (dagbarnvårdare) 1–5 år, öppen förskola, 
fritidshem 6–12 år, förskoleklass 6 år, grundskola samt 
grundsärskola.

särskild undervisning och elevhälsa
Även språkklasser, förberedelseklasser och särskilda 
undervisningsgrupper ingår i skolområdet/rektors-
områden. Inom skolområdet Gröna Dalen och Väs-
terängen finns grundsärskolan, med eget fritidshem. 
Resursskolan är en skolenhet för elever i behov av sär-
skilt stöd.

Årsredovisning	2011

Sk
ol

nä
m

nd
en

55



Elevhälsoenhetens verksamhetsområde spänner 
över det specialpedagogiska, medicinska, sociala, 
psykolog iska och omvårdande arbetet. Enheten har 
ett nära samarbete med alla kommunala förskolor och 
grundskolor samt gymnasieskolan.

Det centrala skolkontoret administrerar placeringar, 
vårdnadsbidrag, skolpliktsbevakning, skolskjutsar, 
tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrågor, fakturering, 
kravverksamhet med mera. Kontoret har även enheter 
för utveckling och ekonomi.

Skolförvaltningens totala kostnader finansieras fram-
för allt genom anslag från kommunfullmäktige men 
även genom intäkter, i synnerhet reglerade föräldra-
 avgifter och statsbidrag.

Årets händelser
Förskoleverksamhet
Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag och en reviderad 
läroplan för förskolan. I och med detta har förskolans 
pedagogiska uppdrag förstärkts, och förvaltningen har 
under året arbetat med att implementera de nya styr-
dokumenten.

I och med att möjligheterna ökat för vårdnadshavare 
att välja en förskola i en annan kommun, ökar anta-
let barn som är skrivna i Håbo kommun men går i för-
skola i en annan kommun.

Förskolor och skolor har under året fått fortsatt leve-
rans av datorer och programvaror. I förskolan är målet 
att det ska finnas en dator per förskola samt ytterligare 
en dator per avdelning.

Öppna förskolan Ekorren i Skokloster kunde öppna 
igen under året.

grundskola
Utöver den nya skollagen som infördes den 1 juli 2011 
infördes även en ny läroplan för grundskolan inklusive 
särskola. Förvaltningen har under året arbetat med att 
implementera dessa styrdokument.

En händelse värd att lyfta fram är att betygsresulta-
tet från årets elever i årskurs 9 var det bästa sedan det 
nuvarande betygssystemet infördes, med ett genom-
snittligt meritvärde på 210 poäng för de kommunala 
skolorna.

Från höstterminen 2011 startade ett försök med att 
låta Gröna Dalens rektorsområde och Västerängens 
rektorsområde bli ett skolområde med en skolområ-
deschef och där rektorer och förskolechefer är under-
ställda skolområdeschefen.

På Futurum påbörjades ett stort sanerings- och 
ombyggnadsarbete som pågår in på 2012. Futurums 
extrakostnader för detta var för 2011 drygt en miljon 
kronor för extra personalkostnader och köp av utrust-
ning.

Fristående skolor i kommunen utökade sin verksam-
het och färre elever sökte till fristående skolor i andra 
kommuner.

Leveransen av datorer och programvaror pågår till 
skolorna, och målet är att det ska finnas en dator per 
fem elever i åk 1–3, en dator per tre elever i åk 4–5 och 
en dator per elev i åk 6–9.
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ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Externa intäkter 40 583 34 699 38 580 3 881
Interna intäkter 230 418 198 728 199 893 1 165
Summa intäkter 271 001 233 427 238 473 5 046
Lönekostnader –244 969 –236 108 –242 298 – 6 190
Köp av verksamheter –57 743 –68 238 –65 715 2 523
Övriga kostnader – 9 877 – 11 454 – 10 737 717
Interna kostnader – 284 741 – 253 210 – 253 692 – 482

Summa kostnader –597 330 –569 010 –572 442 – 3 432
Resultat –326 329 –335 583 –333 969 1 614

Skolförvaltningen internfinansierar en stor del av sin 
verksamhet genom skolpeng, som bokförs som en 
intern intäkt vid skolorna och en intern kostnad vid 
skolkontoret. Även förvaltningens lokalhyror bokförs 
som en intern kostnad.

Resultat och avvikelser jämfört med budget
Inom externa intäkter beror överskottet på större för-
säljning till andra kommuner, högre lönebidrag och att 
förvaltningen inte har budgeterat för statsbidrag efter-
som de är en osäker intäkt.

Inom interna intäkter beror överskottet på att fler barn 
i förskolor i kommunens egen regi genererat ökade 
intäkter till skolorna.

Lönekostnadernas minuspost beror på att förvalt-
ningen i högre utsträckning utfört verksamhet i egen 
regi samt ökad försäljning till andra kommuner.

Vad gäller köp av verksamhet har Håbos köp av grund-
skoleplatser i andra kommuner minskat mer än köpen 
av grundskoleplatser från fristående verksamheter har 
ökat.

De interna kostnaderna ökade på grund av att de 
interna intäkterna ökade. Dessa kostnader har dock 
reducerats genom att förvaltningen har sagt upp en 
lokal vilket inneburit lägre internhyra.

investeringar
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Inkomster 0 0 0 0
Utgifter – 3 329 – 5 471 – 5 246 225
Summa – 3 329 – 5 471 – 5 246 225

Ett överskott på 1,2 mkr från 2010 för pågående it-
investeringar överfördes till 2011. Det återstår dock 
95 tkr av de påbörjade, men ännu inte avslutade, it-in-
vesteringarna, och därför har förvaltningen begärt att 
dessa pengar överförs till 2012.

Utfallet för 2011 kan främst hänföras till inköp av 
datorer, skolmöbler samt activeboards och audio/
video-utrustning.

driftredovisning
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Skolnämnd – 273 – 240 – 368 – 128
Övergripande och 
skolkontor – 10 688 – 12 575 – 11 954 621
Elevhälsoenhet, 
övergripande – 2 614 – 1 494 – 997 497
Öppen förskola – 1 074 – 1 224 – 1 115 109
Pedagogisk omsorg – 2 787 – 2 589 – 2 827 – 238
Förskola – 86 258 – 86 724 – 87 795 – 1 071
Vårdnadsbidrag – 703 – 1 283 – 575 708
Grundskola –208 095 –216 014 –215 422 592
Grundsärskola – 12 751 – 12 384 – 11 726 658
Elevhälsoenhet, 
Gymnasieskola – 1 086 – 1 056 – 1 190 – 134
Summa –326 329 –335 583 –333 969 1 614

Inom övergripande verksamhet och skolkontor hade 
kommunen lägre kostnader för länshälsa, rehabiliter-
ing, facklig tid och it.

Överskottet för elevhälsoenheten beror på lägre perso-
nalkostnad. Under året överfördes 270 tkr från elev-
hälsoenhetens övergripande verksamhet till enhetens 
grundskoleverksamhet (som rapporteras under rubri-
ken Grundskola), enligt anvisningar från Statistiska 
Centralbyrån.

Underskottet för förskolan beror på att kommunen 
haft fler barn i förskoleverksamhet.

Grundskolans överskott beror på färre elever inom 
verksamheten.

Grundsärskolan redovisade ett överskott på grund 
av dels lägre kostnader för skolskjutsar, dels vakanta 
tjänster.
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Måluppfyllelse
i Håbo är medborgarna i fokus
Föräldrars tillfredställelse med barns/elevers skolgång 
ska öka med 0,5 enheter jämfört med 2009.
�	Kan	ej	bedömas

Resultaten från de nya föräldraenkäter som 
genomfördes våren 2011 går inte att jämföra direkt 
med resultaten från tidigare ”cockpitmätningar”.
Ur föräldraenkäten för skolan kan man utläsa 
att drygt 85 procent av dem som svarat tycker att 
deras barns resultat ligger på förväntad nivå (de 
har svarat ”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer 
ganska bra” på frågan).
Ur föräldraenkäten för förskolan kan man utläsa 
att cirka 90 procent av dem som svarat är tillfreds 
med hur lyhörd förskolan är för föräldrarnas och 
barnens tankar och synpunkter.
Svarsfrekvenserna för föräldraenkäterna är samti-
digt så låga (8 procent i grundskolan och 11 procent 
i förskolan) att det egentligen inte går att dra några 
säkra slutsatser av resultaten.

Andelen barn/elever som upplever att de är delaktiga 
i verksamheten ska öka med 0,5 enheter jämfört med 
2010.
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Ur de nya enkäter som genomfördes våren 2011 
kan man utläsa att barn och elever i mycket större 
utsträckning än tidigare känt sig delaktiga i verk-
samheterna. Frågorna är dock inte helt jämförbara 
med tidigare enkäter, men räknar man om resulta-
tet till tidigare så kallade cockpitvärden har värdet 
för skolan ökat från 6,2 till 7,4 och värdet för för-
skolan ökat från 6,4 till 8,4.

Nyckelindikatorer Utfall 
2011

Måltal 
2011

z Barn/elevinflytande 8,4 6,9

z Elevinflytande 7,4 6,7

Flickor respektive pojkar ska uppleva skolan som 
trygg och meningsfull.
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Den elevenkät som genomfördes i åk 3, 5 och 8 i 
maj 2011 och som besvarades av drygt 70 procent 
av eleverna ligger till grund för bedömningen av 
måluppfyllelsen. På frågan om de känner trygghet 
och trivsel i skolan svarade 91,6 procent av eleverna 
att det stämmer helt och hållet eller att det stämmer 
ganska bra. För pojkarna var siffrorna något högre 
än för flickorna. 94,1 procent av pojkarna svarade 
att det stämmer helt och hållet eller att det stämmer 
ganska bra, medan motsvarande siffra för flickorna 
var 89,3 procent.

Förvaltningen bedömer att detta är en betydande 
förbättring jämfört med tidigare resultat i de så 
kallade cockpitmätningarna, och bedömer därför 
målet som uppfyllt.

i Håbo är dina skattepengar vårt ansvar
Andelen barn/elever som går ut grundskolan med god-
kända betyg ska öka med 10 % jämfört med 2010.
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Andelen elever som gick ut grundskolan våren 2011 
med minst godkända betyg i alla ämnen ökade till 
cirka 81 procent, vilket innebär att målet uppfylldes 
(det gäller alla huvudmän).

Nyckelindikatorer Utfall 
2011

Måltal 
2011

z Andel elever med minst godkänt i alla 
ämnen 80,79% 79%
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Fler befintliga verksamheter ska delfinansieras med 
EU-bidrag.
�	Kan	ej	bedömas

Under 2011 deltog Håbo kommun och därmed 
också skolförvaltningen i projektet Kompetensbron, 
som f inansieras  med EU-bidrag.  Det  har 
medfört att förvaltningen kunnat genomföra 
flera kompetensutvecklingsinsatser på olika 
områden. Om det inneburit att fler verksamheter 
delfinansierats med EU-bidrag är svårt att 
bedöma, men mätt i pengar har en större del av 
verksamheternas kompetensutveckling finansierats 
med EU-bidrag än tidigare.
Begreppet verksamheter omfattar, för skolförvalt-
ningens del, pedagogisk omsorg, förskola, grund-
skola och så vidare. Om fler sådana verksamheter 
delfinanserats i år jämfört med förra året är svårt 
att bedöma, då de som deltagit i kompetensut-
vecklingsinsatser som finansierats av EU-medel 
kommer från i stort sett alla förvaltningens verk-
samheter, vilket de även gjorde förra året. I år har 
fler deltagit totalt, men inte från fler verksamheter.

i Håbo bygger vi för framtiden
Andelen elever vars närvaro är mindre än 80 % ska 
minska med 10 %.
�	Kan	ej	bedömas

Arbetet med att implementera ett centralt 
s c h e m a l äg g n i n g s p ro g r a m ,  v i l ke t  ä r  e n 
förutsättning för att föra elevers närvaro i 
elevregistreringssystemet, har tagit längre tid än 
beräknat. Ett centralt program är nödvändigt 
för att kunna följa upp elevnärvaron på central 
nivå. Systemen verkar nu fungera och så gott som 
alla undervisningsgruppers närvaro kan avläsas i 
systemet, vilket innebär att den första avläsningen 
gjordes under hösten. Vid den mätningen framkom 
att närmare 12 procent av eleverna har en närvaro 
som är mindre än 80 procent. Fortfarande finns 
en del osäkerheter med systemet, bland annat har 
elever registrerats som frånvarande hela dagen 
när de kommit för sent den dagen. Men i stort har 
nämnden nu ett värde att utgå från för att kunna se 
hur elevnärvaron utvecklas. Man bör observera att 
det som förvaltningen mäter är både giltig frånvaro 
(sjukdom och beviljade ledigheter) och ogiltig 
frånvaro.

Andelen elever som går ut grundskolan med minst väl 
godkänt i matematik ska öka med 5 %.
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Om andelen elever med minst väl godkänt i mate-
matik hade ökat med 5 procent skulle andelen 
elever med betyget VG eller MVG hamnat på 37 
procent våren 2011. Nu blev andelen elever med 
dessa betyg 38 procent, vilket innebär att målet är 
uppfyllt (det gäller alla skolhuvudmän).

Nyckelindikatorer Utfall 
2011

Måltal 
2011

z Andel elever med minst väl godkänt i 
matematik 38,38% 37,1%

Minst 10 % fler elever ska välja skola i kommunen 
2011 jämfört med 2010.
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Om andelen elever som väljer skola i kommunen 
hade ökat med 10 procent jämfört med 2010 skulle 
96,4 procent av eleverna skrivna i Håbo gå i skola 
i kommunen, antingen i kommunal skola eller i 
fristående skola. I december gick 96,7 procent av 
eleverna i kommunal eller fristående skola i kom-
munen, vilket innebär att målet är uppfyllt.

Nyckelindikatorer Utfall 
2011

Måltal 
2011

z Andel elever som väljer skola i Håbo 
kommun 96,71% 96,23%
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i Håbo är den kommunala verksamheten 
kvalitetssäkrad
Andelen behöriga förskollärare och lärare ska öka 
med 5 % jämfört med 2010.
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Andelen personal med högskoleutbildning ökade 
med 5 procent jämfört med 2010, både inom för-
skolan och skolan.

Nyckelindikatorer Utfall 
2011

Måltal 
2011

z Andel av förskolepersonal som har 
högskoleutbildning 38% 36,75%

z Andel lärare som har relevant utbild-
ning för sin anställning 81,9% 81,9%

Forskningsbaserad undervisning ska öka.
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Detta mål har varit svårt att mäta. Förvaltningen 
har försökt följa hur ofta lärare tar del av informa-
tion om aktuell forskning på Skolporten, som alla 
lärare i Håbos kommunala skolor har tillgång till. 
Om ökningen av antalet lärare som tar del av denna 
information innebär att forskningsbaserad under-
visning ökar, är målet uppfyllt.

i Håbo kan du välja
I Håbo finns en miljö för framtiden
Pappersförbrukningen ska minska med 10 % jämfört 
med 2010.
�	Kan	ej	bedömas

Definitionen av pappersförbrukning och hur 
den ska mätas utreds fortfarande, därför kan 
förvaltningen inte bedöma om målet är uppfyllt.

i Håbo ska medarbetarna ha goda 
anställningsvillkor, meningsfulla arbetsuppgifter 
och kontinuerliga möjligheter till utbildning 
och utveckling i sitt arbete. Heltid ska vara en 
rättighet, deltid en möjlighet.
I Håbo ska medarbetarna ha goda anställningsvillkor, 
meningsfulla arbetsuppgifter och kontinuerliga möj-
ligheter till utbildning och utveckling i sitt arbete.
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Skolförvaltningen bedömer att de anställda har 
goda anställningsvillkor, meningsfulla arbetsupp-
gifter och möjligheter till att utvecklas i sitt arbete. 
Målet anses därför uppfyllt.

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Inom skolförvaltningen är ambitionen att så långt 
det är möjligt erbjuda heltidstjänster som en rät-
tighet, och diskutera deltidstjänster som en möj-
lighet för de medarbetare som önskar det. Men det 
kan ta tid innan den medarbetare som vill ändra sin 
tjänstgöringsgrad kan få förändringen genomförd. 
Bedömningen är att en stor majoritet av förvalt-
ningens anställda har en önskad sysselsättnings-
grad, och målet anses därför uppfyllt.
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viktiga förändringar och trender
Förskola – färre barn framöver
Trots att barnantalet i snitt under 2012 är större än 
under 2011 kommer det ske ett trendbrott under 2012. 
Barnen som lämnar förskolan för att börja förskole-
klass är betydligt fler än antalet nyfödda och inflyttade, 
vilket betyder att vid årsskiftet 2012–2013 kommer 
antalet barn i förskoleverksamheten att vara lägre än 
på länge. Det ger möjlighet att minska barngrupper-
nas storlek. Det finns även tecken på att fler vårdnads-
havare väljer att placera sina barn i förskolor utanför 
kommunen och att utnyttjandet av vårdnadsbidraget 
minskar.

Grundskola – fler skolplatser krävs
Den förväntade utökningen av friskolorna verkar 
skjutas upp i minst ett år. 2013 kommer dock frisko-
lornas expansion förmodligen att fortsätta. Då bör-
jar ytterligare cirka 60 barn i friskola. Dessa elever 
kommer huvudsakligen från de kommunala skolorna 
och är spridda i årskurserna 4–9. De kommunala sko-
lorna måste därför fortsätta att ställa om sin verksam-
het utifrån att man får färre elever än organisationen 
är anpassad till.

Det totala antalet elever i grundskolan fortsätter att 
öka och om 3–5 år behövs cirka 400 fler skolplatser än 
de befintliga skolorna rymmer. Utvecklingen beror på 
exploateringstakten, och mycket tyder på att det både 
i Bålsta tätort och på Skoklosterhalvön kommer att 
byggas nya bostäder.

Teknikutveckling – molntjänster och läsplattor
Det finns åtminstone ett par trender som påverkar 
verksamheterna på it-området. Den första är så kal-
lade moln-tjänster, som gör att skolor inte längre behö-
ver vara låsta till en it-plattform. Den andra trenden är 
att läsplattor, eller portabla pekdatorer, ökar. Läsplat-
torna har på ett dramatiskt sätt ändrat datormark-
nadens dynamik och kan för skolans del innebära en 
framtid med ökat användande av pekdatorer i stället 
för stationära eller bärbara datorer.

Plan för valfrihet och konkurrens
Den översyn av skolplanen som nämnden ska göra 
i samband med bokslut och delårsbokslut genom-
fördes i enlighet med lagar och kundvalssystem/pro-
filering som är huvudinriktningen i förvaltningens 
arbete med valfrihet och konkurrens. Förvaltningen 
har under planperioden 2008–2011 arbetat med målet 
att skapa en större mångfald och ökad valmöjlighet. 
Förvaltningen har verkat för att ge fristående aktö-
rer möjlighet att starta eller överta verksamheter inom 
förvaltningens ansvarsområde. Det har skett både 
inom förskola och inom grundskola. Skolförvaltningen 

anser därmed att den har uppfyllt målen i den treåriga 
planen för valfrihet och konkurrens. Ärendet överläm-
nades för beslut i skolnämnden i september 2011.

intern kontroll
Skolnämnden beslutade i februari 2011 att anta planen 
för intern kontroll 2011. Granskningsområdena valdes 
ut efter en risk- och väsentlighetsbedömning av skol-
nämndens mål. Skolnämnden beslutade att kontroll-
planen för den interna kontrollen för 2011 skulle bestå 
av dessa sex kontrollområden:
zz Undervisningsprocessen – andelen elever som går 

ut grundskolan med godkända betyg ska öka med 
10 procent jämfört med 2009.
zz Elevstödsprocessen – andelen elever vars närvaro är 

mindre än 80 procent ska minska med 10 procent.
zz Rutinerna för hantering av fritidshemsbarn med 

behov av särskilt stöd.
zz Undervisningsprocessen – andelen barn och ele-

ver som upplever att de är delaktiga i verksamheten 
ska öka med 0,5 enheter.
zz Undervisningsprocessen – andelen elever som går 

ut grundskolan med minst väl godkänt i matematik 
ska öka med 5 procent.1)

zz Rutinerna för uppföljning – pappersförbrukningen 
ska minska med 10 procent jämfört med 2010.

