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1 Sammanfattning 

Enligt tidigare beslut ska styrelsers och nämnders mål och budget för kommande år 
rapporteras till kommunfullmäktige i december. Detta för att kommunfullmäktige ska 
ha kännedom om nämndernas mål och budget. 

Fullmäktige beslutade 2016-06-13 KF § 66 om kommunalskatten, mål på 
fullmäktigenivå, nämndernas driftbudgetram och investeringsbudget för år 2017 samt 
plan för år 2018-2019. 

På grund av regeringens budgetproposition, saneringsbehov av Futurumskolan, ändrade 
arvodesregler från 1 juli år 2016 och omräkning av internhyror föreslås justeringar i 
kommunfullmäktiges beslut. 

Vidare föreslås att skatteintäkter och utjämningen uppdateras enligt senaste prognos 
från SKL, daterad 2016-10-08. 

Nämnderna har återrapporterat mål, nyckelindikatorer och mått för sin verksamhet samt 
driftbudget och investeringsbudget. 

Totalt sett innebär budgeten för år 2017 ett positivt resultat med 12,0 mkr, en 
försämring med 12,7 mkr jämfört med budgetbeslut i KF 2016-06-13. Resultatet utgör 
1,1 % av skatte- och statsbidragsintäkterna. Den finansiella målsättningen är att ha 2 % i 
överskott under perioden. 

Planen för år 2018-2019 visar resultat på cirka 15 mkr per år, vilket är cirka 1,5 % i 
överskott. Nämndernas ramar är dock oförändrade och det finns minimalt med utrymme 
för verksamhetsutökningar. 

Investeringar för år 2017 uppgår till totalt 234 mkr exklusive 
exploateringsinvesteringar. Av detta investeras det 181 mkr i skattefinansierad 
verksamhet, vilket är ökat från junibeslutet med 25 mkr för Futurumskolan. 53 mkr 
investeras i taxefinansierad verksamhet. 

Samtliga investeringar, inklusive exploatering och medfinansiering av Citybanan, 
uppgår till 330 mkr för år 2017. För att finansiera detta krävs att 159 mkr nyupplånas 
för år 2017. Det är en ökning med 61,5 mkr jämfört med budgetbeslutet i juni. 

Budgetstyrprinciperna har setts över och kompletterats vad gäller investeringar, 
exploateringar och uppföljning. 
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1.1 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Driftbudgetförändringar vid kommunfullmäktiges beslut i december 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att ett tilläggsanslag om 4,0 mkr på begäran av 
barn- och utbildningsnämnden, beviljas genom minskning av budgetramar för vård- och 
omsorgsnämnden med 1 950 tkr, bygg- och miljönämnden med 500 tkr, kommun-
styrelsen med 550 tkr och att resultatreglering mellan åren utgår från 2016 innebärande 
att reserverade medel avsatta för ändamålet om 1 000 tkr år 2017 omdisponeras till 
barn- och utbildningsnämnden. 

Motivering till omfördelning av medel från övriga nämnder till Barn- och 
utbildningsnämnden är följande; 

Vård- och omsorgsnämnden har i sin budget för 2017 tilldelats medel för start av ett 
nytt tillfälligt äldreboende den 1 februari 2017. Nämnden tilldelades 11 100 tkr för detta 
ändamål. Detta boende kommer inte att startas. För nämnden kommer det att innebära 
ökade kostnader för köp hemtjänst samt för köp av korttidsplatser och köp av plats i 
särskilt boende. Ett utrymme om 1 400 tkr finns dock att använda för att klara budgeten 
inom barn- och utbildningsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden kommer från 2017 att avsluta samarbetet med Enköpings 
lasarett kring Westerlunds rehab. Det innebär ett budgetutrymme om 550 tkr som kan 
användas till samma ändamål som ovan. 

På bygg- och miljöförvaltningen görs en neddragning med 500 tkr under 2017 utan 
större konsekvenser. Det är främst plan- och utvecklingsavdelningen som det rör. Bland 
annat handlar det om att några tjänster inte kan påräknas vara besatta redan från och 
med januari månad. Dessutom bedöms det under andra halvåret 2016 införda systemet 
med tidsredovisning och belastning på projekt med intäkt till respektive verksamhet en 
gång per månad generera att rätt intäkt snabbare kommer verksamhet tillhanda. Även 
andra verksamhetsområden inom förvaltningen kan komma att behöva göra smärre 
omprioriteringar. 