Kontrollerna visade att det finns brister i alla proces-
ser. Nämnden har vidtagit vissa åtgärder och planerar 
ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med bris-
terna.

Från kontrollen kan man lyfta fram några särskilda 
punkter.

Ett kontrollmoment var att undersöka hur skolorna 
arbetar för att minska antalet elever som saknar betyg 
i ett eller flera ämnen. Kontrollen visar att skolor har 
gjort extrainsatser för elever som riskerat att inte få 
betyg i ett eller flera ämnen. Insatserna har varit indi-
vidinriktade åtgärder för att motivera (coachning av 
enskilda elever) och extraundervisning på loven under 
läsåret. Det har kompletterats med insatser där man 
kunnat vara två lärare på ordinarie lektioner för att 
kunna ge stöd åt de elever som riskerat att inte få 
betyg. Satsningarna har varit framgångsrika efter-
som andelen elever med betyg i alla ämnen aldrig varit 
bättre än vårterminen 2011. Satsningen har varit möj-
lig genom extra medel från kommunstyrelsen inom 
ramen för det så kallade skollyftet.

Ett annat kontrollmoment var att undersöka vilken 
utbildning lärarna i de kommunala skolorna har som 
undervisar i matematik. Det visade sig att varje skola 
har vissa lärare som undervisar i ämnen som de inte är 
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behöriga i, eller som undervisar i högre årskurser än 
de har behörighet för.

Vad man kan göra för att komma tillrätta med den 
bristande behörigheten, är att använda lärarna på 
ett annat sätt eller kompetensutveckla dem så att 
de blir behöriga. För lärare som undervisar i åk 9 
men är behöriga att undervisa i åk 1–7, kan man se 
till att läraren skaffar behörighet genom Lärarlyftet 
II. Annars är alternativet att lärarna endast får 
undervisa i de ämnen och de nivåer där de är behöriga. 
Förvaltningen kommer att försöka uppmuntra lärare 
som behöver utvidgad behörighet att skaffa sig den, 
gärna genom Lärarlyftet. Den möjligheten att justera 
behörigheter gäller till och med 2015 enligt skollagen.

Även efter 2015 kan det dock bli nödvändigt att 
använda lärare som inte är behöriga att undervisa i ett 
ämne eller en högre årskurs, men det är då lämpligt att 
utse en behörig lärare som ansvarar för planering och 
betygsättning, eller att rektorn tar ansvar för planering 
och betygsättning.

Ytterst kan det bli aktuellt att säga upp lärare, på 
grund av arbetsbrist, om de saknar nödvändig behö-
righet och om det inte går att använda läraren i det 
som han/hon är behörig i på grund av övertalighet.

Utöver de beslutade granskningsområdena gjorde 
förvaltningen under våren en översyn av reglemen-
ten, riktlinjer och arbetsrutiner inom olika områden, 
utifrån den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli. 
I översynen såg förvaltningen även över informationen 
på webbplatsen och reviderade blanketter och delega-
tionsordning.

Förvaltningen gjorde även en verksamhetsuppfölj-
ning genom att förvaltningschefen tillsammans med 
utvecklingsledare och kvalitetscontrollers besökte 
varje rektorsområde och träffade deras ledningsgrup-
per. Vid varje besök diskuterade man kunskapsresul-
tat, skolnärvaro, förekomsten av åtgärdsprogram och 
individuella utvecklingsplaner, brukarenkäter, lärar-
behörigheten, andelen förskollärare i förskoleverksam-
heten samt tillgång och efterfrågan på förskoleplatser.

1)Enheten kommer från en 10 gradig skala som använ-
des i det förra kvalitetsredovisningssystemet Cockpit.

volymer och nyckeltal
Personal volymer egen regi
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Pedagogisk omsorg, 
Antal barn/ dagbarn-
vårdare 4,9 4,2 5,3
Förskola, Antal barn/ 
årsarbetare 5,5 5,7 5,6
Fritidshem, Antal barn/ 
årsarbetare 21,9 24,7 22,9
Förskoleklass, Antal 
lärare/ 100 elever 5 4,5 5,3
Grundskola, Antal 
lärare/ 100 elever 9,1 8,7 9,2

Skolförvaltningens verksamhet styrs inte av nyckel-
tal utan av mål, anslag och skolpeng. Det kan däre-
mot vara intressant att följa utfallet för att se en trend. 
Utfallet för helåret är ett genomsnittligt värde beräk-
nat på två mättillfällen under året.

Förskola, Antal barn/årsarbetare
De särskilt tilldelade medlen från kommunstyrelsen 
användes till personalförstärkning. 

Fritidshem, Antal barn/årsarbetare
De särskilt tilldelade medlen från kommunstyrelsen 
användes till personalförstärkning. 
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Grundskola, Antal lärare/100 elever
Alla särskilda undervisningsgrupper är medräknade, 
inklusive resursskolan som saknades i utfallet för 
hel året 2010. Eftersom resursskolan har fler lärare per 
elever än övrig verksamhet, blev antalet lärare per 100 
elever 2011 högre än tidigare.

Obligatorisk grundsärskola är inte medräknad då det 
är en egen skolform.

ekonomi kr/barn-elev/år, netto. egen regi
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Pedagogisk omsorg 74 509 77 408 82 902 71 960
Förskola 69 774 68 694 68 552 73 297
Grundskola inkl fritids-
hem, förskoleklass 55 609 54 252 54 423 53 970

Nyckeltalen visar resultatet för omsorg och undervis-
ning inklusive lokalkostnad, men exklusive centrala 
kostnader som elevhälsa, förvaltningskostnader och 
kommunala kostnader. Budget 2011 anger den förvän-
tade kostnaden enligt de förutsättningar som gällde 
när nämnden antog budgeten.

Skolförvaltningen styr verksamheten med mål, anslag 
och skolpeng, vilket gör att budgeterade nyckeltal inte 
är styrande.

Av samma anledning har inte förvaltningen analyserat 
varför kostnaden i kronor per barn/elev per år föränd-
ras över åren. Flera parametrar påverkar kostnaden 
när de förändras. Inom pedagogisk omsorg och för-
skola påverkas nyckeltalen av barnens närvarotid och 
inom förskolan även av barnens ålder. Grundskolans 
volymer och nyckeltal påverkas av sammansättningen 
av elever i fritidshem, förskoleklasser, årskurser 1–5 
samt årskurser 6–9.

Grundskolan i egen regi påverkas även av elevflytt-
ningar till fristående grundskolor, eftersom det oftast 
resulterar i enstaka tomma platser i klasserna som är 
svåra att åtgärda. Om det exempelvis finns två klasser 
med 24 elever vardera och två elever i varje klass flyt-
tar, går det inte att slå ihop kvarvarande elever till en 
klass med 44 elever. Det gör att de fasta kostnaderna, 
för lärare och lokaler, fördelas på färre elever vilket 
ökar kostnaden i kronor per elev.

volymer, antal barn folkbokförda i Håbo Kommun 
per verksamhet
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Pedagogisk omsorg, 
egen regi 50 36 19 25
Pedagogisk omsorg, fri-
stående Håbo kommun 10 14 10
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Volym/nyckeltal Utfall 
2009

Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Förskola, egen regi 1 079 1 071 1 081 991
Förskola, fristående 
Håbo kommun 142 156 151 156
Förskola, annan kom-
mun. Köp av plats 2 2 8 4
Fritidshem, egen regi 910 962 1 028 1 040
Fritidshem, fristående 
Håbo kommun 69 97 114 99
Fritidshem, annan 
kommun. Köp av plats 7 3 9 8
Förskoleklass, egen 
regi 267 273 251 258
Förskoleklass, fristå-
ende Håbo kommun 22 31 33 32
Förskoleklass, annan 
kommun. Köp av plats 2 3 1 3
Grundskola, egen regi 2 092 2 025 1 965 1 997
Grundskola, fristående 
Håbo kommun 223 295 380 344
Grundskola, annan 
kommun. Köp av plats 111 115 42 115
Grundsärskola, egen 
regi 36 30 24 24
Grundsärskola fritidse-
lever, egen regi 17 16 13 14
Grundsärskola, annan 
kommun. Köp av plats 2 1 1 0
Summa 5 031 5 126 5 134 5 120
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Överförmyndarnämnden

sammanfattning
Överförmyndarnämnden redovisade ett underskott på 
7 tkr för 2011, beroende på ökade arvoden till ställföre-
trädare som gode män och förmyndare. Antalet ärenden 
har ökat med 54 procent på två år, och allt mer kom-
plexa ärenden och regler medför ökade krav på över-
förmyndarverksamheten. Håbo kommun har valt att 
fortsätta ha en egen överförmyndarnämnd och inte 
delta i en gemensam nämnd med Uppsala kommun.

Uppdrag och ansvarsområde
Överförmyndarnämnden har i uppgift att utöva till-
syn över gode män, förvaltare och förmyndare. Det 
innebär att nämnden ska upprätthålla rättssäkerheten 
för de svaga och utsatta i samhället. I egenskap av till-
synsmyndighet ska överförmyndarnämnden motverka 
rättsförluster för underåriga och för människor med 
psykiska och fysiska funktionsnedsättningar eller ned-
satt beslutsförmåga på grund av ålder eller sjukdom.

Tillsynsmyndighet
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn 
över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin 
tillsyn ska överförmyndarnämnden motverka rättsför-
luster för dem som på grund av sjukdom eller av annan 
anledning har en god man eller förvaltare. De vikti-
gaste bestämmelserna för hur överförmyndarnämnden 
ska utföra sitt arbete finns i föräldrabalken.

De lagar som främst gäller överförmyndarnämndens 
arbete och som ställföreträdare bör ha kännedom 
om är föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen, 
kommunallagen, förvaltningslagen, sekretesslagen, 
skadeståndslagen, äktenskapsbalken, sambolagen, 
ärvdabalken och lagen om verkan av avtal som slutits 
under påverkan av en psykisk störning.

Årets händelser
Håbo kommun har efter utredningen 2010 om överför-
myndarsamverkan i Uppsala län valt att inte vara med 
i den gemensamma nämnden, som ska finnas i Upp-
sala kommun. Håbo kommun har valt att fortsätta ha 
en egen överförmyndarnämnd för att bättre kunna ta 
hänsyn till målgruppens svaga sociala ställning, som 
innebär att de behöver en lokal överförmyndarverk-
samhet.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Externa intäkter 0 0 0 0
Interna intäkter 0 0 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0
Lönekostnader – 410 – 453 – 459 – 6
Köp av verksamheter – 5 0 0 0
Övriga kostnader – 21 – 47 – 47 0
Interna kostnader 0 0 – 1 – 1
Summa kostnader – 436 – 500 – 507 – 7
Resultat – 436 – 500 – 507 – 7
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viktiga förändringar och trender
Antalet äldre blir fler i samhället, men också allt fler 
får sociala och psykiska problem. Det får konsekven-
ser inom överförmyndarverksamheten, som hanterar 
många ärenden och beslut som styrs av komplexa reg-
ler.

Fler och mer komplexa ärenden
Överförmyndarärendena i Håbo har fördubblats de 
senaste två åren. Dessutom behöver allt fler ärenden 
längre handläggningstid och kräver särskilda utred-
ningar. I slutet av 2009 hade verksamheten 114 ären-
den varav 83 med krav på årlig redovisning. Den 31 
december 2010 hade ärendeantalet ökat till 147 varav 
101 med krav på årlig redovisning – en ökning med 
29 procent. Vid slutet av oktober 2011 hade nämnden 
176 ärenden varav 121 med krav på årlig redovisning. 
Sammantaget ger detta en ökning med 54 procent på 
två år.

Den sociala och samhällsekonomiska utvecklingen 
pekar på både fler ärenden och mer komplexa regel-
verk. En statlig utredning (SOU 2004:112) föreslår 
flera övergripande förändringar i överförmyndarverk-
samheten när det gäller förmyndarskap och ställföre-
trädare för vuxna. En annan statlig utredning (SOU 
2006:110) lägger särskild vikt vid rättssäkerheten och 
föreslår bland annat att god man ska medverka i beslu-
ten om tvångsåtgärder för personer med demenssjuk-
dom. Framtida förändringar som dessa ställer stora 
krav på en välfungerande överförmyndarverksamhet, 
och en ständigt uppdaterad kompetens hos såväl per-
sonalen som de rekryterade ställföreträdarna, efter-
som bristfälliga och/eller felaktiga beslut kan leda till 
stora konsekvenser för den enskilde.
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socialnämnden Uppdrag och ansvarsområde
Bistånd, stöd och omsorg
Socialnämnden ansvarar för kommunens lagstiftade 
uppgifter inom socialförvaltningen, som bistånd, 
åtgärder vid missbruk, omsorger om barn och ung-
dom, omsorger om äldre människor och stöd till män-
niskor med funktionshinder.

Inom socialförvaltningen finns socialchefens kansli, 
stöd- och behandlingsenheten, myndighetsenheten 
samt vård- och omsorgsenheten. Daglig verksam-
het och stöd till arbetslösa bedrivs på entreprenad av 
Svensk Kommuntjänst AB.

Socialchefens kansli sköter administration, kva-
litets- och utvecklingsarbete samt handläggning av 
serveringstillstånd. Här finns även äldre- och handi-
kappombudsman, anhörigkonsulent och medicinskt 
ansvarig sjuksköterska.

Fokus på frivilliga behandlingsformer
Socialförvaltningen ska arbeta med respekt för män-
niskors självbestämmanderätt och integritet. Vård och 
behandling ska så långt som möjligt ges under frivil-
liga former utifrån individens behov, lagar och eko-
nomiska resurser. Socialförvaltningen arbetar i nära 
samverkan med brukarna, bland annat genom att för-
valtningen medverkar i det kommunala handikapp-
 rådet och pensionärsrådet.

sammanfattning
socialnämnden redovisade ett underskott om 1,3 mkr 
mot budget. samtidigt som intäkterna var 9,4 mkr högre 
än budgeterat blev kostnaderna 10,7 mkr högre än 
beräknat. Ökning av både interna intäkter och interna 
kostnader beror till stor del på interndebitering. orsa-
kerna till det totala underskottet är bland annat att för-
valtningen fick högre kostnader än beräknat för it och 
modellkommunprojektet, och på att förvaltningen inte 
hade budgeterat för tjänsten medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska.

De flesta av målen uppfylldes, men några uppfyll-
des inte eller kunde inte utvärderas. På grund av för låg 
svarsfrekvens kunde förvaltningen inte utvärdera målen 
om påverkansmöjligheter inom hemtjänst och om möj-
ligheten till aktiviteter på Pomona.

omvårdnadslyftet och modellkommuner är två av 
flera projekt som startade under året. Samarbetet mel-
lan kommunens förvaltningar och landstinget för-
 djupades. Förvaltningen upphandlade ett HvB-hem som 
ska ta emot ensamkommande flyktingbarn enligt kom-
munens nya avtal med Migrationsverket. Bålstapolarna 
nominerades till götapriset, som ges till bästa utveck-
lingsprojekt i offentlig sektor, och Bålstapolarna blev 
utsedda som en av fyra finalister. Inom äldreomsorg 
infördes ”service utan behovsprövning” som ger äldre 
över 75 år viss hemtjänst utan biståndsbedömning.
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Årets händelser
Förvaltningen färdigställde kvalitetsdeklarationer för 
alla verksamheter. Man påbörjade även arbetet med 
det nya äldreboendet och samarbetet med entreprenö-
ren har fungerat mycket bra.

Förvaltningen gjorde också en översyn av regelverket 
för färdtjänst och riksfärdtjänst och utökade gränsen 
för färdtjänst från två mil till sex mil utanför kommun-
gränsen.

För att förbättra servicen till de äldre medborgarna 
beslutade nämnden att utöka den tidigare ”förenklade 
biståndsbedömningen” till ”service utan behovspröv-
ning”. Det senare inkluderar flera serviceinsatser inom 
hemtjänsten, samt trygghetslarm, som från och med 
oktober kan beställas av kommuninvånare över 75 år 
utan föregående biståndsbedömning.

Efter att kommunen tecknat ett nytt avtal med Migra-
tionsverket om mottagande av ensamkommande flyk-
tingbarn genomförde förvaltningen en upphandling 
av ett HVB-hem (hem för vård och boende) för mot-
tagande och vård. Kommunen har sedan i oktober tre 
platser för asylsökande barn och fyra platser för barn 
med permanent uppehållstillstånd. För tiden efter 
HVB-hemmet gör förvaltningen individuella plane-
ringar med varje individ, men så länge kommunen inte 
har ett HVB-hem i egen regi finns inga garantier för 
att barnen kommer att bo och vistas inom Håbo kom-
mun.

Bålstapolarna nominerades till Götapriset, ett pris 
som ges till bästa utvecklingsprojekt i offentlig sek-
tor. I konkurrens med knappt 400 bidrag, valdes 
Bålstapolarna ut som ett av de 51 mest värdefulla 
utvecklingsprojekten. Efter en senare nominering blev 
Bålstapolarna en av fyra finalister.

Kommunen har nu själv hand om medlarverksam-
 heten som Svenska kyrkan tidigare hade hand om. 
Kommunens verksamhet ingår i ett nätverk med med-
lare från hela Uppsala län. Samarbetet med polisen 
kring medlingsverksamheten för äldre ungdomar fun-
gerade bra.

All personal inom äldreomsorgen gick en demensut-
bildning och påbörjade även utbildningar i taktil mas-
sage. På så sätt får brukarna inom äldreomsorgen 
möjlighet till massage för ro och ökat välbefinnande.

Förändringar i organisationen inom hemsjukvården 
innebär att alla sjuksköterskor som tidigare gått på 
rullande schema numera är renodlade kvällssjukskö-
terskor och dagsjuksköterskor. Det medför en ökad 
kontinuitet för patienterna och en bättre arbetsmiljö 
för personalen som får färre patienter att ta hand om.

Dagverksamheten startade projektet ”Hotellfrukost 
på Pomona”. De boende får en dag i veckan möjlig-
het att få frukost med ägg, bacon, juicer och annat gott 
i rofylld miljö med vackert dukat bord. Projektet ska 
utvärderas och kan bli en permanent guldkant i tillva-
ron om det visar sig vara uppskattat.

Ett projekt med Svensk Kommuntjänst AB startade 
den 1 mars för personer med svår psykisk funktions-
nedsättning. Syftet är att få dessa personer intres-
serade av att delta i sysselsättning eller arbete. Elva 
personer ingår i projektet, och under sammankoms-
terna har antalet deltagare ökat från två personer per 
gång till nio personer per gång. Projektet utvärderades 
i december och förlängdes till och med 2012.
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Förvaltningen gjorde en utbildningssatsning inom 
boendestöd med integrerad psykiatri och en kurs i 
motiverande samtal.

Sjövägen har fått klartecken för att bygga nya lägen- 
heter och gemensamma lokaler på befintlig tomt. 
Byggnationen beräknas vara klar 2013.

Inom individ- och familjeomsorgen utvecklades samver-
kan mellan skola, socialtjänst och BUP, barn och ung-
domspsykiatri, i ett projekt som kallas modellkommuner.

Genom att utöka från tre till fyra handläggare inom för-
sörjningsstöd har förvaltningen utformat nya arbets-
sätt som innebär tätare kontakter med den sökande och 
arbetsförmedlingen i syfte att den sökande snabbare ska 
nå egen försörjning.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Externa intäkter 51 660 51 452 58 692 7 240
Interna intäkter 15 410 15 646 17 818 2 172
Summa intäkter 67 070 67 098 76 510 9 412
Lönekostnader –139 545 –140 104 –143 256 – 3 152
Köp av verksamheter – 65 454 – 74 048 – 76 564 – 2 516
Övriga kostnader – 28 265 – 26 885 – 28 606 – 1 721
Interna kostnader – 25 638 – 25 722 – 29 078 – 3 356
Summa kostnader –258 902 –266 759 –277 504 –10 745
Resultat – 191 832 – 199 661 – 200 994 – 1 333

Socialnämnden redovisade totalt sett ett underskott 
om 1,3 mkr jämfört med budget.

Högre interna intäkter och interna kostnader beror på 
intern debitering av den kommunala hemtjänsten.

Under året startade flera projekt med hjälp av drift-
bidrag från statliga myndigheter. Ett par exempel är 
omvårdnadslyftet och modellkommuner.

Förvaltningen sålde två platser inom äldreomsorgen 
till en annan kommun under längre tid än vad som 
planerats vilket medförde ett överskott. Intäkterna 
inom hemtjänsten, särskilt boende och fotvård blev 
högre än beräknat.

De ökade kostnaderna 2011 för köp av verksamhet 
förklaras av att den privata hemtjänsten ökat betyd-
ligt mer än förväntat. En orsak är att ett ökande antal 
äldre väntar på att få flytta till särskilt boende. Beho-
vet av köpt korttidsvård ökade under året, men stora 
delar av vårdbehovet för dessa äldre kunde tillgodo-

ses genom hemtjänst. Hemtjänsten har utförts av både 
privat och kommunal hemtjänst.

Positivt är att snabba vårdplaneringar har gett ett stort 
överskott inom verksamheten utskrivningsklara, men 
det kan samtidigt till viss del ha medfört högre kostna-
der för hemtjänsten.

Förvaltningen kunde även avsluta ett externt boende 
inom LSS för att istället kunna tillgodose behovet på 
hemmaplan.

Lönekostnaderna gav ett underskott som till en del 
härrör från den kommunala hemtjänsten. Kostna-
derna ökade också mellan 2010 och 2011. Eftersom 
den kommunala hemtjänsten är intäktsfinansierad 
kompenserades den av högre intäkter. Ytterligare en 
bidragande orsak till underskottet var att medicinskt 
ansvarig sjuksköterska inte var budgeterad och att för-
valtningen har betalat ut avgångsvederlag under året.

Utbildning inom projektet omvårdnadslyftet med-
förde vissa kostnader, som finansierades av projekt-
medel. Tekniska hjälpmedel kostade mer än beräknat, 
men kostnaderna var ändå lägre än år 2010. Renove-
ring och sanering av en lägenhet gjordes under året. 
Andra kostnadsposter var reparationskostnader för 
maskiner i restaurangens kök samt ökade kostnader 
för råvaror. Efterfrågan på matlådor ökade också.

investeringar
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Inkomster
Utgifter – 978 – 900 – 894 6
Summa – 978 – 900 – 894 6

Inom investeringar skedde inga avvikelser mot budget.

driftredovisning
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Nämnd och styrelse-
verksamhet – 584 – 734 – 691 43
Alkoholtillstånd – 40 9 46 37
Övergripande  
socialtjänst – 6 456 – 7 143 – 8 822 –1 679
Äldreomsorg och 
boende stöd – 82 153 – 88 639 – 91 132 –2 493
Insatser enligt LSS – 39 349 – 37 601 – 37 378 223
Färdtjänst/riksfärdtjänst – 2 681 – 2 288 – 2 692 – 404
Förebyggande  
äldreomsorg – 6 630 – 7 160 – 6 778 382
Individ och familje omsorg – 34 207 – 37 837 – 36 433 1 404
Ekonomiskt bistånd – 16 984 – 15 207 – 14 659 548
Arbetsmarknadsåtgärder – 2 748 – 3 061 – 2 455 606
Summa –191 832 –199 661 –200 994 –1 333
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Underskottet inom övergripande socialtjänst beror på 
att tjänsten som medicinskt ansvarig sjuksköterska 
inte var budgeterad för året och på att förvaltningen 
hade högre konsultkostnader än beräknat för it och 
modellkommunprojektet. Ett utbetalt avgångsveder-
lag påverkade också kostnaderna.

Inom äldreomsorgen kostade hemtjänst betydligt mer 
än beräknat. Ärendena var både fler och tyngre, vil-
ket beror på bristen på platser i särskilt boende. En 
av de privata utförarna fick fler kunder än beräknats 
vilket också bidrog till ökade kostnader. Behovet att 
köpa in korttidsvård ökade under året, men stora delar 

av vårdbehovet kunde tillgodoses genom hemtjäns-
ten. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel var högre än 
beräknat.

Inom LSS-insatser minskade de totala kostnaderna på 
grund av att förvaltningen kunde avsluta ett externt 
boende som istället kunnat tillgodoses på hemmaplan. 
Kostnaderna inom daglig verksamhet LSS har ökat 
jämfört med både budget 2011 och utfall 2010. Detta 
beror på att fler deltagare haft högre omsorgsbehov 
vilket genererat högre kostnader.

Överskottet inom arbetsmarknadsåtgärder beror på 
ett statsbidrag från Socialstyrelsen.
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Måluppfyllelse
i Håbo är medborgarna i fokus
85 % av de med hemtjänstinsatser ska uppleva att de 
har stora eller mycket stora möjligheter att påverka 
när man får hjälp.
�Kan	ej	bedömas

Förvaltningens avsikt var att redovisa resultatet 
i SKL:s och Socialstyrelsens öppna jämförelser. 
Där anger man resultatet som en osäker uppgift 
på grund av för få svar. Målet har därför inte 
utvärderats.

Nyckelindikatorer Utfall 
2011

Måltal 
2011

� 
Andelen av de med hemtjänstinsat-
ser som upplever att de har stora 
eller mycket stora möjligheter att 
påverka när man får hjälp.

Andelen av de boende på Pomona och Dalängen 
som upplever att behovet av aktiviteter blir bra eller 
mycket bra tillgodosett ska vara minst 70 %.
�Kan	ej	bedömas

Målet har inte utvärderats eftersom resultatet anses 
osäkert i SKL:s öppna jämförelser, på grund av för 
låg svarsfrekvens.

Nyckelindikatorer Utfall 
2011

Måltal 
2011

� 
Andelen av de boende på Pomona 
och Dalängen som upplever att beho-
vet av aktiviteter blir bra eller mycket 
bra tillgodosett.

Fel i läkemedelshanteringen ska minska med minst 
50 % jämfört med 2009.
J	Kommer	ej	att	uppfyllas/Är	ej	uppfyllt

Målet har inte uppfyllts. I förhållande till det antal 
mediciner som hanteras är dock avvikelserna få. 
Förvaltningen arbetade under året med att utveckla 
rutiner och metodik för att minimera antalet avvi-
kelser.

Den genomsnittliga hjälptiden för försörjningsstöd 
ska vara högst fyra månader.
J	Kommer	ej	att	uppfyllas/Är	ej	uppfyllt

Den genomsnittliga hjälptiden har varit längre än 
fyra månader och målet är därför inte uppfyllt. 
Den främsta förklaringen är att gruppen har svårt 
att etablera sig på arbetsmarknaden.

Nyckelindikatorer Utfall 
2011

Måltal 
2011

J 
Antal bidragsmånader per hushåll 
inom försörjningsstöd 4 95 minst 4

i Håbo är dina skattepengar vårt ansvar
Socialförvaltningen ska fortsätta arbetet med att 
utveckla stödinsatser på hemmaplan
zKommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Arbetet har utvecklats i modellkommunarbetet och 
genom nya metoder för att arbeta med brukarnas 
nätverk, bland annat genom så kallade kraftmöten.

Kostnaderna för institutionsplaceringar på grund av 
missbruk ska minska jämfört med den genomsnittliga 
kostnaden för perioden 2006-2010
J	Kommer	ej	att	uppfyllas/Är	ej	uppfyllt

Kostnaderna var höga under 2011 och målet upp-
fylldes inte. En orsak till den ökade kostnaden är 
att fler personer har tvångsvårdats vilket innebär en 
högre dygnskostnad.

i Håbo är den kommunala verksamheten 
kvalitetssäkrad
Genom en fortsatt utökad samverkan mellan de 
enskilda skolorna och socialtjänsten ska stödet till 
barn med särskilda behov utvecklas och möjligheterna 
till stöd och behandling inom kommunen förbättras.
zKommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Detta är ett pågående arbete och under året påbör-
jade förvaltningen bland annat ett projekt om skol-
frånvaro, vilket är en viktig faktor för att komma 
tillrätta med barns och ungas psykiska ohälsa.

i Håbo kan du välja
Socialförvaltningen ska utveckla arbetssätt som ger 
den enskilde stöd att så långt möjligt göra egna val i 
vardagen.
zKommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Under året tillkom tre nya utförare inom hemtjäns-
ten, och i det vardagliga arbetet i äldreomsorgen 
och omsorgen om funktionshindrade arbetar man 
på ett medvetet sätt för att stödja den enskilde i att 
göra egna val. Målet anses därför uppfyllt.

Årsredovisning	2011

So
ci

al
nä

m
nd

en
 

71



I Håbo finns en miljö för framtiden
Vid utbyte eller eventuell nyanskaffning av fordon till 
socialförvaltningen ska miljövänligt alternativ inköpas.
zKommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

De bilar som nyanskaffats under året är bra miljö-
alternativ. Målet är uppfyllt.

i Håbo ska medarbetarna ha goda 
anställningsvillkor, meningsfulla arbetsuppgifter 
och kontinuerliga möjligheter till utbildning 
och utveckling i sitt arbete. Heltid ska vara en 
rättighet, deltid en möjlighet.
Samtliga medarbetare ska ges möjlighet till vidareut-
bildning vid minst två tillfällen under verksamhetsåret
zKommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Alla medarbetare har fått möjlighet till vidare- 
utbildning vid minst två tillfällen under året, målet 
är uppfyllt.

viktiga förändringar och trender
Bostadsbristen i Håbo påverkar alla socialtjänstens 
målgrupper och är ett växande problem. Det minskar 
möjligheterna till bland annat hemmaplanslösningar 
för missbrukare och att pröva nya vägar för stöd till 
brukare inom LSS eller socialpsykiatrin. Bostadsbris-
ten fördyrar på så sätt flera av socialtjänstens verksam-
heter.

Inom försörjningsstöd fortsatte arbetet med att hjälpa 
arbetslösa till egen försörjning. Trots att Uppsala län 
under första halvåret 2011 uppvisade landets lägsta 
arbetslöshet, och Håbo den näst lägsta inom länet, har 
andelen av de arbetslösa som behövt försörjningsstöd 
varit fortsatt hög. Eftersom cirka en fjärdedel av de 
arbetslösa med försörjningsstöd är under 24 år kom-
mer förvaltningen dessutom att särskilt inrikta arbetet 
på denna grupp framöver.

Under sommaren noterade nämnden en stor ökning av 
antalet inkomna anmälningar enligt lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM), vilket medförde betyd-
ligt fler placeringar än beräknat (de flesta dock fri-
villiga enligt socialtjänstlagen). Sedan ungefär ett år 
tillbaka använder förvaltningen numera alltid utred-
ningsverktyget ASI (addiction severity index) för att 
fastställa brukarens behov inom många skiftande livs-
områden, innan man beslutar om placering, vilket 
väntas öka såväl insikt och motivation hos brukaren, 
som träffsäkerhet i nämndens bedömning.

Samarbetet mellan kommunens förvaltningar och 
landstinget har ökat och fördjupats. Familjecentra-
len arbetar bland annat med föräldrautbildningar, 
nätverksmöten i kommunen som har fått det lokala 
namnet kraftmöten, i modellområdesarbetet, i RIM-

projektet, i Kämpe och med demokratidagarna i ung-
domsarbetet.

Efterfrågan på platserna på Biskops-Arnö inom Käm-
peverksamheten är stor. Föräldrarna önskar också att 
verksamheten ska utökas så att ungdomarna även kan 
vistas där över helgerna.

Trenden visar att stöd- och behandlingsenhetens ären-
den blir mer och mer komplexa, med djupare social 
problematik och sämre psykisk hälsa.

40-talisterna kommer i allt större utsträckning att 
behöva hjälpinsatser. Det är rimligt att anta att det 
kommer att ställa andra krav på hemtjänsten vad 
gäller service och individualiserad vård och omsorg.

De demenssjuka som flyttat in på Dalängen under året 
har varit yngre än tidigare. Nämnden räknar därför 
med ett ökat behov av demensplatser på kommunens 
särskilda boenden och på dagverksamhet.

Inom rehabilitering ökar behovet av kognitiva hjälp-
medel. Det medför en kostnadsökning för kommunen. 
Håbo kommun omarbetar sina hjälpmedelsriktlinjer 
för att följa behoven i samhället.

Mer avancerad hemsjukvård flyttas från slutenvården 
till ordinärt boende. Det medför ökade kostnader för 
både personal, utrustning och förbrukningsmaterial, 
och ger även större behov att utbilda personalen.

Möjlighet att införa lokala värdighetsgarantier och nya 
riktlinjer för demenssjuka ställer ökade krav på verk-
samheterna att leverera en god och säker vård. För att 
möta detta har nämnden startat ett lokalt arbete med 
att skapa och införa lokala riktlinjer för demenssjuka 
i Håbo kommun.

För att förbättra och öka inflytandet för varje indi-
vid som bor på Pomona arbetar förvaltningen med att 
stärka kontaktmannaskapet och öka tiden som varje 
brukare har med sin kontaktperson. Det sker genom 
mindre personalgrupper än tidigare kring varje bru-
kare.

Nämndens verksamhet påverkas mycket av ökningen 
av unga vuxna som behöver boendestöd.

Många unga vuxna med funktionsnedsättning vill 
flytta hemifrån när de slutat skolan. Det är tydligt 
utifrån den nuvarande boendekön där behovet omfat-
tar både gruppbostadsplatser och serviceboende.

Efterfrågan på boendestöd för personer inom LSS är 
stort och har kunnat erbjudas under året.
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Utbildningssatsningar krävs då utvecklingen går mot 
ökad delaktighet och mer medbestämmande inom alla 
verksamheter.

Plan för valfrihet och konkurrens
Socialförvaltningens plan för valfrihet och konkurrens 
löpte ut den 31 december 2011. Inga fler verksamheter 
konkurrensutsattes under året. Inom hemtjänsten till-
kom tre nya utförare inom kundval enligt LOV, lagen 
om valfrihet.

intern kontroll
Socialnämnden antog en reviderad plan för internkon-
troll i februari 2011. Nämnden tog också fram en pro-
visorisk rutin för att förhindra långvariga datastopp. 
En fördjupad undersökning genomfördes av matkva-
litet på Pomona. Ett pågående förbättringsarbete görs 
genom att avvikelser inom hälso- och sjukvården redo-
visas varje kvartal till socialnämnden. Dialogmöten 
med privata utförare förs också regelbundet.

volymer och nyckeltal
Hemsjukvård
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Antal ärenden 340 364 389 350
Kostnad per kund, kr 21 041 20 262 20 321 22 540

Antal ärenden
Antalet hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende fort-
sätter att öka.

Kostnad per kund, kr
Varje sjuksköterska som ansvarar för patienter i 
ordinärt boende får fler patienter att ta hand om för 
varje år. Samtidigt ökar kraven på behandlingsåtgär-
der för varje person. Några exempel på saker som 
utökar arbetsbelastningen är dokumentation, risk-
 bedömningar, striktare avvikelsehantering och att mer 
avancerad sjukvård flyttas från sjukhus till vård i kom-
munerna.

Korttidsboende, äldre
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Antal platser 12 12 12 12
Kostnad per plats, kr 310 705 327 031 356 600 343 600

Kostnad per plats, kr
Under våren 2010 beslutades om personalförstärkning 
med 0,75 tjänst vilket för 2011 ger en helårseffekt.

särskilt boende Pomona hus 4
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Antal boenden 32 32 32 32
Andel årsarbetare 
med utbildning, % 72 72 85 85
Kostnad per boende, 
kr (inkl natt) 356 500 391 300 410 500 425 700

särskilt boende dalängen
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Antal boenden 18 18 18 18
Andel årsarbetare 
med utbildning, % 100 100 100 100
Kostnad per boende, 
kr (inkl natt) 416 303 525 000 586 300 586 722

Kostnad per boende, kr (inkl natt)
Överskottet från 2010 har använts till vikariekost-
nader för den stora satsningen på utbildning inom 
demens. Verksamheten har också köpt ett växthus, 
trivselprodukter och aktivitetsmaterial till de boende. 

Årsredovisning	2011

So
ci

al
nä

m
nd

en
 

73



Överskottet har även använts till underhållning och 
utflykter för de boende.

socialpsykiatri
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget  
2011

Antal kunder, dagtid 29 32 40 32
Antal årsarbetare 
inkl natt 6 75 11 92 14 38 12 85
Antal beslut, boen-
destödstimmar 7 909 10 660 13 520 10 660
Antal besök, Källans 
verksamhet 2 005 1 717 2 388 1 770
Andel årsarbetare 
med utbildning, % 100 100 100 100

Personlig assistans
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Beviljade timmar LASS 69 500 70 630 81 803 87 588
Beviljade timmar LSS 8 400 11 650 6 862 8 076

sjövägen gruppboende
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Antal boenden 6 6 6 6
Antal årsarbetare 8 77 8 5 11 4 11 4
Personaltäthet 
(exkl natt) 1 46 1 46 1 5 1 5
Andel årsarbetare 
med utbildning % 80 82 85 85
Kostnad per  
boende, kr 1 299 410 1 372 167 1 396 000 1 402 833

Lindegårdsvägen gruppboende
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Antal boenden 6 6 6 6
Antal årsarbetare 6 5 6 5 7 27 7 27
Personaltäthet (exkl 
natt) 1 08 1 08 1 21 1 21
Andel årsarbetare 
med utbildning % 100 100 100 100
Kostnad per boende, 
kr 644 333 722 167 673 000 684 330

ekans korttidsboende
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget  
2011

Antal brukare 18 19 20 23
Antal årsarbetare 6 6 5 8 4 6 5

Volym/nyckeltal Utfall 
2009

Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget  
2011

Antal boendedygn 837 943 1 077 943
Kostnad per bru-
kare, kr 170 701 188 263 219 000 176 000
Andel årsarbetare 
med utbildning % 100 100 100 100

Antal brukare
Antalet brukare är stabilt. En förändring är dock att 
besluten avser längre perioder för de brukare som 
redan nyttjar korttidsboendet.