På kommunstyrelseförvaltning görs neddragning genom att inte tillsätta en ny tjänst 
inom bibliotekverksamhet om 450 tkr och genom reducering av medlemsbidraget om 
100 tkr i och med ändrad huvudmannaskap för regionförbundet. 

Driftbudgetförändringar inför kommunstyrelsens beslut i november 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-07-12 § 66 att hyra in paviljonger som tillfälliga 
ersättningslokaler för övre delen av Futurumskolan. Kostnaden har nu beräknats till 
2,5 mkr år 2017, vilket föreslås tillföras barn- och utbildningsnämnden. Detta ingår i 
budgeten. 

Enligt höstens budgetproposition har den generella statsbidragspåsen ökats till år 2017 
med 1,1 mkr för rätt till komvux. Motsvarande belopp föreslås tilldelas barn- och 
utbildningsnämnden. Detta ingår i budgeten. 

Socialnämnden föreslår att 3 534 tkr överförs till vård- och omsorgsnämnden till följd 
av organisationsöversyn. 

Beslutet om driftbudgetram vid överföring av kostverksamheten från kommunstyrelsen 
till barn- och utbildningsnämnden justeras från kommunfullmäktiges preliminärt 
beslutade 32 452 tkr till 31 973 tkr, med anledning av ett statsbidrag som ska dras av. 

Internhyra beräknas på självkostnad för fastigheterna utifrån budgetförutsättningarna 
och fastighetsenhetens budgetram. Inför år 2017 sänks internhyran för många objekt till 
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följd av sänkt internränta. Förändringen i internhyreskostnaden justeras i nämndernas 
budgetram med samma belopp. Justeringen i internhyra påverkar inte kommunens 
resultat utan är endast en justering mellan nämnder. 

I nämndernas avsnitt beskrivs eventuella förändringar som nämnderna gör inom 
budgetramen, jämfört med kommunfullmäktiges beslut i juni. 

Investeringsbudget 
Med anledning av arbetsmiljöproblemen i Futurumskolan behöver investeringsåtgärder 
i form av sanering och ombyggnationer tidigareläggas. Budgetbeslutet i juni innebar att 
totalt 56,4 mkr avsattes under år 2016-2018 för Futurum. Ärendet om sanering och 
ombyggnation av skolan behandlas av kommunstyrelsen samtidigt som budgeten, varför 
en tidigareläggning av de 25 mkr som avsattes för år 2018 ingår i denna budget.  

Med anledning av att nya boenden för äldre och LSS inte blir klara förrän till år 2018, 
flyttas 1,4 mkr av investeringsbudget för inventarier inom vård- och omsorgsnämnden 
från år 2017 till år 2018. Av samma anledning kommer vård- och omsorgsnämnden att 
omdisponera anslag avsett för korttidsboende, 11,2 mkr, till hemtjänst. 

Finansiering 
Skatteintäkts- och statsbidragsprognosen har uppdaterats till den senaste prognosen per 
2016-10-08, vilket medför minskade intäkter med 9,0 mkr jämfört med budgetbeslutet i 
juni. Detta har hanterats genom att kommunens resultat för år 2017 har minskat med 
samma belopp. För år 2018 och år 2019 har intäktsminskningen istället hanterats genom 
att utrymmet för ökning av budgetramar till nämnderna har sänkts så att det planerade 
resultatet är detsamma som i junibeslutet. 

Upplåningsbehovet har ändrats till följd av ändrat resultat, tidigarelagd investering på 
Futurum och ny exploateringsbudget för Logistik Bålsta kvarter 3 och 4. 
Upplåningsbehovet uppgår nu till 159 mkr för år 2017, jämfört med 98 mkr vid 
kommunfullmäktiges beslut i juni. 

Budgetstyrprinciper 
Budgetstyrprinciperna har setts över och kompletterats med riktlinjer för investeringar 
angående igångsättningsbeslut, slutrapportering samt tioårsplan. Även riktlinjer vad 
gäller exploateringsverksamhet har lagts till samt rutiner för uppföljning av ekonomi 
och verksamhet. 