Antal årsarbetare
Under året utökades verksamheten med 1,3 årsarbe-
tare på grund av flera beslut som innefattade många 
dygn. Ytterligare 0,66 årsarbetare överfördes från per-
sonlig assistans. Kostnaden finansierades via verksam-
heten personlig assistans.

Antal boendedygn
Nya lokaler har möjliggjort sex platser per dygn istäl-
let för tidigare fem.

Kostnad per brukare, kr
Anledningen till att kostnaden per plats ökat är att 
verksamheten flyttat till större lokaler, vilket medfört 
högre kringkostnader för bland annat installation av 
brandlarm. Dessutom har personalkostnaderna varit 
högre.

daglig verksamhet Lss
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Antal deltagare 28 30 34 35
- varav företagsplatser 11 12 11 14

Institutionsvård vuxna
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Antal placerade per-
soner

14 9 17 10

Antal placeringar 16 13 25 10
Antal vårddygn 2 243 977 1 368 1 700

Antal placerade personer
En tydlig trend under sommaren och hösten 2011 
pekar på ett ökat antal placeringar av vuxna även 
under nästkommande år. Det innebär ett behov av pla-
ceringar med anledning psykisk ohälsa, vid sidan av 
missbruksbehandling.
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Antal vårddygn
Flera placeringar har avbrutits i förtid av brukaren 
och några placeringar hade påbörjats år 2010. Där-
för var antalet vårddygn inte så högt, trots antalet pla-
ceringar. Att budgeten ändå överskreds beror på att 
betydligt dyrare HVB-hem behövde användas efter-
som mer komplex problematik krävt mer speciali-
serade behandlingshem.Vid flera tillfällen har olika 
lösningar med externa stödboenden kunnat möta ett 
akut behov hos brukaren. När stödboendena inte har 
tillstånd för HVB-hemsverksamhet redovisas dessa fall 
inte som placeringar utan ingår i resultatet för försörj-
ningsstöd.

institutionsvård barn och unga
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget  
2011

Antal placerade per-
soner 14 8 14 8
Antal placeringar 17 9 15 8
Antal vårddygn 1 998 1 394 1 259 1 800

Antal placerade personer
Den långsiktiga utvecklingen är en minskning av anta-
let placeringar. Verksamheten 2011 innehöll bland 
annat ett par kortare placeringar där även förälder 
eller föräldrar placerades, vilket tillfälligt ökade anta-
let placeringar eftersom även föräldrar medräknas i 
antal placerade personer.

Antal vårddygn
När förälder och barn placerats samtidigt räknas varje 
placerat dygn enbart en gång i denna statistik.

Familjehem 0-20 år (exkl jourhem och familjehem LSS)
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget  
2011

Antal placerade per-
soner 25 19 13 20

Antalet genomförda familjehemsplaceringar har 
minskat under de senaste åren. Det är en utveckling 
som verkar vara stabil och som kan förklaras genom 
arbetet med hemmaplanslösningar. Flertalet av de nu- 
varande placeringarna är långsiktiga.

Barnavårdsutredningar
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Aktualiseringar 550 506 538 550
Inledda utredningar 161 152 157 160
Avslutade utredningar 158 144 129 165

Familjeteamet
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Behandlingsinsatser 230 255 250 274
- varav individuella 
behandlingsinsatser för 
familj 127 143 150 144
- varav behandlingsin-
satser i grupp 103 112 100 130
Avslutade ärenden 66 64 60 55

Försörjningsstöd
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Antal hushåll 351 370 354 375
- varav antal arbets-
lösa 215 295 257 250
Antal bidragsmånader 1 620 1 890 1 753 1 700
Avslutade ärenden 283 265 200

Antal hushåll
Under hösten tillkom färre nya ärenden än beräknat. 
Antalet bidragsmånader per hushåll minskade något 
jämfört med föregående år, vilket skiljer Håbo från 
många andra kommuner i landet. Delvis kan det för-
klaras med ett nytt arbetssätt med fler försörjnings-
stödshandläggare.
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Miljö- och tekniknämnden

Uppdrag och ansvarsområde
Miljö- och teknikförvaltningen arbetar med många 
saker som de flesta av oss använder dagligen utan 
att reflektera över det. Förvaltningen ansvarar för 
att tillhandahålla allt från vatten och sophämtning 
till belysning på allmänna platser. Till förvaltningens 
ansvarsområden hör också skötsel av naturreservat, 
stränder och parker, samt kommunala gator, gång- och 
cykelvägar och busshållplatser.

Service för kommunens lokaler och verksamheter
Miljö- och teknikförvaltningen bygger, underhåller, 
städar och lagar maten till skolorna och förskolorna. 
I uppdraget ingår även att kontrollera att restaurang-
erna arbetar på rätt sätt och att ha tillsyn över före-
tag och industrier vad gäller utsläpp och föroreningar. 
Bygglovshantering och planering av kommunens bygg-
projekt är andra viktiga områden.

Inom miljö- och teknikförvaltningen arbetar personal 
med skilda utbildningar och arbetsområden. Arbetet 
styrs av de beslut som fattas av politikerna i miljö- och 
tekniknämnden och tillståndsnämnden.

sammanfattning
Miljö- och tekniknämnden redovisade ett totalt under-
skott på 4,6 mkr mot budget. Underskottet kan främst 
hänföras till lönekostnader där avvikelsen var –4 mkr. 
Lönekostnaderna var högre på grund av flera nyrekryte-
ringar och dubbelbemanning under vissa perioder och 
behov av extrapersonal inom bland annat kostavdel-
ningen. det stora behovet av snöröjning bidrog mycket 
till underskottet inom drift.

nästan alla mål uppfylldes. ett mål uppfylldes inte 
men aktiviteterna är påbörjade. det gäller kartläggning 
av processer för kvalitetssäkring.

Till årets händelser hör att nybyggnationen av äldre-
boendet solängen startade, liksom ombyggnad påbör-
jades på gransäterskolan. en ny skatepark invigdes, 
liksom lekplatsen Buseum intill Lasse Åbergs museum.
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Beläggningsarbeten utfördes på bland annat Slotts-
kogsleden, Stockholmsvägen, Kraftleden och Kalmar-
vägen.

Ny lekplats och upprustade skolgårdar
En ny stadsdelslekplats anlades i anslutning till Lasse 
Åbergs museum. Lekplatsen invigdes i augusti och har 
fått namnet Buseum.

Förvaltningen fortsatte också upprustningen av ute-
miljön på skolor och förskolor, bland annat på Gran-
säterskolan, Slottsskolan, Futurum, Vibyskolan, Viby 
förskola, Ellensborgs förskola och Mansängens för-
skola.

Nya p-platser för pendlare
Förvaltningen har upphandlat drift och underhåll av 
gatubelysning i samarbete med Upplands-Bro kom-
mun och trafiklinjemålning i samarbete med Enkö-
pings kommun.

Under året tillkom 80 parkeringsplatser för pendlare.

Under hösten övertog Håbo kommun konstgräsplanen 
i Gröna Dalen från Håbo FF.

En illustration och arbetshandlingar för upprustning 
av Järnvägsparken (Bålsta gamla stationspark) togs 
fram.

Ökade problem med vildsvin
Problemen med vildsvin i Bålsta tätort ökade kraftigt. 
Arbetet med att hantera inkomna synpunkter och att 
vidta åtgärder för att minska problemet tog mycket tid 
i anspråk.

Årets händelser
Fastighetsavdelningen
Förvaltningen påbörjade nybyggnation av äldreboen-
det Solängen med 40 lägenheter. Projektet beräknas bli 
klart i december 2012.

En renovering av nedre Futurum pågår för att komma 
till rätta med inläckage och problem med inomhusmil-
jön. I projektet ingår även åtgärder för att förbättra 
byggnadens standard och minska energianvändningen. 
Renoveringen beräknas bli klar i juli 2012.

Förbättrad krisledning i kommunhuset
Förvaltningen genomförde åtgärder i kommunhu-
set för att förstärka kommunens krisledningsförmåga, 
med syfte att skapa förutsättningar för en effektiv och 
säker ledning. Projektet slutförs under 2012.

Nya brandlarmsanläggningar är installerade i kom-
munhuset och Gransäterskolan.

Flera projekt på Gransäterskolan
Gransäterskolan byggdes ut med soprum för att möj-
liggöra källsortering, lastkaj för att kunna ta emot 
varutransporter och trapphus för ett säkrare sätt 
komma ner till slöjdlokalen. Åtgärderna ger även en 
säkrare skolgård för barnen då gården inte behöver 
trafikeras. Ett nytt system för styrning och reglering 
är installerat på Gransäterskolan med syfte att bättre 
kunna kontrollera och justera värme och ventilation i 
byggnaden.

Miljöförbättring hos räddningstjänsten
Förvaltningen bytte ut räddningsstationens oljepanna 
mot bergvärme och solpaneler i ett steg mot en fossil-
bränslefri kommun.

Lokalvården har organiserat sig i arbetslag bland 
annat för att undvika ensamarbete och kunna planera 
verksamheten mer effektivt när det gäller städning och 
materialförsörjning. Fyra personer på avdelningen har 
utbildats till gruppledare och genomgått SRY-utbild-
ning (Servicebranschens Yrkesnämnd) med mycket 
gott resultat. All städpersonal har fått utbildning i 
städmetoder.

gatuavdelningen
Premiär för skatepark
Under året färdigställde förvaltningen byggnationen 
av skateparken Bålsta SK8 Plaza. Den invigdes den 
10 juni med bland annat tävlingar och uppvisningar. 
Utveckling och upprustning av området runt skatepar-
ken fortsatte under året med belysning, sittplatser och 
papperskorgar.
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Mät-, kart- och gis-enheten
Håbo kommun bytte under hösten koordinatsystem 
för kartproduktion och övrig redovisning av lägesbun-
den information. Från det gamla lokala koordinatsys-
temet SR63 har kommunen övergått till ett nytt globalt 
anpassat referenssystem, SWEREF 99. Övergången 
har redan skett i majoriteten av kommunerna. Efter 
övergången relateras all geografisk information som 
används av kommunens förvaltningar till det nya refe-
renssystemet, och koordinater anges framöver i SWE-
REF 99 18 00, som är det nya koordinatsystemet i 
Håbo kommun. Det ligger närmast det koordinatsys-
tem som används inom Stockholms län.

Miljöstrategiska enheten
Miljöstrategiska enheten arbetade under året främst 
med två större strategier och planarbeten: energieffek-
tiviseringsstrategin för Håbo kommun och starten av 
arbetet med att ta fram en miljöplan för kommunen.

Miljöstrategiska enheten gjorde en handläggning av 
Skörbytippen och Kalmarsandsdeponin, två av kom-
munens förorenade områden. Det belastade budgeten 
mycket då det medförde stora oförutsedda kostnader.

Uthållig kommun
Kommunen blev antagen till den tredje etappen av 
Energimyndighetens samverkansprojekt Uthållig 
kommun. Miljöstrategiska enheten projektleder kom-
munens medverkan.

På naturvårdssidan har enheten drivit arbetet med att 
göra Granåsens naturreservat tillgängligt för funk-
tionsnedsatta. Det har man åstadkommit genom ett 
lokalt naturvårdsprojekt (Lona) i samarbete med 
Upplandsstiftelsen och Handikappföreningarnas sam-
arbetsorgan (HSO).

Kommunens naturvårdsplan trycktes och offentlig-
gjordes under året.

Enheten genomförde också en miljövecka med mäng-
der av aktiviteter i miljöns tecken.

va- och avfallsavdelningen
Årets händelser redovisas separat i avsnitten va-avdel-
ningen och avfallsavdelningen.

Kostavdelningen
Gröna Dalens kök blev klart i februari 2011 efter 
omfattande golvarbete. Kostavdelningen fortsatte med 
förändringsarbetet vad gäller fler vegetariska rätter på 
matsedeln. Köksgolvet i Bildningscentrum Jan Fride-
gård blev klart i oktober 2011. Tillagning och leverans 
gjordes från Gröna Dalens kök. Kostavdelningens 
utredning och regler för pedagogisk måltid blev klara 
under året och börjar gälla från och med januari 2012.

Miljöavdelningen
Miljöavdelningen gjorde tillsynsbesök vid cirka 130 
miljö- och hälsoskyddsobjekt och vid 65 livsmedelsan-
läggningar. Tillsyn av inomhusmiljön i skolor och för-
skolor var ett prioriterat område inom hälsoskydd.

Miljöskyddskontroll inom lantbruk, verkstäder och 
hamnar
Inom miljöskydd utförde förvaltningen prioriterade 
tillsynsinsatser mot lantbruk, mindre verkstäder och 
småbåtshamnar. Avdelningen hanterade under året 
flera tidskrävande klagomålsärenden om störning på 
grund av vedeldning i kaminer, badtunnor och bastu-
tunnor inom tätbebyggt område.

Inventering av strandområden
Strandskyddstillsynen startade med en inventering 
längs hela kommunens strandområden. Under hös-
ten fanns en extra halvtidstjänst på avdelningen. Den 
extra resursen gjorde det möjligt att börja arbeta lång-
siktigt med tillsyn av befintliga enskilda avloppsan-
läggningar.

Byggavdelningen
Byggavdelningen hade fortfarande höga värden i de 
NKI-undersökningar som gjorts (Nöjd-Kund-Index).

En ny plan- och bygglag började gälla den 2 maj 2011, 
vilket lett till ökade administrativa insatser, rekryte-
ringar och ny taxa.
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ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Externa intäkter 18 028 18 199 17 610 – 589
Interna intäkter 86 193 89 894 92 293 2 399
Summa intäkter 104 221 108 093 109 903 1 810
Lönekostnader – 47 272 – 45 486 – 49 504 – 4 018
Köp av verksamheter – 35 436 – 36 075 – 37 381 – 1 306
Övriga kostnader – 57 470 – 58 182 – 59 836 – 1 654
Interna kostnader – 51 564 – 52 219 – 51 682 537
Summa kostnader –191 742 –191 962 –198 403 –6 441
Resultat –87 521 –83 869 –88 500 –4 631

Miljö- och tekniknämnden hade ökade interna intäk-
ter på grund av hyreshöjningar och färdigställande av 
ombyggda fastigheter, skolor och förskolor.

Lönekostnaderna ökade på grund av ett antal nyrek-
ryteringar som medfört dubbelbemanning under vissa 
perioder. Extra personal har belastat lönekostnaderna 
på bland annat kostavdelningen, på grund av långtids-
sjukdom och barnledigheter på några avdelningar.

Snöröjningen belastade både köp av verksamhet och 
övriga kostnader.

investeringar
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Inkomster 41 916 102 -814
Utgifter –20 289 –78 795 –59 530 19 265
Summa –20 248 –77 879 –59 428 18 451

Det pågående projektet Äldreboende Dalängen sva-
rade för 15 mkr av de minskade kostnaderna på grund 
av en tidsförskjutning i projektet.

driftredovisning
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Nämnd och Styrelse-
verksamhet – 393 – 470 – 582 – 112
MTF-Ledning – 1 761 – 2 909 – 1 842 1 067
Mät-, kart- och GIS-
enheten – 1 899 – 1 200 – 1 176 24
Byggavdelningen – 773 – 700 – 1 452 – 752
Gatuavdelningen – 31 645 – 30 000 – 33 670 – 3 670
Miljöavdelningen – 2 039 – 1 960 – 2 208 – 248
Kostavdelningen – 24 766 – 24 500 – 24 650 – 150
Fastighetsavdelningen – 22 773 – 20 900 – 21 295 – 395
Miljöstrategiska – 1 229 – 950 – 1 331 – 381
Information – 243 – 280 – 294 – 14
Summa –87 521 –83 869 –88 500 –4 631

Årets resultat blev -4,6 mkr, av dessa svarade snöröj-
ning för merparten av det negativa resultatet, med 
4,5 mkr där även de särskilt tilldelade medlen för snö-
röjning ingick. Snöröjning omfattar snöplogning och 
sandning av vägar, parkeringar, skolgårdar, gång- och 
cykelvägar, skottning av tak samt bortforsling av snö. 
Avdelningarna som drabbades av detta var gatuavdel-
ningen och fastighetsavdelningen.

Byggavdelningen installerade nya verksamhetssystem 
med medföljande konsult- och datakostnader. I sam-
band med nyrekryteringar ökade även personalkost-
naderna.

MTF-ledningens avvikelse hänförs helt till interna 
transaktioner.
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Öka kvaliteten i samarbetet och uppföljningen av 
entreprenader/inköp av tjänster
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt
Målet anses uppfyllt, eftersom alla aktiviteter och 
alla nyckelindikatorer är uppfyllda. Aktiviteter som 
genomförts är uppföljning av aktuell livsmedelsupp-
handling, bygg- och uppföljningsmöten med entrepre-
nörer samt genomgång och tolkning av olika avtal.

i Håbo bygger vi för framtiden
Främja en hållbar utveckling för nuvarande och  
kommande generationer
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Målet anses uppfyllt eftersom alla nyckelindikato-
rer och 80 procent av aktiviteterna är uppfyllda. En 
aktivitet pågår, men är inte helt klar. Det är fastig-
hetsavdelningens arbete med underhållsplaner för 
Gröna Dalens och Futurums rektorsområden.

Stärka varumärket ”Håbo kommun”
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Målet anses uppfyllt eftersom 95 procent av aktivi-
teterna genomförts. En aktivitet är inte helt genom-
förd och den rör lokalvårdens personal som ska 
använda enhetliga kläder. Beställningen gjordes 
under 2011, men kläderna levererades först i janu-
ari 2012.

Hållbart byggande med god tillgänglighet
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Målet anses uppfyllt eftersom alla aktiviteter är 
genomförda. Gatuavdelningen genomförde samråd 
med kommunens tillgänglighetssamordnare inför 
varje byggprojekt och byggavdelningen tog fram 
riktlinjer för handläggningen av tillgänglighet i alla 
ärenden.

i Håbo är den kommunala verksamheten 
kvalitetssäkrad
Alla verksamheter processkartläggs, så att tillgäng-
ligheten för medborgare och företag är god i alla sam-
manhang som Håbo kommun erbjuder
J	Kommer	ej	att	uppfyllas/Är	ej	uppfyllt

Detta mål uppfylldes inte. 61 procent av aktivi-
teterna är klara och resterande aktiviteter pågår. 
Miljö- och tekniknämnden arbetar med många 
olika verksamheter och alla dessa är inte kartlagda 
avseende processer.

67 procent av nyckelindikatorerna är uppfyllda, 
trots att gatuavdelningen inte har processkartlagt 
någon av verksamheterna.

Måluppfyllelse
i Håbo är medborgarna i fokus
Förbättra rättssäkerheten
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Miljö- och tekniknämnden bedömer att målet 
är uppfyllt, eftersom måluppfyllelsen för nyckel-
indikatorn är 100 procent och 11 av 13 aktiviteter 
avslutades under året och endast två aktiviteter är 
pågående, men inte avslutade. Den ena aktiviteten 
gäller lokalvården som skulle ha genomfört utbild-
ning gällande sekretess inom skola, förskola, äld-
reomsorg samt övriga verksamheter för personal. 
Denna utbildning är inte genomförd. Den andra 
avvikelsen är att gatuavdelningen skulle ha ska-
pat ett system för registrering och handläggning 
med hjälp av en e-tjänst. Arbetet pågår, men är inte 
klart.

Förbättra former för att möjliggöra delaktighet och 
inflytande för medborgarna
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Miljö- och tekniknämndens bedömning är att målet 
är uppfyllt, eftersom 11 av 14 aktiviteter är avslu-
tade. Två pågår, men är inte helt avslutade. Endast 
en aktivitet har inte påbörjats. Det gäller gatuavdel-
ningen som skulle ha gjort en webbaserad enkät om 
trafiksäkerhet, men det arbetet är inte gjort.

Förbätta kontaktvägarna för medborgarna
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Miljö- och tekniknämnden bedömer att målet är 
uppfyllt, eftersom alla nyckelindikatorer är upp-
fyllda och 10 av 12 aktiviteter är avslutade. De akti-
viteter som fortfarande pågår är kostavdelningens 
ökade information om hemsidan och gatuavdel-
ningens arbete för att inrätta en kundtjänst som 
kan ta emot felanmälningar. Dessa två aktiviteter 
är inte avslutade.

i Håbo är dina skattepengar vårt ansvar
Öka samverkan med andra kommuner inom miljö- 
och teknikförvaltningens verksamhetsområden
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Miljö- och tekniknämnden bedömer att målet 
är uppfyllt, eftersom alla aktiviteter genomförts. 
Bland annat deltog förvaltningen aktivt i Sveriges 
Kommuner och Landstings arbetsgrupp för Intern-
pris i kommuner och i konferensen Offentlig fastig-
hetsförvaltning. Förvaltningen har också utbildat 
personal i Vabas, ett program för kommunens va-
förvaltning.
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viktiga förändringar och trender
Fastighetsavdelningen
Ökade krav från hyresgästerna
En tydlig trend är att fastighetsavdelningen får allt 
större krav från sina hyresgäster. Kraven innebär allt 
mer dialog och information men även fler åtgärder 
med snabbare hantering. Åtgärderna kan handla om 
allt från kontraktsfrågor och felanmälningar till om- 
och tillbyggnationer. För avdelningen innebär kraven 
en ökad belastning som är svår att bemöta.

Detaljerad underhållsplan på gång
Eftersatt underhåll som inte har kunnat utföras enligt 
planerna är ett annat problemområde. Det visar sig 
bland annat genom ökade kostnader för fukt- och vat-
tenskador. Förvaltningen arbetar med att inventera 
och ta fram en mer detaljerad och långsiktig under-
hållsplan för kommunens byggnader. Underhållspla-
nen beräknas bli klar under 2012.

Kraven på energieffektivisering ökar allt mer, och både 
resultat och uppföljning blir allt viktigare. För avdel-
ningens personal kräver det kunskap och tid för att 
skapa resultat.

Behov att utveckla dokumentationen
Myndigheter och medborgare ställer också högre krav 
på förvaltningens redovisning av uppgifter för fastig-
hetsverksamheten. För att klara kraven behöver för-
valtningen utveckla dokumentationen vilket medför 
en ökad belastning på avdelningen. Dokumentationen 
hanteras till stor del i verksamhetsstödet Landlord där 
utvecklingen i första hand gäller lokalvård, ritnings-
hantering, energi och media. Det ger även avdelningen 
verktyg för att effektivare kunna styra och följa upp 
verksamheten.

gatuavdelningen
En tydlig trend är en ökad oro hos kommuninvånarna. 
Oron gäller barns trygghet och säkerhet i den offent-
liga miljön, och trafiksäkerhet generellt.

Samverkan med olika aktörer i samhället, som för-
äldraråd, företagare och föreningar fortsätter. Det ger 
positiva resultat och stärker varumärket Håbo kom-
mun.

Ökad vilja att åka kollektivt
Kommuninvånarnas vilja att åka kollektivt ökar. För 
att underlätta för dem som vill åka kollektivt måste 
pendlarparkeringarna utökas, cykelvägarna förbätt-
ras och fler cykelparkeringar byggas vid busshållplat-
ser och stationen.

i Håbo kan du välja
Öka valfriheten för kommunmedborgarna att välja 
bland tjänster som miljö- och tekniknämnden erbjuder
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Miljö- och tekniknämndens anser målet uppfyllt, 
eftersom alla nyckelindikatorer är uppfyllda. 67 
procent av aktiviteterna är helt avslutade medan 
resten är påbörjade. De aktiviteter som fort-
farande pågår är att lokalvårdsenheten genom-
för en behovsanalys som gör att verksamheterna 
kan påverka frekvensen av städning i sina loka-
ler. Gatuavdelningen har startat, men inte avslutat, 
förändringen av öppettiderna i simhallen utifrån 
medborgarnas önskemål. Förseningen av detta pro-
jekt beror på sjukskrivning.

I Håbo finns en miljö för framtiden
Utifrån de 16 nationella miljömålen verka för en miljö 
för framtiden i Håbo kommun, där det prioriterade 
områdena är:
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

En giftfri miljö 
Verka för att förorenade områden utreds och sane-
ras samt att förvaring och hantering av kemikalier 
är säkra för miljön och nuvarande och kommande 
generationer.

Begränsad klimatpåverkan
Verka för att Håbo kommun blir en fossilbränsle-
fri kommun.

Ingen övergödning
Verka för att minska läckage av näringsämnen från 
verksamheter inom kommunen till vattendrag och 
Mälaren.

En god bebyggd miljö
Verka för att tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt att en 
långsiktig hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas.
Miljö- och tekniknämnden bedömer att målet 
är uppfyllt, eftersom 81 procent av aktiviteterna 
genomförts. Resterande aktiviter pågår. Några av 
dessa är gatuavdelningens användning av ett elfor-
don och fastighetsavdelningens utbildning i eco-
driving för alla anställda som använder fordon i 
tjänsten. Dessa aktiviteter är påbörjade men inte 
genomförda.
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Kostavdelningen
Intresset för ekologisk mat ökar, och det behövs ett 
ökat utbud av utbildningar för branschen vad gäller 
ekologisk mat och hur ekologi hänger ihop med eko-
nomi. Föräldrar och elever är intresserade av kost-
avdelningens förändringsarbete. Allt fler ekologiska 
livsmedel som grönsaker, rotfrukter och frukt tillhan-
dahålls av grossisterna.

Miljöavdelningen
Rening av enskilda avlopp
I Sverige har det på myndighetsnivå växt fram ett ökat 
intresse för enskilda avloppsanläggningar. Det har 
resulterat i en rad olika tillsynskampanjer som sker i 
samarbete mellan olika myndigheter. Det långsiktiga 
målet är att fler fastighetsägare ska utrusta sina små 
avlopp med godtagbar rening så att övergödningen 
och risken för spridning av smittämnen till vatten ska 
minska. Miljöavdelningen har anammat denna trend 
och initierade 2011 ett långsiktigt tillsynsarbete inom 
området.

Flera kommunala miljöförvaltningar har i många år 
fokuserat på miljöskydd – en trend som stärks allt mer. 
Det gäller även i Håbo där miljöavdelningen bland 
annat fokuserade på inomhusmiljön i skolor och för-
skolor under 2011.

Inventering av strandskyddsområden
I takt med att det kommer många prejudicerande 
domar inom strandskyddsområdet blir det viktigare 
att utöva tillsyn inom strandskyddsområdet. För att 
stränderna fortsättningsvis ska vara rika livsmiljöer för 
växt- och djurliv och erbjuda medborgarna möjlighet 
till friluftsliv och rekreation genomförs runt om i lan-
det kontroll av att strandskyddsreglerna följs. Miljö- 

Miljöfrågor och mer ytor för aktiviteter
Miljö- och klimatfrågorna påverkar alla medborgare 
och allt fler efterfrågar lokala lösningar. En fram-
tidsvision är stadsodlingar inne i tätorten och lokalt 
omhändertagande av dagvatten i attraktiva parklös-
ningar med kulturella aspekter integrerade. Det kom-
mer att kräva kompetensutveckling inom avdelningen.

Ett behov som gatuavdelningen behöver möta är efter-
frågan på spontanidrottsplatser och lekplatser, ytor 
och anläggningar med plats för spontana möten för 
alla generationer. Denna typ av anläggningar är också 
viktiga ur ett folkhälsoperspektiv.

Drift- och underhållsbehovet på avdelningens anlägg-
ningar ökar på grund av att merparten av vägarna 
inom kommunens bostadsområden är 30–40 år gamla 
och har mycket skador. Det gäller även kommunens 
gång- och cykelvägar, skogar och lekplatser samt ute-
miljön kring skolor och förskolor. Det har gett många 
synpunkter och önskemål från invånarna. Efterfrågan 
på hundrastgårdar och hundbadplatser ökar också.

Önskan om kommunal drift
Inom kommunen finns ett stort antal samfälligheter 
och gemensamhetsanläggningar. En tydlig trend är att 
dessa inte längre har möjlighet att ta ansvar för drift 
och underhåll. Ett antal skrivelser har inkommit med 
önskemål om att kommunen ska ta över ansvaret.

Sammantaget innebär dessa krav en ökad belastning 
på personalen och det kan komma att påverka drift- 
och investeringsbudget i framtiden.
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avdelningen i Håbo har initierat strandskyddsarbete 
genom att göra en inventering längs hela kommunens 
strandområden 2011.

Nytt taxesystem inom livsmedelstillsyn
Inom livsmedelsområdet har livsmedelsföretagarna 
krävt en tillsyn som motsvarar den tid de har betalat 
för. Under 2011 tog miljöavdelningen fram en ny taxa 
som bättre ska motsvara behovet av tillsyn av kom-
munens livsmedelsanläggningar och miljöavdelningen 
arbetar löpande med att uppfylla företagarnas krav.

Byggavdelningen
Håbo växer och ökad nybyggnation behövs
Bålsta växer sig närmare Stockholm. Håbo kom-
muns unika läge nära vatten, rika kulturarv och goda 
förbindelser lockar många olika intressen, och där-
för kvarstår kraven på nya bostäder, liksom krav på 
nybyggnation av industri, kontorslokaler med mera. 
Till detta kommer krav på kommunal service som 
skola, förskola, äldreboende och kommunalt vatten 
och avlopp. Inom exploatering finns önskemål om 
kustnära boende och nya markområden bland annat 
där deponier finns idag, och avstyckningar utanför 
planlagt område innebär krav på fler enskilda avlopp. 
Krav och önskemål växer också fram på att utforma 
ett nytt centrum för det nya Bålsta som växer fram.

Byggavdelningen ansvarar för alla dessa olika områ-
den. För att säkerställa hög service och rättssäker 
myndighetsutövning måste byggavdelningen se till att 
resurserna finns för detta. I början av 2012 kommer 
en väl sammansatt avdelning att finnas som ska till-
godose kraven.

Mät-, kart- och gis-enheten
Geografisk information enligt EU-direktiv
Allt fler svenska kommuner och myndigheter går in i 
den så kallade Geodatasamverkan. Geodatasamver-
kan är en svensk anpassning till det nya EU-direkti-
vet Inspire (Infrastructure for spatial information in 
Europe). Det är ett nytt sätt att tillhandahålla tjäns-
tebaserad geografisk information. Håbo kommun 
kommer under 2012 att undersöka möjligheterna att 
ansluta sig till Geodatasamverkan.

Karttjänster för mobiler och läsplattor
Interaktiva karttjänster som kan användas i små 
handburna enheter som mobiltelefoner, läsplattor 
med mera har blivit allt vanligare. Håbo kommun till-
handahåller en teknisk plattform för att kunna skapa 
denna typ av tjänster.

Miljöstrategiska enheten
Fossilbränslefri kommun en utmaning
Regeringens ”Färdplan 2050” om hur Sverige ska nå 
ett samhälle utan nettoutsläpp av koldioxid till 2050 
blir klar 2012. Det sätter ökad press på kommunen 
som aktör att leva upp till och eventuellt skärpa sina 
klimatmål, för Håbo kommun målet om en fossil-
bränslefri kommun 2050.

Kommunens arbete med energieffektivisering behöver 
öka. Genom energieffektiviseringsstödet som Håbo 
kommun har beviljats av Energimyndigheten ställs 
krav på resultat och uppföljning av energieffektivise-
ringsåtgärder. Även för att nå det egna målet om att bli 
en fossilbränslefri kommun till 2050 behöver takten på 
energieffektiviseringsarbetet öka.

Krav på klimat- och energieffektivitet
Håbo kommuns deltagande i Uthållig kommun inne-
bär ett ökat fokus på klimat- och energieffektivitet i 
samhällsplaneringen. Det innebär ett ökat samarbete 
mellan miljöstrategiska enheten och plan- och utveck-
lingsavdelningen.

EU:s ramdirektiv för vatten ökar pressen på hur kom-
munen hanterar och samordnar sin vattenförvaltning. 
Även behovet att peka ut LIS-områden (landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen) för att kunna leva upp till 
fullmäktigemålet ”Håbo en hållbar tillväxt kommun” 
kommer att kräva en del resurser.

Under 2012 kommer miljöstrategiska enheten att fär-
digställa kommunens miljöplan.

va- och avfallsavdelningen
Viktiga förändringar och trender redovisas separat i 
avsnitten Va-avdelningen och avfallsavdelningen.

Plan för valfrihet och konkurrens
Privat utmaning inom måltidsservice
Utmanarrätten inom kommunal verksamhet innebär 
att företag och kommunalt anställda kan ansöka om 
att få ta över en kommunalt driven verksamhet. Denna 
rätt har resulterat i att den kommunala måltidsservi-
cen inom förskola, alla årskurser inom skolan samt 
äldreomsorgen inom Håbo kommun har utmanats. I 
och med att flera förvaltningars verksamheter påver-
kas togs beslutet i kommunstyrelsen, som beslutade att 
avslå utmaningen.
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intern kontroll
Nämnden har inte beslutat om någon internkontroll-
plan för 2011 och därmed har inga åtgärder utförts. 
Ett kommunövergripande arbete påbörjades och pågår 
fortfarande för att säkerställa ett enhetligt och tydligt 
arbete med intern kontroll. Miljö- och tekniknämnden 
kommer att anta en kontrollplan för 2012.

volymer och nyckeltal
Fastighetsavdelningen
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget  
2011

Fastighetsdrift, kr/m2 415 495 887 866
Planerat underhåll, kr/
m2 37 30 58 66
Lokalvård, kr/m2 166 157 102 87
Bostadsanpassning, 
beviljade bidrag mellan 
0 kr - 4 999 kr, st 77 82 88 75
Bostadsanpassning, 
beviljade bidrag mellan 
5 000 kr - 99 999 kr, st 51 46 44 55
Bostadsanpassning, 
beviljade bidrag över 
100 000 kr, st 9 3 2 4

Fastighetsdrift, kr/m2

Fastighetsdrift inkluderar merparten av byggnadernas 
kostnader som administration, tillsyn, skötsel, repara-
tioner, energi, avfallshantering vatten och avlopp, för-
säkring och kapitaltjänst.

Planerat underhåll, kr/m2

De pengar kommunfullmäktige öronmärkt för under-
håll (2 mkr) utnyttjades fullt ut genom renovering på 
skolor och förskolor, till största delen på Futurum-
skolan. Totalt utfördes underhåll för cirka 6 mkr för-
utom de investeringsprojekt som gäller underhåll.

Fastighetsavdelningen har varit återhållsam för att 
balansera de ökade kostnaderna på avdelningen.

Lokalvård, kr/m2

Underskottet beror i första hand på att det saknats 
ramar för vad övriga verksamheter kan önska eller 
begära. Lokalvård är en fri nyttighet där de flesta idag 
vill ha daglig städning eller mer. Underskottet beror 
även på att avdelningen saknar verktyg för att beräkna 
behovet av lokalvård. Ett verktyg ska tas i bruk under 
2012, i form av en utveckling av det system som redan 
används på fastighetsavdelningen

gatuavdelningen
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Ljuspunkt, kr/inv 202 183 208
Vinterväghållning, kr 
per inv/år 503 403 204
Beläggningsunderhåll, 
kr per inv/år 40 195 245
Gräsklippning, kr per 
inv/år 70 56 70

Ljuspunkt, kr/inv
På grund av ny entreprenör från och med april 2011 
har inte alla beställda arbeten utförts.

Vinterväghållning, kr per inv/år
Vinterväghållningen inkluderar snöröjning, halk-
bekämpning, snötransport och sandupptagning.

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år
Gatuavdelningen har inte utfört beläggningsarbeten 
enligt beläggningsplanen för 2011 på grund av de höga 
kostnaderna för vinterväghållningen. De extrapengar 
(1 500 tkr) som fullmäktige tilldelat till beläggning har 
använts fullt ut.

Gräsklippning, kr per inv/år
Gräsklippning inkluderar all klippning av parkytor, 
vägslänter, skol- och förskolegårdar samt puts kring 
hinder. En ny upphandling gjordes under året för peri-
oden 2011–2014 vilket resulterat i sänkta kostnader 
2011. Entreprenaden indexuppräknas från och med 
2012.

Miljöavdelningen
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget  
2011

Rättssäkerhet på miljöav-
delningen, klagomålsä-
renden (%) 0,12 0
Effektivitet, Livsmedel 
riskklass 2 (%) 0,11 0,75
Effektivitet, B-objekt (%) 0,28 1 1
Produktivitet, totalt 0,72 0,6
Produktivitet, enskilda 
avlopp 0,67 0,24
Produktivitet, värme-
pumpar 0,94 0,8 0,95
Delegationsbeslut, 
Miljö och Hälsa, st 290 290 288 280
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Rättssäkerhet på miljöavdelningen, klagomålsärenden (%)
Detta nyckeltal ska inte användas

Effektivitet, Livsmedel riskklass 2 (%)
Fler verksamheter har fått tillsyn tack vare resursutök-
ning. Avdelningen har haft en heltidsvikarie.

Effektivitet, B-objekt (%)
1. Alla B-objekt som skulle ha tillsyn har fått till-

syn.

Produktivitet, totalt
Gäller påbörjade ärenden med start från 2010 som har 
avslutats.

Produktivitet, enskilda avlopp
De avlopp som ännu inte fått tillstånd har valt att 
skjuta upp ansökan eller behöver inkomma med kom-
pletterande uppgifter. I oktober–november 2011 
påbörjade avdelningen ett tillsynsprojekt inom avlopp, 
som ledde till fler oplanerade ärenden. Dessa avslutas 
2012.

Byggavdelningen
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Produktivitet (ärenden/
årsarbetare) 140 111 149 90
Produktivitet (beslut/
årsarbetare) 71 108 90 100
Rättssäkerheten (%) 86 84 100 85
Handläggningstid 
(medelvärde, antal 
veckor) 4,9 3,4 7,9 3,5
Kundnöjdhet (%) 90 84 63 90
”Nöjd Kund Index” 
(NKI) (%) 88 80 60 80
Antal beslutade 
bygglov, st 290 267 198 150
Antal överklagade 
beslut (byggavdel-
ningen), st 11 11 5 5

Produktivitet (ärenden/årsarbetare)
Inkomna ärenden minskade jämfört med föregående 
år.