1.2 Beslut i kommunfullmäktige 13 juni 

Fullmäktige beslutade den 13 juni 2016 om budget och övergripande mål på 
fullmäktigenivå för år 2017 och plan år 2018-2019. Beslutet innehöll bl a 

• Kommunalskatt år 2017 21:34. 
• Mål på fullmäktigenivå 
• Driftbudgetramar för nämnder och styrelser, tkr 

Kommunfullmäktige                    1 196 
Stöd till politiska partier               1 000 
Valnämnd                                           7 
Revision                                      1 151 

Kommunstyrelse 1)                 145 911 
Räddningstjänst                        19 900 

Anslag för resultatreglering         1 000 
Anslag för lönesatsning                  819 
Anslag för gemensamma projekt 1 250 
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Överförmyndare                           1 828 
Bygg- och miljönämnd                21 737 
Barn- och utbildningsnämnd 1) 545 141 
Socialnämnd                               59 128 
Vård- och omsorgsnämnden     235 612 

• Budgetstyrprinciper 
• Investeringsbudget, totalt 239 305 tkr 
• Nyupplåning för år 2017, 98 mkr. 

Driftbudget 
De ekonomiska ramarna för driftbudgeten utgår bland annat ifrån analys av förändringar 
i befolkningens sammansättning, behov, förändringar i lagar och förordningar samt 
politiska prioriteringar. Budgeterat resultat för år 2017 vid KFs beslut i juni uppgick till 
24 633 tkr eller 2,3 procent av skattenettot. Nämndernas budgetramar har utökats med 
49 631 tkr eller med 5,0 procent i jämförelsen med budget 2016. Budgeterade resultat 
för åren 2018 och 2019 vid KFs beslut i juni uppgick till ca 16,5 mkr eller 1,5 procent år 
2018 respektive ca 15,6 mkr eller 1,3 procent år 2019. 

Effektiviseringskrav 
Enligt befolkningsprognos kommer den äldre befolkningen i kommunen att öka under 
planperioden. Det innebär att kostnaderna för investeringar och driftkostnaderna 
kommer att öka framöver. Finansplanen visar på försämringar åren 2018 och 2019. 
Långsiktigt med hänsyn till resultatförsämringar åren framöver föreslår Håboalliansen 
ett effektiviseringskrav med 5,0 mkr eller 0,5 procent för de största nämnderna, enligt 
följande; 

• Kommunstyrelsen 700 tkr 
• Barn- och utbildningsnämnden 2 800 tkr 
• Socialnämnden 300 tkr 
• Vård- och omsorgsnämnden 1 200 tkr 

Reduceringen av medel i samband med effektiviseringskrav till nämnderna är 
borträknade från ramarna. 

Kommunövergripande mål 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål är fasta under mandatperioden. Eventuella 
förändringar av nämndmål och nyckelindikatorer kan komma att justeras under höstens 
budgetarbete och rapporteras till kommunfullmäktige i december. 

Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten uppgick vid KFs beslut i juni till ca 157,0 mkr för 
skattefinansierade verksamheter och till 53,1 mkr för taxefinansierade verksamheter. I 
övrigt uppgick exploateringsbudgeten till 18,1 mkr och utbetalningen av 
medfinansieringen av Citybanan till 11,2 mkr för år 2017. Med föreliggande 
investeringar uppgick upplåningsbehov för år 2017 till ca 98,0 mkr. 

Investeringar i nya verksamhetsfastigheter och anläggningar 
Investeringar i nya verksamhetsfastigheter och anläggningar skall alltid 
konkurrensutsättas. 

Organisationsförändring avseende kostenhetens tillhörighet 
Förvaltningen föreslår att kostenheten från och med 1 januari överförs från 
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. Omorganisationen av kostenheten 
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från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden medför att den beräknade 
driftbudgeten och investeringsbudgeten för enheten överförs och är justerad i 
ekonomiska ramarna ovan. Driftbudgeten uppgick preliminärt till 32 452 tkr år 2017 
och kostenheten har en föreslagen investeringsbudget för inventarier på 445 tkr för år 
2017. Eventuella ytterligare justeringar av budgetbeloppen kommer att redovisas i 
höstens återrapportering av budget 2017. Driftbudgetramen ska korrigeras till 31 973 
tkr. 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda följande under år 2017 
• Lokaleffektivisering 

• Koncernsamordning av kommunens fastigheter 

• Utreda möjligheter till ytterligare planläggning av kommunens mark för 
exploateringsändamål. 
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2 Vision och mål för kommunen 

I visionen Vårt Håbo 2030 kan man läsa: 

”Året är 2030 och Håbo kommun i hjärtat av Mälardalen är en plats för hela livet. Det 
bor 25 000 invånare i vår växande kommun och vi har hög kvalitet i alla våra 
verksamheter. Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och 
naturen nära inpå oss. Vi ligger i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner med 
Stockholm runt knuten och vi bygger tillsammans vidare på det goda och hållbara 
samhället. Håbo år 2030 är en kommun för framtiden.” 

Visionen har fyra huvudområden och där framgår det att: 

• Vi ska vara Hållbara Håbo och sträva mot jämlikhet och delaktighet. Vi tar vårt 
långsiktiga ansvar för natur och klimat och är energieffektiva och 
fossilbränslefria. 

• Bålsta ska vara en levande småstad med en intressant mix av människor, 
aktiviteter och service. Bålsta är en bra kombination av den täta stadens puls och 
småstadens stillhet. 

• Håbo kommun ska vara den naturnära Mälarkommunen genom att 
tillgängliggöra natur och vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har 
vi ett stort ansvar att förvalta och bevara. 

• Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalen genom att utnyttja sitt 
strategiska läge i regionen. Vi ska vara en attraktiv marknad för varor, tjänster, 
arbetsplatser, kompetens och kultur. 

För perioden 2016-2018 har fyra målområden med tillhörande strategier på 
kommunfullmäktiges nivå prioriterats. Dessa är tillika kommunens mål för god 
ekonomisk hushållning. 

Håbo kommun ska under perioden bli: 

• Attraktiva 
• Kvalitativa och effektiva 
• Hållbara 
• en kommun med sund ekonomi 

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål har varje nämnd och styrelse i 
uppdrag att årligen arbeta fram egna måldokument. Dessa ska innehålla 
nämndens/styrelsens egna prioriterade mål och åtgärder för att bidra till att nå 
kommunfullmäktiges prioriterade målområden och strategier. Utvärdering av 
kommunfullmäktiges mål, som tillika är mål för god ekonomisk hushållning, sker 
genom utvärdering av nämndernas mål enligt plan för uppföljning som årligen fastställs 
av kommunstyrelsen. 

Nedan följer en beskrivning av respektive målområde med tillhörande motivering och 
strategier. 

Attraktiva Håbo 
Håbo kommun är en unik och attraktiv plats i Mälardalen med goda förutsättningar för 
tillväxt. Bra kommunal service och insatser i samverkan med andra aktörer stärker 
känslan av Håbo kommun som en bra plats för boende, arbete och besök. 

För att bli attraktiva Håbo ska vi 

Skapa förutsättningar för fler bostäder och ett varierat näringsliv. 

Stimulera möjligheter till meningsfull fritid för alla. 
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Öka samarbetet med olika aktörer för förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik. 

Förbättra tillgängligheten till mötesplatser och upplevelser. 

Kvalitativa och effektiva Håbo 
Vi ska utveckla våra tjänster utifrån håbobornas behov. Kraven på innehåll och kvalité 
på tjänster och service ökar samtidigt som resurserna är begränsade. Vi måste 
eftersträva ett effektivt resursutnyttjande där ständiga förbättringar är en ledstjärna i alla 
våra verksamheter. 

För att bli kvalitativa och effektiva Håbo ska vi 

Utveckla vår medborgardialog för ökad delaktighet och kunskap om kommunens 
verksamheter. 

Tillvarata och uppmuntra medarbetarnas kompetens och engagemang. 

Följa upp alla verksamheter med kvalitets- och effektivitetsmått och förtydliga arbetet 
med ständiga förbättringar. 

Förbättra våra resultat genom att jämföra oss med andra kommuner och verksamheter 
för att identifiera förbättringsområden. 
 

Hållbara Håbo 
Vår verksamhet och tillväxt ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Kommande 
generationer ska ha bättre förutsättningar att förvalta och utveckla kommunen. 

För att bli hållbara Håbo ska vi 

Minska de egna verksamheternas miljö- och klimatpåverkan. 

Skapa förutsättningar för att invånare och näringsliv aktivt ska kunna bidra till att 
minska kommunens miljö- och klimatpåverkan. 

Värna kommunens grönområden och biologiska mångfald. 
 

Håbo en kommun med sund ekonomi 
Håbo kommuns verksamhet präglas av god ekonomisk hushållning. Skatten ska inte 
höjas och bör vara i nivå med jämförbara kommuner i Mälardalen. 