Produktivitet (beslut/årsarbetare)
Produktiviteten förväntas avta jämfört med föregå-
ende år, bland annat på grund av personalomsätt-
ningar.

Kostavdelningen
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Måltidskostnad, kr/elev – 6 670 – 7 370 – 7 029

Portionskostnad, kr/elev – 37,47 – 41,4 – 39,49

Övriga nyckeltal
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Budget 
2011

Skadegörelse, tkr 1 705 – 1 291 – 920 – 1 639
Klotter, tkr – 176 – 61 – 63 – 165
Trafikskada, tkr – 188 – 274 – 244 – 150
Fukt och vatten skador, 
tkr – 911 – 1 777 – 1 084 – 430
Snöröjning, halk-
bekämpning, 
snötransport och sand-
upptagning, tkr – 5 274 – 10 867 – 8 986 – 4 000
Av Kommunfullmäktige 
öronmärkta pengar för 
underhållsbeläggning, 
gata, tkr – 1 500 – 1 500
Av Kommunfullmäktige 
öronmärkta pengar för 
underhåll, fastighet, tkr – 2 000 – 2 000

Skadegörelse, tkr
En glädjande iakttagelse är att skadegörelsen fortsatte 
att minska, vilket kan bero på kommunens kamera-
övervakning på vissa platser, ronderande vakter samt 
Bålstapolarnas aktiva arbete. Underskottet för skade-
görelse under 2009 var 1,7 mkr, för 2010 var under-
skottet 1,3 mkr, och för 2011 920 tkr.

Tyvärr gäller inte minskningen alla objekt. Skadegö-
relsen på Futurum (187 tkr), bussterminalen (137 tkr) 
och bildningscentrum (132 tkr) är betydligt större än 
på andra fastigheter och platser.

Klotter, tkr
Även saneringen av klotter har under flera år minskat, 
vilket kan bero på den nolltolerans som kommunen 
har för klotter. Underskottet för klottersanering var 
179 tkr 2009, 61 tkr 2010 och 63 tkr 2011.

Trafikskada, tkr
Ersättning utgår inte längre från försäkringsbolagen.

Fukt och vattenskador, tkr
I flera år har nämnden haft problem med inläck-
age, vatten- och fuktskador på de kommunala fastig-
heterna. De avsatta driftpengarna räcker bara till en 
del av dessa åtgärder. Nämnden har därför beslutat 

Årsredovisning	2011

M
ilj

ö-
 o

ch
 te

kn
ik

nä
m

nd
en

 

85



att omfördela investeringsbudgeten för att hantera den 
takproblematik som finns på flera skolor och förskolor 
samt för att kunna hantera kostnaderna för innemiljö-
åtgärder på Futurum. De budgeterade investerings-
kostnaderna under 2011 för dessa två aktiviteter var 
7,2 mkr (takåtgärder skolor) och 7,0 mkr (Futurum 
renovering). Dessa två projekt fortsätter 2012.

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och 
sandupptagning, tkr
Gatuavdelningen hade för 2011 en budget på 4 mkr för 
snöröjning och dessa pengar var öronmärkta av kom-
munfullmäktige för detta ändamål. Gatuavdelningen 
har gjort av med 8,4 mkr på snöröjning, halkbekämp-
ning, snötransport och sandupptagning, vilket gav ett 
underskott på 4,4 mkr.

Under normalår behöver fastighetsavdelningen inte 
skotta kommunens tak och därför har inte avdelningen 
budgeterat för detta. 2011 använde fastighetsavdel-
ningen 621 tkr.

Den totala kostnaden för snöröjning, halkbekämp-
ning, snötransport, sandupptagning och skottning av 
tak uppgick till cirka 9 mkr.

Av Kommunfullmäktige öronmärkta pengar för 
underhållsbeläggning, gata, tkr
Löpande och planerat underhåll särredovisas inte. 
Kommunfullmäktige har beslutat att öronmärka 
1,5 mkr för underhållsbeläggning utöver budgeterade 
anslag om 2,6 mkr för gatuunderhåll. Totalt 4,1 mkr.

Underhållsbeläggningsarbeten har utförts på bland 
annat Stockholmsvägen, Kraftleden, Kalmarvägen 
och Slottsskogsleden till en kostnad av drygt 4,0 mkr.

Gatuavdelningen tog under 2009 fram en underhålls-
plan som visade på behovet av underhållsbeläggningar 
på kommunens vägar och gång- och cykelvägar. Pla-
nen visade på att underhållsbehovet totalt var cirka 
30,0 mkr för kommunen.

Av Kommunfullmäktige öronmärkta pengar för 
underhåll, fastighet, tkr
Löpande och planerat underhåll särredovisas inte. 
Kommunfullmäktige har beslutat att öronmärka 
2,0 mkr för underhåll utöver budgeterade anslag om 
5,5 mkr för underhåll på kommunens fastigheter. 
Totalt 7,5 mkr.

Större underhållsarbeten som genomförts under året 
är att golv har bytts i BCJFs kök, golv har bytts i 
Annehills förskola och i ishallens omklädningsrum 
samt ytskiktsrenovering på Slottsskolan och Skepps-
gårdens förskola.

För att kunna hantera de två största underhållsåtgärder 
som gäller takåtgärder på vissa skolor och renovering 
av Futurum har nämnden beslutat att omdisponera 
investeringsmedel uppgående till 14,3 mkr. Av dessa 
medel har 8,7 mkr används till rena underhållsåtgär-
der. Förutom dessa investeringar har även kostnader 
lagt på investeringsprojekt såsom konvertering av el 
och olja, brand och inbrottslarm och medborgarkon-
toret. Totalt uppgår investeringar avseende underhåll 
till 11,4 mkr.
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sammanfattning
vA-avdelningen redovisade ett överskott på närmare 
1,6 mkr jämfört med budget. intäkterna blev totalt 
500 tkr lägre än budgeterat, delvis på grund av ett nytt 
avgiftssystem, som gjorde resultatet svårt att beräkna. 
samtidigt blev kostnaderna drygt 2 mkr lägre än budget-
erat, främst på grund av mindre driftkostnader eftersom 
avdelningen prioriterat pågående investeringsprojekt.

vA-avdelningen uppfyllde alla sina verksamhets-
mål utom målet om processkartläggning, där arbetet har 
påbörjats.

Av årets händelser kan nämnas att införandet av kvä-
verening vid reningsverket i Bålsta fortsatte med flera 
upphandlingar och ett första spadtag i  december. Anslut-
ningen till kommunalt vatten och avlopp färdigställdes i 
områdena Övergran, Brunnsta och ekilla. Avdelningen 
började också arbeta med en dagvattenpolicy och för-
slag till vattenskyddsområde för skokloster.

Uppdrag och ansvarsområde
VA-avdelningen ansvarar för den kommunala dricks-
vattenförsörjningen och avloppsvattenreningen i kom-
munen. För att förse invånarna med vatten och rena 
deras avloppsvatten har VA-avdelningen två kom-
munala vattenverk och två kommunala avloppsre-
ningsverk. Utöver det finns en högreservoar, ett flertal 
pumpstationer samt vatten-, spill-, och dagvattennät.

VA-avdelningen ska arbeta för att långsiktigt säker-
ställa dricksvattenförsörjningen och minimera stör-
ningar på miljö och egendom för både samhället och 
kommuninvånarna, via avloppsvattenhantering och 
vattendistribution.

Årets händelser
På VA-avdelningen pågår införandet av kväverening 
på reningsverket i Bålsta, och avdelningen gjorde ett 
flertal upphandlingar i projektet. Det första spadtaget 
togs i december.

Införandet av en ny VA-avgift inklusive dagvatten-
avgift har varit ett stort projekt både för handläggare 
och kundtjänstpersonal.

Omvandlingsområdena Övergran, Brunnsta och Ekil-
laby färdigställdes och de boende får nu kommunalt 
vatten och avlopp. En tryckstegringsstation byggdes 
vid Grans gård vilket ger bättre vattentryck för de 
boende från Grans gård till Kivinge.

vA-avdelningen

Ramdirektivet för vatten är ett EU-direktiv som syftar 
till att etablera enhetliga regler på EU-nivå för skydd 
av europeiska vatten. Direktivet har medfört många 
åtgärder på avdelningen, bland annat har avdelningen 
tagit fram ett förslag till en dagvattenpolicy som är 
ute på remiss. Avdelningen påbörjade även ett förslag 
till vattenskyddsområde för Skokloster och förarbe-
tet inför en ny VA-plan. Kommunens alla pumpstatio-
ner inventerades och rustas nu upp för att klara ökade 
miljö- och arbetsmiljökrav.
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ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Externa intäkter 27 230 29 950 29 230 – 720
Interna intäkter 1 162 0 219 219
Summa intäkter 28 392 29 950 29 449 – 501
Lönekostnader – 5 068 – 4 785 – 5 376 – 591
Köp av 
verksamheter – 6 893 – 6 585 – 5 867 718
Övriga kostnader – 5 598 – 6 620 – 4 211 2 409
Interna kostnader –9 892 –11 960 –12 425 – 465
Summa kostnader – 27 451 – 29 950 – 27 879 2 071
Resultat 941 0 1 570 1 570

VA-avdelningens verksamhet är helt avgiftsfinansierad 
och redovisas därför separat. Avdelningens kostnader 
ska finansieras av abonnenternas avgifter för vatten, 
avlopp och dagvatten.

Underskottet inom externa intäkter beror på att en ny 
VA-avgift, där dagvattentaxan särredovisas, infördes 
den 1 januari. Utfallet av den nya avgiften var osäkert 
och visade sig mindre än förväntat. Detta är justerat 
till 2012.

Lönekostnaderna ökade på grund av att verksamheten 
utökats med en drifttekniker och en tjänst har gjorts 
om till arbetsledare.

Driftkostnaden avseende markarbeten och övriga 
anläggningsentreprenader blev lägre än budgeterat 
eftersom avdelningen hade stora investeringsprojekt, 
bland annat omvandlingsområdena Övergran, Ekilla 
och Brunnsta samt kvävereningen på Bålsta reningsverk.

Även övriga kostnader var lägre än budgeterat på 
grund av att avdelningen främst jobbat med investe-
ringsprojekten istället för med ren drift. Utöver det 
hade avdelningen reserverat en stor post som var ett 
beräknat överskott för att betala tidigare skuld.

De interna kostnaderna var högre än beräknat på grund 
av högre kapitaltjänstkostnaderna än budgeterat.

Överskottet på 1,6 mkr redovisas i fond för VA-avdel-
ningen. Ingående fond 2011 var –645 tkr. Utgående fond 
uppgick till –645 tkr + överskottet på 1,6 mkr = 925 tkr.

investeringar
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Inkomster 1 328 0 8 736 8 736
Utgifter – 15 357 – 33 561 – 25 901 7 660
Summa – 14 029 – 33 561 – 17 165 16 396

Den stora avvikelsen mellan budget och utfall beror 
på att nästan alla projekt är pågående. Några är förse-
nade, dels enligt tidplan, dels på grund av att en upp-
handling är överprövad och inte kunnat genomföras.

resultaträkning
tkr Utfall 

2011
Utfall 
2010

Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter 28 678 26 775
Övriga intäkter 55 60
Anläggningsavgifter 8 197 1 328
Periodisering av årets anläggningsav-
gifter – 8 239 – 1 309
Periodisering av tidigare års anlägg-
ningsavgifter 539 376
Förändring av investeringsfond 0 0
Förändring av kortfristig skuld till abon-
nentkollektivet (förutbetalda intäkter) 0 0
Interna intäkter (inom koncernen) 219 1 162
Summa intäkter 29 449 28 392

Verksamhetens kostnader
Externa kostnader – 15 454 – 17 560
Interna kostnader (inom koncernen) – 959 – 1 048
Avskrivningar – 5 450 – 5 011
Summa kostnader – 21 863 – 23 619

Finansiella intäkter 6 1 102
Finansiella kostnader – 6 022 – 4 934
Summa verksamhetens nettokostnad – 6 016 – 3 832

Resultat före extraordinära poster 1 570 941
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Årets resultat 1 570 941
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Balansräkning
tkr Utfall 

2011
Utfall 
2010

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 153 691 133 248
Summa anläggningstillgångar 153 691 133 248

Finansiella anläggningstillgångar
Lån till kommunen 37 736 29 496
Summa finansiella 
anläggningstillgångar 37 736 29 496

Summa tillgångar 191 427 162 744

Eget kapital
Eget kapital – 645 – 1 586
Varav årets resultat 1 570 941
Summa eget kapital 925 – 645

Avsättningar
Pensioner 0 0
Summa avsättningar 0 0

Långfristiga skulder
Lån av kommunen 152 414 133 669
Investeringsfond 0 0
Förutbetalda intäkter från anläggnings-
avgifter 37 736 29 496
Summa långfristiga skulder 190 150 163 165

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 0 0
Övriga skulder, sem löneskuld 352 224
Summa kortfristiga skulder 352 224

Summa eget kapital och skulder 191 427 162 744

noter till resultaträkningen
Brukningsavgifter
tkr Utfall 

2011
Utfall 
2010

Fast förbrukningsavgift VA 12 041 11 291
Rörlig förbrukningsavgift VA 16 638 13 240
Övriga ersättningar 55 55
Summa intäkter 28 734 24 586

interna intäkter (inom koncernen)
tkr Utfall 

2011
Utfall 
2010

Fast förbrukningsavgift VA 423 565
Rörlig förbrukningsavgift VA 2 435 2 786
Summa intäkter 2 858 3 351

Externa kostnader
tkr Utfall 

2011
Utfall 
2010

Personalkostnader 5 376 5 068
Köp av verksamhet 6 066 6 893
Övriga kostnader 5 569 5 598
Summa kostnader 17 011 17 559

interna kostnader (inom koncernen)
tkr Utfall 

2011
Utfall 
2010

Personalkostnader 0 0
Köp av verksamhet 0 0
Övriga kostnader 1 102 1 048
Summa kostnader 1 102 1 048

Avskrivningar
tkr Utfall 

2011
Utfall 
2010

Bålsta vattenverk 1 458 1 432
Skokloster vattenverk 231 225
Bålsta reningsverk 1 494 1 327
Skokloster reningsverk 166 156
Högreservoaren 8 8
Bålsta ledningar 1 415 1 194
Skokloster ledningar 44 43
Larm och kommunikation 250 248
Bålsta pumpstationer 167 142
Bålsta dagvattendammar 52 51
Bilar och inventarier 165 185
Summa kostnader 5 450 5 011
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driftredovisning
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

VA Gemensamt 12 001 11 497 11 331 – 166
Vattenverk – 2 850 – 3 097 – 2 560 537
Pumpstationer – 994 – 970 – 1 106 – 136
Ledningsnät – 2 442 – 2 605 – 1 699 906
Reningsverk – 4 774 – 4 825 – 4 396 429
Summa 941 0 1 570 1 570

Kostnaderna för driften på vattenverk, reningsverk 
och ledningsnätet avseende markarbeten och övriga 
anläggningsentreprenader var lägre än budgeterat då 
avdelningen har haft stora investeringsprojekt, bland 
annat Övergran, Ekilla och Brunnsta samt kväve-
reningen på Bålsta reningsverk.

Övriga kostnader var lägre än budgeterat på grund av 
att avdelningen främst jobbat med investeringsprojek-
ten istället för med ren drift. Utöver det hade avdelni-
gen en stor post som var ett prognostiserat överskott 
för att betala tidigare skuld.

Måluppfyllelse
i Håbo är medborgarna i fokus
Förbättra rättssäkerheten
� Ingen

Förbättra former för att möjliggöra delaktighet och 
inflytande för medborgarna
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

VA-adelningen tog fram rutiner för kommunikatio-
nen mellan kundtjänst och drift. Avdelningen gick 
flera utbildningar i sociala medier för att kunna ta 
fram förslag på hur man kan öka medborgarnas 
delaktighet och inflytande.

Förbättra kontaktvägarna för medborgarna
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Avdelningen dokumenterade de kontaktvägar man 
idag har med kommuninvånarna och informerade 
om hur de kan komma i kontakt med VA-avdel-
ningen.

i Håbo är dina skattepengar vårt ansvar
Öka samverkan med andra kommuner inom miljö- 
och teknikförvaltningens verksamhetsområden
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Avdelningen projektanställde en upphandlare och 
har samverkat med flera kommuner när det gäller 
upphandling. Avdelningen samverkar med Upp-
lands-Bro kommun avseende kundtjänst för va och 
avfall. Avdelningen är också med i ett VA-forum 
tillsammans med kommuner i Uppsala län, och 
gjorde ett studiebesök i Uppsala avseende drift och 
skötsel av pumpstationer.

Öka kvaliteten i samarbetet och uppföljningen av 
entreprenader/inköp av tjänster
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

VA-avdelningen följde upp fler entreprenader och 
köpta tjänster än tidigare och tog fram en projekt-
planeringsmall.

i Håbo bygger vi för framtiden
Främja en hållbar utveckling för nuvarande och kom-
mande generationer
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

All personal på avdelningen utbildades i så kall-
lad eco-driving – ett körsätt som minskar bränsleåt-
gång och miljöpåverkan.

Nyckelindikatorer Utfall 
2011

Måltal 
2011

z 100% av personalen ska genomgå 
utbildning i ECO-driving 100 100
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Stärka varumärket ”Håbo kommun”
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Avdelningen har burit kommunloggan vid alla utåt-
riktade kontakter och har även delat ut visitkort vid 
alla nya externa möten. Avdelningen har regelbun-
det annonserat  om verksamheten i Bubb-bladet.

Hållbart byggande med god tillgänglighet
� Ingen

i Håbo är den kommunala verksamheten 
kvalitetssäkrad
Alla verksamheter processkartläggs, så att tillgäng-
ligheten för medborgare och företag är god i alla sam-
manhang som Håbo kommun erbjuder
J		Kommer	ej	att	uppfyllas/Är	ej	uppfyllt

Avdelningen började kartlägga flera processer och 
började arbeta fram en lista över de processer som 
ska kartläggas.

i Håbo kan du välja
Öka valfriheten för kommunmedborgarna att välja 
bland tjänster som miljö- och tekniknämnden erbjuder
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Avdelningen har aktivt informerat om sitt tjänste-
utbud.

I Håbo finns en miljö för framtiden
Utifrån de 16 nationella miljömålen verka för en miljö 
för framtiden i Håbo kommun, där det prioriterade 
områdena är:
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Avdelningen gick en utbildning i eco-driving och 
tog fram förslag till en dagvattenpolicy.

viktiga förändringar och trender
EU:s vattendirektiv är något som kommer att påverka 
hela VA-verksamheten i kommunen. Vattenmyndig-
heten har tagit fram ett åtgärdsprogram för att alla 
sjöar och vattendrag samt grundvatten ska uppnå en 
god kemisk och ekologisk status. Senast i december 
2012 ska kommuner och myndigheter ha vidtagit de 
åtgärder som beslutats i åtgärdsprogrammet. I flera 
fall krävs utredningar som ska leda till faktiska åtgär-
der. Exempel på sådana åtgärder och planer är en dag-
vattenpolicy, VA-plan och vattenskyddsområden.

Plan för valfrihet och konkurrens
VA-avdelningens verksamhet ingår inte i miljö- och 
teknikförvaltningens treårsplan och har därför ingen 
plan för valfrihet och konkurrens.

intern kontroll
Egenkontrollen vid produktion och distribution av 
dricksvatten regleras i Livsmedelsverkets föreskrif-
ter om dricksvatten, och VA-avdelningen har ett eget 
egenkontrollprogram. Egenkontroll av avloppsvatten 
sker enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. För den 
övriga verksamheten jobbar avdelningen med VA-
plan 2050 som innefattar bland annat arbetsmiljö, 
ekonomi, administration och en plan för verksamhe-
ten fram till år 2050.

volymer och nyckeltal
vA-avdelningen
Volym/nyckeltal Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011

Producerad mängd  
dricksvatten, m3/år 1 507 390 1 689 156 1 633 463
Renad mängd avlopps- 
vatten, m3/år 2 139 586 2 303 564 2 336 901

Antal abonnenter, st 5 525 5 591 5 760

Antal abonnenter, st
Antalet abonnenter har ökat i samband med att avdel-
ningen har färdigställt bland andra omvandlingsområ-
dena i Ekilla, Övergran och Brunnsta.
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Avfallsavdelningen

Uppdrag och ansvarsområde
Avfallsavdelningen strävar efter en långsiktigt hållbar 
avfallshantering i Håbo. Genom att ständigt arbeta 
med omvärldsbevakning, samverkan och utveckling 
erbjuder avfallsavdelningen en hög kvalitet, både eko-
nomiskt och miljömässigt, på produkter och tjänster 
till kommuninvånare och verksamhetsutövare.

Avfallsavdelningens verksamhet finansieras med avgif-
ter som enligt 15 kap. i miljöbalken ska användas för 
att transportera hushållsavfall och liknande avfall 
inom kommunen till en behandlingsanläggning och att 
avfallet återvinns eller bortskaffas. Avfallsavdelningen 
ansvarar också för tömning av slam från slamavskil-
jare och fettavskiljare, samt latrinhämtning och insam-
ling av småbatterier.

Avfallsavdelningen ansvarar inte för att samla in och 
ta hand om avfallsslag som innefattas av producent-
ansvar, men för dessa avfallsslag har avdelningen ändå 
ansvar för avfallsplanering, samråd och information.

sammanfattning
Avfallsavdelningen redovisade ett överskott på 273 tkr 
jämfört med budget. intäkterna blev 829 tkr lägre än 
beräknat, samtidigt som kostnaderna minskade med 
1,1 mkr, vilket gav det sammanlagda överskottet. Av de 
enskilda posterna överskred lönekostnaderna budget 
samtidigt som andra interna kostnader blev mindre än 
beräknat.

Avdelningen uppfyllde alla sina verksamhetsmål. 
viktiga händelser under året var bland annat att 
återvinningscentralens öppettider utökades och 
att avdelningen har förbättrat samarbetet med 
avfallsentre prenören. Tillsammans med Upplands-Bro 
kommun gjorde avdelningen också en plockanalys 
av hushållsavfallet, och avdelningen har gjort 
flera informations insatser både internt och mot 
kommuninvånarna.
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Avfallshanteringen ska ske utifrån miljötänkande och 
resurshushållning. Allt material i avfallet ska utnytt-
jas; i första hand återanvändas, i andra hand material-
återvinnas, i tredje hand användas till energiutvinning 
och i sista hand deponeras. Uppkomsten av farligt och 
miljö störande avfall ska minimeras. Det avfall som 
ändå uppstår ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Avfallsavdelningen samverkar med Upplands-Bro 
kommun när det gäller kundtjänst och fakturering för 
va- och avfallsfrågor. Samverkan ska ge högre kvalitet 
på verksamheten och leda till såväl minskad sårbarhet 
som kostnadseffektivisering.

Årets händelser
Avfallsavdelningen utökade öppettiderna dagtid på 
återvinningscentralen vilket har gett nöjda kommun-
 invånare och fler besök.

Kundtjänst arbetar aktivt med att informera kommun-
invånarna om sopsortering, och deltog på Håbo fest-
dag för att informera om sopsortering och farligt avfall 
genom sopsorteringsspel och ”vad får man kasta i toa-
letten”-spel.

Tillsammans med Upplands-Bro kommun genom-
förde avfalls avdelningen en plockanalys av hushålls-
avfallet.

Ett stort arbete har gjorts för att få en tydligare upp-
följning och en bättre kommunikation med kommu-
nens avfallsentreprenör vilket har resulterat i ett bättre 
samarbete.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Externa intäkter 17 312 18 382 17 868 – 514
Interna intäkter 1 444 531 216 – 315
Summa intäkter 18 756 18 913 18 084 – 829
Lönekostnader – 1 724 – 1 975 – 1 739 236
Köp av verksam-
heter – 4 622 – 5 754 – 5 155 599
Övriga kostnader – 11 266 – 9 294 – 8 582 712
Interna kostnader – 2 282 – 1 890 – 2 335 – 445
Summa kostnader – 19 894 – 18 913 – 17 811 1 102
Resultat – 1 138 0 273 273

Årets resultat blev ett överskott på 273 tkr mot budget. 
Avdelningen fick under året lägre intäkter än beräknat 
(–829 tkr) men samtidigt 1,1 mkr lägre kostnader.

Årets resultat var ett överskott på 273 tkr. Överskottet 
redovisas i fond för avfallsverksamhet. Ingående fond 
vid årets början 2011 var 4,8 mkr och utgående fond 
uppgick till 5,1 mkr.

investeringar
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Inkomster 0 0 0 0
Utgifter – 66 – 50 – 3 47
Summa – 66 – 50 – 3 47

driftredovisning
tkr Utfall 

2010
Budget 

2011
Utfall 
2011

Avvi-
kelse

Avfallsavdelningen – 1 138 0 – 273 – 273
Summa – 1 138 0 – 273 – 273

Årets resultat var ett överskott på 273 tkr. Överskottet 
redovisas i fond för avfallsverksamhet. Ingående fond 
vid årets början 2011 var 4,8 mkr och utgående fond 
uppgick till 5,1 mkr.
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Måluppfyllelse
i Håbo är Medborgarna i fokus
Förbättra rättssäkerheten
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Avdelningen har aktivt arbetat med ärendehanter-
ing och arkivering, och har uppdaterat och revide-
rat rutiner. Arbetet fortsätter under 2012.

Förbättra former för att möjliggöra delaktighet och 
inflytande för medborgarna
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Avdelningen har förbättrat kommunikationen mel-
lan kundtjänst och driften samt lagt ut information 
om driftstörningar på telefonsvararen och webbplat-
sen.

Förbätta kontaktvägarna för medborgarna
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Avdelningen har aktivt informerat om hur kom-
muninvånarna kan komma i kontakt med kund-
tjänst för va och avfall, bland annat under 
miljöveckan, Håbo festdag, via Bubb-bladet och 
webbplatsen.

i Håbo är dina skattepengar vårt ansvar
Öka samverkan med andra kommuner inom miljö- 
och teknikförvaltningens verksamhetsområden
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Avdelningen samverkar kontinuerligt med Upp-
lands-Bro kommun och STAR, Stockholmsre-
gionens avfallsråd. Avdelningen genomförde en 
gemensam upphandling av plockanalys tillsam-
mans med Upplands-Bro kommun.

Öka kvaliteten i samarbetet och uppföljningen av ent-
reprenader/inköp av tjänster
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Avdelningen gick tillsammans med avfallsentre-
prenören igenom nuvarande avtal, gjorde gemen-
samma tolkningar av avtalet och följde upp 
verksamheten genom månadsvisa möten.

i Håbo bygger vi för framtiden
Främja en hållbar utveckling för nuvarande och kom-
mande generationer
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Avfallsavdelningen deltog under Earth-hourveckan 
och spred kunskap om avfall och sopsortering. 
Budskapet har varit att avfallshanteringen ska ske 
utifrån miljötänkande och resurshushållning.

Stärka varumärket ”Håbo kommun”
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Avdelningen har burit kommunloggan vid alla utåt-
riktade kontakter och har delat ut visitkort vid alla 
externa nya möten.

i Håbo är den kommunala verksamheten 
kvalitetssäkrad
Alla verksamheter processkartläggs, så att tillgäng-
ligheten för medborgare och företag är god i alla sam-
manhang som Håbo kommun erbjuder
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Avfallsavdelningen uppdaterade sina lathundar där 
de flesta ärenden tas upp, och alla i kundtjänst har 
lärt sig alla moment avseende fakturering.

i Håbo kan du välja
Öka valfriheten för kommunmedborgarna att välja 
bland tjänster som miljö- och tekniknämnden erbjuder
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Avdelningen inventerade valmöjligheterna och 
informerade kommuninvånarna om dem. Utöver 
det utökade avdelningen öppettiderna på återvin-
ningscentralen i Västerskog.

I Håbo finns en miljö för framtiden
Utifrån de 16 nationella miljömålen verka för en miljö 
för framtiden i Håbo kommun, där de prioriterade 
områdena är:
z	Kommer	att	uppfyllas/Är	uppfyllt

Avfallsavdelningen utbildade sina medarbetare i 
farligt avfall, deltog i Avfall Sveriges informations-
kampanj och tog fram tips om hur man praktiskt 
kan lösa sopsorteringsproblematiken i hemmet. 
Avdelningen har också regelbundet informerat 
kommuninvånarna om insamling, sortering och 
behandling av farligt avfall.
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viktiga förändringar och trender
Avfallsavdelningen började ta fram en ny avfalls-
plan och mycket av innehållet kommer att präglas av 
mat avfallsinsamling. Ett annat stort fokus riktas på 
att förebygga uppkomsten av avfall. ”Det finns inget 
avfall” är den långsiktiga visionen för Avfall Sverige, 
där Håbo kommun är medlem.

Avtalet för insamling av hushållsavfall löper ut och en 
ny upphandling ska göras i samarbete med Upplands-
Bro kommun. I samband med det nya avtalet kommer 
Håbo att införa insamling av matavfall.

Plan för valfrihet och konkurrens
Avfallsavdelningens verksamheter har inte varit aktu-
ella i planen för valfrihet och konkurrens då största 
delen av verksamheten redan är konkurrensutsatt.

intern kontroll
En ny egenkontrollplan har använts för återvinningscen-
tralen. Avdelningen tog även fram statistik över avfalls-
entreprenörens genomförda respektive icke genomförda 
tjänster. Det följdes sedan upp på månadsmöten med 
entreprenören. Avdelningen har också haft regelbundna 
möten med Upplands-Bro kommun för att följa upp 
kundtjänstverksamheten. Alla rutiner har uppdaterats. 
Avdelningen gjorde en ekonomisk uppföljning av bud-
get och prognos varje månad.

volymer och nyckeltal
Avfallsavdelningen
Volym/nyckeltal Utfall 

2009
Utfall 
2010

Utfall 
2011

Hushållsavfall, ton/år 4 647 4 515 4 288
Antal besök vid återvinnings-
 centralen, st 60 725 66 041 76 422
Antal ton avfall på återvinnings-
centralen 4 527 4 690 5 350
Hushållsavfall, kg/invånare 239 230 219
Grovavfall, kg/invånare 233 239 321
Andel kunder som är anslutna till 
e-faktura (%) 16 22

Hushållsavfall, ton/år
Mängden hushållsavfall fortsatte att minska. Det beror 
på flera faktorer – att vissa kör mer avfall till återvin-
ningscentralen, att invånare blivit bättre på att sortera 
ut sina förpackningar och att en del väljer att konsu-
mera mindre.

Antal besök vid återvinningscentralen, st
Utökade öppettider och en mild vinter gjorde att fler 
besökt och utnyttjat återvinningscentralen.

Antal ton avfall på återvinningscentralen
Utökade öppettider och en mild vinter gjorde att avfalls-
mängderna ökade.

Andel kunder som är anslutna till e-faktura (%)
Kundtjänst har aktivt informerat kommuninvånarna 
om möjligheten att välja e-faktura.

Årsredovisning	2011
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sammanfattning
Håbohus resultat för 2011 var närmare 1,4 mkr, något 
mindre än 2010 (2,4 mkr). intäkterna var närmare 
103 mkr, något mer än föregående år och kostnaderna 
i verksamheten drygt 58 mkr, men betydande minus-
poster är även avskrivningar och finansnetto. Bolagets 
ekonomi är stabil och inga större skillnader märktes 
från förra året. soliditeten ökade något, från 6,4 till 6,7 
procent. Håbohus gjorde investeringar för totalt drygt 
14 mkr under året.

Bland årets händelser märks köpet av två fastig-
heter längs stockholmsvägen, som är lämpliga för 
exploatering. På Glastomten planeras för hyreslägenhe-
ter varav många ettor och tvåor. Bolaget sålde fem fast-
igheter i gillmarksbyn, och fortsatte renoveringen på 
skeppsvägen.

Mats norrbrand, tidigare fastighetschef på Håbo-
hus, utsågs till ny vd och efterträdde Christer Hermans-
son som gick i pension.

Uppdrag och ansvarsområde
Håbohus äger fastigheter belägna inom Håbo kom-
mun. Fastigheterna omfattar både bostäder och 
lokaler. Bolaget är medlem i Sveriges allmännyt-
tiga bostadsföretags organisation, SABO, och i Fast-
ighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo. 
Dessutom är bolaget delägare i Husbyggnadsvaror 
HBV-förening.

Fastighetsbestånd
Bolaget ägde vid 2011 års slut 1 293 lägenheter 
med en bostadsyta på totalt 87 700 m² samt cirka 
8 220 m² lokalyta. I antalet lägenheter ingår 138 bostä-
der för grupp-, äldreboende och särskilt boende samt 
66 lägenheter med upplåtelseformen kooperativ hyres-
rätt.

Uthyrning
Uthyrningen var fortsatt stabil, omsättning ca 15 pro-
cent under hela året. Efterfrågan på lägenheter var 
fortsatt stor, framför allt på en- och tvårumslägen-
heter. Antalet bostadssökande var vid årsskiftet cirka 
2 300 personer.

Årets händelser
Fastighetsköp
Hösten 2011 köpte Håbohus två fastigheter längs 
Stockholmsvägen i centrala Bålsta. En av fastig-
heterna är den så kallade Glastomten som köptes av 
Håbo kommun. Efter förhandlingar med ägaren till 
grannfastigheten beslutade Håbohus att köpa även 
den fastigheten. Tillsammans skapar dessa två fastig-
heter ett markområde med bra förutsättningar för en 
framtida exploatering. Arbetet med detaljplanen är 
påbörjat och förhoppningen är att planen ska vinna 
laga kraft under 2012.

Fastighetsförsäljningar
I området Gillmarksbyn har Håbohus sålt ytterligare 
fem fastigheter under 2011. Håbohus har totalt sålt 
40 fastigheter sedan 2009. Fortfarande äger Håbohus 
50 fastigheter i Gillmarksbyn vilket gör att det fort-
farande är mestadels hyresgäster i området. När någon 
av Håbohus hyresgäster säger upp sitt hyreskontrakt 
säljs fastigheten via mäklare till högstbjudande.

Nya ägardirektiv
Den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag som 
infördes 2010 ställer nya krav på Håbohus. För att 
anpassa ägardirektiven till den nya lagen har direk-
tiven arbetats igenom och ändrats. De nya ägar-
direktiven innehåller krav på bolagets avkastning och 
ersättning för kommunal borgen, men också direktiv 
om hus bolaget ska agera vid förfrågan om ombild-
ning till bostadsrätt.

Skeppsvägen
Renoveringen på Skeppsvägen fortsatte som planerat 
och bolaget färdigställer 2012 sidan med ojämna num-
mer. Halvvägs in i projektet kan man konstatera att 
renoveringen innebär ett stort lyft för bostadsområdet. 
De invändiga arbetena utförs först och därefter utförs 
tak, fasad och markarbeten. Hela projektet beräknas 
vara färdigt år 2017.

Ny vd i Håbohus
Håbohus vd Christer Hermansson gick i pension den 
sista juni efter 24 år i bolaget. Christers efterträdare är 
Mats Norrbrand som tidigare arbetat som fastighets-
chef på Håbohus.

Håbohus
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ekonomi
resultaträkning och ekonomi
tkr Bokslut 

2010
Bokslut 

2011

Verksamhetens intäkter 101 911 103 665
Försäljning fastigheter 9 543 4 512
Verksamhetens kostnader – 62 035 – 58 343
Avskrivningar – 22 617 – 22 162
Finansnetto – 21 679 – 25 895
Verksamhetsnetto 5 123 1 777

Skatt – 2 744 – 400

Resultat 2 379 1 377

Omslutning 781 180 765 128
Soliditet 6,4 % 6,7 %

investeringar
tkr Bokslut 

2010
Bokslut 

2011

Bygg o anläggningar 12 686 13 943
Inventarier 623 175

Måluppfyllelse
viktiga förändringar och trender
Planer på nyproduktion
I Håbohus uppdrag ingår att bidra till bostadsförsörj-
ningen i kommunen. Genom att köpa mark som explo-
ateras är Håbohus delaktiga i att skapa förutsättningar 
för en långsiktig tillväxt i en expansiv ort. Håbohus 
planerar för två bostadsproduktioner den närmaste 
tiden, Dalängen och Glastomten.

På Dalängen planerar bolaget att bygga 48 hyres-
lägenheter varav 10 som kommunalt LSS-boende. 
Resterande 38 lägenheter beräknas bli så kallade 
trygghetsboenden där personer som fyllt 70 år kan bo 
och där de också kan få tillgång till en gemensamhets-
lokal och viss kommunal service. Byggstarten är plane-
rad till hösten 2012 och inflyttningen beräknas kunna 
börja första halvåret 2013.

Fler ettor och tvåor
På Glastomten planeras för en produktion av cirka 60 
mindre hyreslägenheter. Merparten ska bli ettor och 
tvåor och resten treor. Inriktningen är att lägenheterna 
ska bli hyresrätter. Förutsatt att detaljplanen beslutas 
2012 kan produktionen starta år 2013.