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till minst två procent av skattenettot. 

Kommunens investeringar, exklusive exploateringsrelaterade kostnader, ska vara 
egenfinansierade. 

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska 
kommunens skuldsättningsgrad. 

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen. 
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3 Verksamhetsanalys år 2017-2019 

Verksamhetsanalysen utgör tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna 
underlaget för förslag till budget och mål år 2017 och plan för år 2018-2019. 

Verksamhetsanalysen ska redogöra för de förändringar verksamheten står inför de 
kommande åren och grundas på en omvärldsanalys. Förändringar i verksamheten som 
planeras för eller till följd av kvalitetsförbättringar, befolkningsförändringar, ändrade 
lagar och förordningar mm ska beskrivas i verksamhetsanalysen. Verksamheten ska 
utvecklas i den riktning kommunfullmäktiges mål visar. 

I de fall förändringar påverkar ekonomin måste alla möjligheter att omfördela inom den 
egna verksamheten övervägas innan ökad budget föreslås. 

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. 

I förarbeten till god ekonomisk hushållning diskuteras ett riktmärke om minst 2 procent 
i överskott av skatteintäkter plus utjämning, vilket innebär ca 22,0 mkr för år 2017. För 
Håbo kommun skulle ett resultat om 3-4 procent vara önskvärt. Detta med anledningen 
av de omfattande investeringsbehoven och kostnadsökningar inom äldreomsorgen som 
kommunen står inför de kommande åren. Detta skulle innebära ett överskott om ca 30-
40 mkr årligen. Dessutom behövs det positiva resultatet för värdesäkring av 
kommunens resultat, osäkra planeringsförutsättningar samt oförutsedda händelser. 

Som underlag och stöd för verksamhetsanalysen har följande planeringsunderlag tagits 
fram för att skapa ett gemensamt utgångsläge. 
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4 Tidplan för mål- och budgetprocessen 

Datum Aktivitet Berörd 

27 jan Anvisningar för verksamhetsanalys inkl analys- och 
planeringsförutsättningar. Kommundirektör 

3 feb Distr av anvisningar för verksamhetsanalys till samtliga 
chefer Kommundirektör 

8 feb Beslut om tidplan för mål- och budgetprocessen KS 

29 feb Avdelningar och enheters verksamhetsanalys klar Budgetansvariga 

3 mars Skatteprognos från SKL  

7 mars Förvaltningarnas verksamhetsanalys klar Förvaltningschef 

14 -15 mars Ledningsgruppen arbetar med förvaltningarnas 
verksamhetsanalyser 

Ledningsgrupp 

21 mars Befolkningsprognos klar – ev justeringar i 
verksamhetsanalyser och budgetförslag 

Plan- och 
utvecklingsavdelningen 

31 mars Kommundirektörens budgetförslag klart och distribueras till 
samtliga politiker 

Kommundirektör 

1 -30 april Politiskt budgetarbete, tjänstemän finns till förfogande Politiker 

6 april Gruppledarmöte för översiktlig genomgång av 
budgetförslag 

Gruppledare och 
kommunledningsgrupp 

15 april Regeringens vårproposition – ev justeringar i 
verksamhetsanalyser och budgetförslag 

 

19 april Nämndernas delårsuppföljning klar  

19 april Budgetkonferens – Kommundirektörens budgetförslag 
presenteras och diskuteras. 

Samtliga politiker, 
kommunledningsgrupp 

28 april Skatteprognos från SKL – ev justeringar i 
verksamhetsanalyser och budgetförslag 

 

10 maj 
Information till fackliga representanter. KSAU -
 Håboalliansens förslag till budget 2017 och plan för 2018-
2019 läggs på bordet 

Kommundirektör KSAU 

13 maj Sista dag för nämnder att lämna protokoll med beslut om 
nämndsmål för 2017 till KS 

Respektive nämnd 

23 maj 

Håboalliansens förslag till budget 2017 och plan för 2018-
2019 för drift och investeringar med KF-mål och 
nämndmål, skattesats och budgetstyrprinciper samt övriga 
politiska budgetförslag presenteras. Samtliga handlingar 
digitalt till KS-kansli senast 13 maj för distribution. 