Ökade krav
Förväntningarna på Håbohus som hyresvärd växer. 
För att vara en attraktiv hyresvärd krävs inte bara att 
man har en attraktiv produkt, hyresgästen förväntar 
sig också att servicen är bra. För att bemöta hyresgäs-
ternas önskemål gör bolaget regelbundna kundunder-
sökningar. Det är ett värdefullt redskap i arbetet med 
verksamhetsplanen, men också ett bra redskap för att 
följa upp om bolaget uppfyllt sina tidigare mål. Bola-
get arbetar aktivt med verksamhetsmål inom områ-
dena ekonomi, service, boendemiljö, personal och 
miljö. Verksamhetsmålen syftar till att stärka bolagets 
ekonomi och attraktivitet som arbetsgivare, men också 
attraktiviteten som hyresvärd genom bättre service och 
trivsammare boendemiljöer, samtidigt som miljöbe-
lastningen från verksamheten ska minska.
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volymer och nyckeltal
Femårsöversikt
tkr 2 011 2 010 2 009 2 008 2 007

Nyckeltal - kr/m2

Hyresintäkter netto 102 693 100 739 101 685 99 539 93 524
Driftkostnader – 42 483 – 44 526 – 43 697 – 38 464 – 36 646
Underhållskostnader – 13 650 – 15 214 – 13 070 – 11 951 – 13 148
Fastighetsskatt – 2 210 – 2 295 – 2 450 – 2 341 – 2 496
Avskrivningar – 22 162 – 22 617 – 22 401 – 18 786 – 18 444
Rörelseresultat 27 672 26 802 36 467 29 205 23 617

Driftnetto 45 322 39 876 45 458 47 991 42 061
Ränteintäkter 276 139 123 458 248
Räntebidrag 219 427 739 735 776
Räntekostnader – 26 390 – 22 245 – 25 378 – 30 906 – 27 391
Årets resultat 1 377 2 379 10 268 896 – 2 750

Ur Balansräkning, tkr
Anläggningstillgångar 754 661 760 591 776 413 802 103 805 243
Balansomslutning 765 128 781 180 794 745 818 897 813 010
Eget kapital 51 609 50 232 47 853 37 585 36 689
Räntebärande skulder 686 516 703 163 722 052 756 061 753 297

Fastighetsbestånd
Antal bostäder 1 293 1 298 1 310 1 333 1 267
Bostadsyta, m2 87 698 88 243 89 483 91 785 86 535
Lokalyta, m2 8 261 8 261 8 261 8 261 8 128

Nyckeltal - kr/m2

Fastigheternas bokförda värden 7 845 7 867 7 933 7 997 7 580
Genomsnittshyra, bostäder 1 037 1 007 992 976 960
Hyresbortfall, bostäder 7 8 8 6 8
Underhåll 142 158 134 126 139
Driftkostnader 452 467 446 408 396
Räntekostnader 275 231 260 324 289
Räntebidrag 2 4 8 7 8

Nyckeltal - %
Fastigheternas direktavkastning 6,6 % 6,5 % 7,6 % 6,0 % 5,9 %
Avkastning på totalt kapital 3,6 % 3,5 % 4,6 % 3,7 % 3,2 %
Soliditet 6,7 % 6,4 % 6,0 % 4,6 % 4,5 %
Räntetäckningsgrad 173,6 % 181,8 % 182,5 % 159,1 % 157,3 %
Belåningsgrad 91,1 % 92,6 % 93,1 % 94,3 % 93,7 %
Genomsnittlig skuldränta brutto 3,98 % 3,27 % 3,59 % 4,58 % 4,08 %

Definitioner 
Driftnetto: Nettoomsättning minus rörelsekostnader 
med tillägg för avskrivningar och nedskrivningar.
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 genom-
snittlig 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 Marknads AB

Årets händelser
Årets händelser omfattar en mängd olika aktiviteter 
som Håbo Marknads AB har genomfört för att stärka 
näringslivet och främja kontakter och företagande. 
Bolaget har bland annat:
zz producerat fyra 8-sidiga nyhetsbrev till 3 300 företag
zz gjort 45 företagsbesök tillsammans med kommu-

nalrådet Agneta Hägglund
zz arrangerat 35 företagsträffar med över 1 200 företagare
zz coachat 45 personer med starta eget-rådgivning
zz deltagit i laggruppen för Leader Norrmälarstranden
zz gett stöd till Skoklostergruppen i deras arbete
zz arrangerat Håbomässan med 68 utställare och 

2 500 besökare
zz genomfört 10 olika aktiviteter för entreprenörskap i 

skolan, med 711 elever
zz deltagit i SBA-samarbetet (Stockholm Business 

Alliance) med 48 kommuner
zz haft informationsmöte för företagare om kommu-

nal upphandling
zz anordnat slottsmingel för 200 företagare på Sko-

klosters slott
zz drivit projektet Sommarentreprenörerna.

sammanfattning
Håbo Marknads AB gjorde för 2011 ett resultat på 
+ 66 tkr, vilket var en ökning från förra årets 39 tkr. intäk-
terna blev närmare 10,7 mkr mot 8,3 mkr 2010. Kostna-
derna ökade från 7,6 mkr 2010 till 10 mkr. soliditeten 
ökade från 39,6 procent till 42,1 procent. Bolagets inves-
teringar på 2,2 mkr rörde företagshuset i skokloster.

Året innehöll en mängd aktiviteter och projekt, 
bland annat företagsträffar, företagsbesök, informa-
tionsmöten och coachning i nyföretagande. glädjande 
var att Håbo med 149 nya företag slog nytt rekord för 
kommunen.

Uppdrag och ansvarsområde
Håbo Marknads AB är ett bolag som är helägt av 
Håbo kommun och sköter näringslivsservicen i Håbo. 
Huvuduppgiften att exploatera företagsmark. Håbo 
Marknads AB ska stimulera till breddad verksam-
het bland kommunens företag, förmedla kontakter 
och tjänster, främja samverkan mellan företag och 
utveckla turismen. Håbo Marknads ska också verka 
för att fler företag etablerar sig i Håbo och även vara 
rådgivare till nyföretagare. Entreprenörskap i skolan 
är en annan viktig del av verksamheten.

Årsredovisning	2011

H
åb

o 
M

ar
kn

ad
s 

A
B

 

99



Projekt och resultat
Bolaget etablerade ett företagshus på 250 kvm i Sko-
kloster, med tio hyresgäster. Under sommaren drev 
bolaget en turistbyrå i Skokloster.

Bolaget startade projektet Logistik-Bålsta med ett 
visions- och planarbete för en halv miljon kvadrat meter 
företagsmark. Till fyra företag sålde bolaget 24 500 
kvm mark.

Håbo Marknads sysselsatte 711 elever i entreprenör-
skap i skolan. Bolaget hjälpte 45 personer att starta 
eget – totalt har 149 nya företag startats under året vil-
ket är nytt rekord.

Två projekt som Håbo Marknads startat är Arenor för 
tillväxt och Främja kvinnors företagande.

investeringar
Bolaget har under året investerat 2,2 mkr i företagshuset 
i Skokloster.

Marknadsföring
Håbo Marknads producerade under året ett antal 
trycksaker, bland andra Håbo i siffror, en turistbro-
schyr, karta över Håbo kommun och en trycksak om 
Logistik-Bålsta.

Bolaget deltog på två mässor, Logistik i Göteborg i 
maj och Future Transport i Jönköping i oktober. Håbo 
Marknad deltog även med en monter på Tillväxtdagen 
i Uppsala i april.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 

2010
Bokslut 

2011

Verksamhetens intäkter 8 294 10 691
Verksamhetens kostnader – 7 617 – 10 052
Avskrivningar – 11 – 54
Finansnetto – 475 – 435
Verksamhetsnetto 191 149

Periodiseringsfond – 84 – 46
Skatt – 68 – 37
Resultat 39 67

Omslutning 41 189 38 456
Soliditet 39,6 42,1

Sammanslagning av HFAB och Marknadsbolaget 2010

investeringar
tkr Bokslut 

2010
Bokslut 

2011

Inkomster 0 2 207
Utgifter
Summa 0 2 207

viktiga förändringar och trender
Exploatering av mark
Bolaget äger totalt cirka 660 hektar. Jordbruksmarken 
är i sin helhet utarrenderad med möjlighet för Håbo 
Marknads att undanta mark för exploatering.

Efterfrågan på industrimark var stor under året. Ett 
flertal intressenter finns, men bolaget har inte tillräck-
ligt med färdigplanerad industrimark. Totalt sålde 
Håbo Marknad 24 500 kvm, och har inte haft tillgång 
till mer färdig mark.

Bolaget äger 15 000 kvm i Draget, och arbetar för att få 
loss mer mark där. Skogsmarken, cirka 380 hektar, sköts 
för bolagets räkning av Skogssällskapets förvaltning AB.

Den skogliga verksamheten har i stort följt årets bud-
get, och alla åtgärder har utförts i enlighet med FSC, 
ett certifieringssystem för hållbart skogsbruk.

Resultatet för avverkningarna blev dock något mindre 
än beräknat på grund av den regniga hösten som 
gjorde att bolaget fick ställa in avverkningen av något 
bestånd för att inte orsaka körskador.

Förändringar och trender
Bolagen Håbo Fastighets AB och Håbo Marknads 
AB har slagits ihop till ett bolag, Håbo Marknads AB. 
Värt att nämna är att nyföretagandet ökat igen i Håbo.

Efterfrågan på företagsmark ökar och där arbetar 
Håbo Marknads för att byta och planera mer företags-
mark.

samarbete med kommunen
Håbo Marknads för regelbundna diskussioner om 
mark- och exploateringsfrågor med kommunens plan- 
och utvecklingsavdelning. Logistik-Bålsta är ett sam-
arbete mellan bolaget och kommunen.

I arbetet med entreprenörskap i skolan samarbetar 
bolaget med alla grundskolor och 60 lärare, studieyrkes-
vägledarna samt alla rektorer. Bolaget har bland annat 
utbildat sfi-elever i hur man startar företag i Sverige.
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Kommunalförbundet räddningstjänsten 
enköping-Håbo

Årets händelser
Upphandling av företagshälsovård
Förbundet gjorde en egen upphandling av hälsovård 
och skrev avtal med en ny leverantör, Enköpings hälsan 
AB.

Införandet av Rakel i kommunerna
Kommunerna har, med förbundet som projektansva-
rig, tagit fram underlag för att införa Rakel,  Sveriges 
nationella kommunikationssystem för samverkan 
och ledning. Kommunerna har också infört systemet 
genom att genomföra en utbildning och överlämna 
Rakel-enheterna till respektive kommun. Enköping 
och Håbo hör till ett fåtal kommuner i landet som 
infört Rakel.

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara
Förbundet tog över ansvaret från kommunerna när det 
gäller att ge tillstånd och genomföra tillsyn enligt lagen 
om brandfarlig och explosiv vara.

Regler för egenkontroll
Förbundet har antagit ett dokument som anger hur 
förbundet ska genomföra egenkontroll av verksam-
heten. Under 2012 kompletteras dokumentet med ett 
reglemente för kontrollen.

sammanfattning
Kommunalförbundet räddningstjänsten enköping-Håbo 
redovisade ett resultat på närmare 1,4 mkr för 2011. det 
positiva resultatet beror främst på en ändring av avsätt-
ningarna för pensioner, som medfört lägre pensions-
kostnader.

Målen vad gäller att skapa en trygg miljö och öka 
beredskapen i skokloster uppfylldes. de viktigaste hän-
delserna under året var att förbundet införde rakel-
systemet inom vård och omsorg samt kommunens 
jourer. rakel är det nationella kommunikationssystemet 
för samverkan och ledning.

Uppdrag och ansvarsområde
Gemensam räddningstjänst för Håbo och Enköping
Kommunalförbundet har en räddningstjänst som är 
gemensam för kommunerna Enköping och Håbo. 
Förbundet erbjuder den räddningstjänst en kommun 
måste ha enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Förbundet leds av en direktion med sex ledamöter, och 
direktionen har också sex ersättare utsedda av de två 
kommunernas fullmäktige.

Tre huvuduppgifter
Förbundet ansvarar i första hand för tre uppgifter. 
Dessa är räddningstjänst (operativ verksamhet), före-
byggande av olyckor och krisberedskap. Ansvaret för 
räddningstjänsten innebär att förbundet har brand-
stationer och personal för att kunna ge kommuninvå-
narna hjälp inom rimlig tid. Totalt har förbundet sex 
brandstationer varav två i Håbo kommun.

Den förebyggande verksamheten omfattar tillsyn, råd-
givning och information.

Krisberedskapen innebär att förbundet i samråd med 
kommunerna ansvarar för planering, utbildning och 
övning.

Förbundet hanterar även tillståndsgivning för brand-
farliga och explosiva varor och ansvarar för kommu-
nernas tillsyn av sotning.

Årsredovisning	2010
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ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 

2010
Bokslut 

2011

Verksamhetens intäkter 5 222 5 526
Verksamhetens kostnader – 46 295 – 45 524
Avskrivningar – 1 200 – 1 687
Verksamhetsnetto – 42 273 – 41 685
Ersättning från medlemmar 42 600 44 000
Finansnetto – 273 – 954

Resultat 54 1 361

Omslutning 24 957 29 976
Soliditet 2 % 7 %

Årets positiva resultat på närmare 1,4 mkr förklaras 
framför allt av en justering av avsättningen för pen-
sionsförpliktelser vilket medförde lägre kostnader för 
pensioner under året. Förbundets lönekostnader var 
dock högre än budgeterat.

investeringar
tkr Bokslut 

2010
Bokslut 

2011

Inkomster
Utgifter –8 809 –389
Summa –8 809 –389

Förbundet investerade under året i upprustning av kök 
på Håbo brandstation, av tvättstuga på Enköpings 
brandstation samt inköp av arkivskåp och Rakel- 
enheter.

Måluppfyllelse
Förbundet har två prioriterade områden, att skapa en 
trygg livsmiljö och att förstärka beredskapen i Sko-
kloster. Utöver dessa områden har förbundet haft 
några övriga mål för verksamheten.

Målet att skapa en trygg livsmiljö
I den förebyggande verksamheten ingår tillsyn på före-
tag och institutioner av olika slag. Målet är att garan-
tera människor den säkerhet som krävs för en trygg 
miljö. En viktig del i arbetet är at informera kommun-
invånare och företag om vilka resurser räddningstjäns-
ten och det övriga samhället har i beredskap vid en 
brand eller annan olycka.

En annan verksamhet som ingår i att skapa en trygg 
miljö är att genomföra sjukvårdsinsatser med brand-
personal enligt avtal med landstinget, innan ambu-
lans är på plats vid ett allvarligt sjukdomsfall eller en 
olycka.

I övrigt gör kommunalförbundet omfattande utbild-
nings- och informationsinsatser, bland annat utbild-
ning för enskilda medborgare om hur man själv ska 
agera vid en olycka. Nästan 5 000 personer utbildas 
varje år inom ramen för detta. De prioriterade grup-
perna är barn och ungdomar samt äldre personer.

Målet anses uppnått vad gäller arbetet för en trygg 
miljö.

Håbo kommun
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Målet att förstärka beredskapen i Skokloster
Förbundet har gjort flera kampanjer för att rekrytera 
fler att ställa upp som brandmän vid Skoklostersta-
tionen. Under året förstärktes styrkan och omfattar 
nu två brandmän i beredskap dygnet runt. Förbun-
det hade också som mål att öka kompetensen i kåren 
i Skokloster, vilket delvis genomförts under 2011 och 
slutförs under 2012.

Målet anses uppnått vad gäller at förstärka beredska-
pen i Skokloster.

Andra mål för verksamheten
Förbundet ska arbeta för jämställdhet på arbetsplatsen 
och även för trivsel och god hälsa. Dessa mål har följts 
upp genom en medarbetarenkät som visar att 80 pro-
cent av medarbetarna tycker att de har en god arbets-
situation. En annan indikator på att en bra arbetsmiljö 
råder är att sjukfrånvaron var mindre än 2 procent.

En arbetsmiljökommitté arbetar på ett strukturerat 
sätt med arbetsmiljöfrågorna för att kunna förebygga 
eventuella brister på ett tidigt stadium.

Kommunerna ska ha ett tillfredsställande skydd för 
sin infrastruktur och en väl fungerande ledningsor-
ganisation vid en kris. Förbundet har i uppgift att 
ansvara för att planera och genomföra övningar. Det 
har skett genom att förbundet har reviderat planerna 
och genomfört en övning av ledning och informations-
funktionen.

Rakel-systemet infört
För att garantera att kommunerna har en säker till-
gång till kommunikationssystem vid exempelvis ett 
teleavbrott, har kommunerna från 2011 tillgång till 
Rakel-systemet inom vård och omsorg samt de kom-
munala jourerna. Förbundet har ansvarat för projektet 
och driften under ett inledningsskede.

Förbundet har av kommunerna fått i uppdrag att se 
till att sotningsverksamheten genomförs inom de tids-
ramar som kommunen beslutat. Tillsynen har visat 
att sotningen genomförs enligt tidsramarna och på ett 
professionellt sätt.

viktiga förändringar och trender
Fler kommungemensamma räddningstjänster
Det område som de närmaste åren är aktuellt är even-
tuella bildanden av större räddningstjänstregioner/
förbund. Inom Uppsala län finns idag olika konstruk-
tioner av räddningstjänsten. Enköping och Håbo kom-
muner har ett förbund och kommunerna Uppsala, 
Östhammar och Tierp har bildat en organisation med 
gemensam nämnd.

Rekrytering och utbildning
Personalförsörjningen med deltidspersonal till ytter-
stationerna kräver kontinuerliga rekryteringsinsatser 
och omfattande och kostnadskrävande introduktions-
utbildningar två gånger per år. En förväntad större 
rörlighet på arbetsmarknaden kan göra det ännu svå-
rare att rekrytera personal. Förbundets förhoppning 
är att det blir möjligt att rekrytera personal som har 
kommunerna som sin huvudarbetsgivare. Det skulle 
göra organisationen mer robust.

Beredskap för effekter av klimatförändringar
På längre sikt kan eventuella klimatförändringar ge 
effekter som påverkar kommunernas planering och 
beredskap på olika sätt. Det kan påverka var kommu-
nen i framtiden ska tillåta bebyggelse och var man ska 
placera samhällsviktig verksamhet i kommunen. Det 
kan också inverka på hur förbundet exempelvis ska 
planera för akuta insatser vid allvarlig väderpåverkan 
på kommunens infrastruktur.

intern kontroll
Förbundets revisorer har granskat hur arbetet med 
internkontroll har bedrivits under året. Revisio-
nen konstaterar i sin rapport att förbundets interna 
kontroll fungerar väl. Förbundet kommer dock att 
komplettera sin plan för internkontrollen med ett reg-
lemente och tillämpningsföreskrifter.

volymer och nyckeltal
2 009 2 010 2 011

Tillsyner LSO 89 149 139
Utförda tillsyner LBE 20 19 17
Samplanerade tillsyner 37 52 38
Handlagda planärenden 13 10 20
Sakkunnigutlåtande 11 4 10
Tillstånd explosiv vara Start 
2011 10
Tillstånd brandfarlig vara Start 
2011 5
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Fakta om  
Håbo kommun
representation i kommunfullmäktige
Parti Mandat % av giltiga  

röster valet 
2010

Socialdemokraterna 15 36,63
Bålstapartiet 3 7,37
Miljöpartiet de gröna 2 4,10
Vänsterpartiet 1 2,43
Moderata samlingspartiet 11 27,28
Folkpartiet 4 9,14
Centerpartiet 3 6,36
Kristdemokraterna 1 2,97
Sverigedemokraterna 1 3,57
Summa 41

Befolkning per 2011-12-31
Församling 1980 1990 2000 2010 2011

Kalmar-Yttergran 11 874 13 203 14 247 15 753 15 789
Övergran 560 724 941 1 337 1 374
Häggeby 215 332 478 575 571
Skokloster 652 950 1 802 1 964 1 981
Kommunen 13 301 15 209 17 468 19 629 19 715

Källa: SCB, BEFPAK

Åldersfördelning per 2011-12-31
Ålder Håbo kommun Riket Uppsala län

Antal % % %

0-6 1 821 9,2 8,3 8,4
7-9 877 4,4 3,3 3,4
10-12 792 4,0 3,1 3,0
13-15 735 3,7 3,1 3,1
16-19 1 224 6,2 5,2 5,3
20-29 1 931 9,8 13,2 15,6
30-44 4 220 21,5 19,6 19,3
45-64 5 068 25,7 25,5 24,9
65-79 2 560 13,0 13,6 12,5
80-w 487 2,5 5,1 4,5
Summa 19 715 100,0 100,0 100,0

Källa: SCB, BEFPAK

Utdebitering, åren 2007-2011
Håbo kommun 2007 2008 2009 2010 2011

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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