KS 

13 juni 
Beslut om budget 2017 och plan 2018-2019 för drift och 
investeringar med nämndmål, skattesats och 
budgetstyrprinciper 

KF 

15 aug Skatteprognos från SKL  

20 sept Regeringens budgetproposition  

sep-okt Förvaltningarna arbetar med detaljbudget Förvaltningschef, 
budgetansvarig 

6 okt Skatteprognos från SKL  

24 okt Nämnders och bolags budget och mål klara i Stratsys Nämnder och bolag 

8 nov Återrapport om budget 2017 och plan 2018-2019 KS Au 

21 nov Återrapport om budget 2017 och plan 2018-2019 KS 

12 dec Återrapport om budget 2017 och plan 2018-2019 KF 
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5 Omvärldsanalys 

5.1 Omvärldsanalys 

Bakgrund  
Håbo kommun står som alla kommuner inför stora förändringar. Omvärldsanalys 
handlar dels om att förstå på djupet vad som pågår i omvärlden och vad det kan 
innebära på lång sikt och dels handlar det om att omvandla denna insikt i strategisk 
förändring. Omvärldsanalys bygger på att identifiera och tolka prioriterade krafter i 
omvärlden som påverkar en organisations eller frågeställnings arena och den egna 
organisationen eller frågeställningen. Omvärldsanalysen anger därmed vad man bör 
förbereda sig på och vad man bör göra. När väl krafterna i omvärlden är identifierade 
och analyserade kan man bestämma sig för vad man själv ska göra. 

Syfte och mål med kommunens arbete med omvärldsanalys  
Kommunens koncernledningsgrupp har påbörjat arbetet med en omvärldsanalys och 
sammanfattat de trender och förändringar som bedöms ha störst betydelse för 
kommunen. På sikt ska omvärldsanalysen ge ett helhetsperspektiv på, och en 
långsiktighet i, hur omvärldens trender påverkar kommunens möjlighet att nå sin vision, 
Vårt Håbo 2030, och att förverkliga de mål som formulerats för kommunens framtida 
utveckling. Omvärldsanalysen ska ge förståelse och skapa handlingsberedskap i den 
kommunala organisationen och fungera som underlag för strategiska frågor och 
verksamhetsanalyser. 

I denna första omvärldsanalys har arbetet fokuserat på fem övergripande trender, som 
alla har en påverkan, på kort eller lång sikt, på Håbo kommun: 

• globalisering, 
• urbanisering, 
• demografiska förändringar, 
• ökad individualisering, 
• teknikutveckling. 

Globalisering  
Enligt Nationalencyklopedin definieras globalisering som en ”förändringsprocess 
varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga 
beroendeförhållanden. ”Globaliseringen drivs både av politiska beslut, som är menade 
att integrera marknader, och tekniska framsteg. 

Att den internationella ekonomiska integrationen har tilltagit kan ses på antalet 
företagsetableringar på andra marknader än den inhemska. Gällande migrationen av 
människor till och från Sverige visar statistiken att både antalet in- och utvandringar har 
ökat under 2000-talet. Just nu och många år framöver har världen, Europa, Sverige och 
Håbo stora utmaningar i att hantera migrationsfrågorna och Håbo kommun måste 
förbereda sig på att ta emot ett större antal flyktingar än tidigare. För en framgångsrik 
integration krävs initialt en bred beredskap i de kommunala verksamheterna men även 
uthållighet. 

Globalisering leder till en lång rad konsekvenser som får direkt effekt i lokalsamhället 
exempelvis ökad rörlighet över landsgränser för information, kapital, varor, tjänster och 
människor. Avstånd saknar allt oftare betydelse. Den ökade integrationen mellan länder 
innebär lättare tillträde till nya marknader men också ökad konkurrens. För att kunna 
möta framtida utmaningar blir det angeläget att skapa förutsättningar som kan bidra till 
att stärka den svenska konkurrenskraften. En annan konsekvens av globaliseringen är en 
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ökad kulturell homogenisering, där global migration bara är en av flera delförklaringar. 
Engelskan har blivit det ledande världsspråket, samma varor finns att köpa över hela 
världen och alla har i princip möjlighet att äta på samma snabbmatskedja. 
Homogeniseringen sker på global nivå, men på lokal nivå skapas mångfald. Detta 
påvisar den komplexitet, till och med motsägelsefullhet, som globaliseringen medför. 

Urbanisering  
Världen står inför den största urbaniseringsvågen i mänsklighetens historia. Andelen 
människor bosatta i städer är för första gången i historien större än andelen 
landsbygdsbor och denna urbaniseringstrend gäller även oss i Mälardalen. Stockholms 
län växer med två busslass varje dag och med ett Enköpings kommun varje år. 

Drivkrafterna bakom att världen urbaniseras blir alltmer tydliga. Täta stadsstrukturer 
med många olika funktioner samlade på en begränsad geografisk yta skapar många 
olika fördelar. Bland annat skapas underlag för transportsystemen och en specialiserad 
arbetsmarknad. 

Människor söker sig in till städerna för här finns ett stort utbud av arbetstillfällen, 
bostäder, kommunikationer och kommers. Detta skapar en stor variation och ökar 
attraktivitet för många. 

Urbaniseringen innebär att de större orterna i Sverige, storstadsregionerna, 
universitetsstäderna och regioncentra fortsätter att växa på bekostnad av mindre orter 
och glesbefolkade områden. Storstockholm och omkringliggande orter fortsätter att 
växa stark och Stockholms dragningskraft påverkar kranskommuner som Håbo med 
positiv befolkningsförändring. Håbo kommun drar med andra ord fördelar av den 
geografiska och strategiska positionen mitt i Mälardalen i anslutning till nationell 
transportinfrastruktur. 

Samtidigt är de växande storstadsområdena och tillväxtregionerna i stort behov av 
specifika tillväxtfaktorer för att kunna fortsätta växa. Exempelvis behövs en väl 
dimensionerad och fungerande infrastruktur samt nya bostäder och arbetsplatser. 
Därutöver finns en nödvändighet i att växa hållbart för att förbli attraktiv. Möjligheten 
att leva hållbart värderas högt av en inflyttande befolkning som vill kunna åka 
kollektivt, källsortera och bo energieffektivt. 

Mälardalsregionen växer men kommunerna i regionen agerar på en konkurrensutsatt 
marknad där nya boende har mycket att välja på. Att vara attraktiv handlar på så sätt om 
att skapa konkurrensfördelar gentemot närliggande kommuner men minst lika mycket 
om att hitta sin specialitet och nisch och kunna bygga ett trovärdigt och intressant 
varumärke. Befolkningstillväxten tycks komma automatiskt i Mälar- och 
Stockholmsregionen men en förståelse för dess drivkrafter och konsekvenser är viktiga 
för den kommande utvecklingen. 

Demografiska förändringar  
Att andelen äldre (65+ år) ökar i Sverige är en av de största trenderna gällande 
demografin. Håbo kommun utgör inget undantag. Andelen 30- till 79-åringar är ungefär 
den samma i Håbo kommun som i Uppsala län såväl som riket. Andelen personer över 
80 år är betydligt lägre i Håbo kommun jämfört med övriga länet och riket. Antalet 
personer över 80 år har dock ökat i en snabbare takt i Håbo kommun jämfört med 
Uppsala län samt riket. Under 2000-talet har antalet personer över 80 år mer än 
dubblerats i kommunen och ökningen spås fortsätta under kommande år. Fler äldre 
medför ökad press på såväl vård och omsorg som de sociala försäkringssystemen. En 
förlängd livslängd för också med sig utmaningar kring välfärdssystemens finansiering. 

En annan demografisk trend är att andelen i förvärvsarbetande ålder (20–64 år) av den 
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totala befolkningen minskar i både Sverige och Håbo. Det leder till att allt färre ska 
försörja allt fler. Personer i tidig förvärvsaktiv ålder (20–39 år) utgör den största 
åldersgruppen bland utflyttarna från kommunen, vilket kan kopplas till utbildnings- och 
arbetsmarknadsutbud. Samtidigt kan det konstateras att Håbo har en stark trend med ett 
positivt födelseöverskott, antalet födda överstiger antalet döda. Detta i sin tur föryngrar 
befolkningen i kommunen. Även invandringen till kommunen föryngrar befolkningen. 

Ett ökat antal äldre leder till en förändrad kravbild på den kommunala vården och 
omsorgen avseende exempelvis kompetens och utbud av bland annat funktionella 
bostäder inom kommunen. Det pågår också en teknisk utveckling som kan komma att 
påverka den framtida utformningen av olika stöd- och vårdformer. 

Att inrikes inflyttningsöverskott är negativt leder till ett ökat behov av att se över 
kommunala driftskostnader, eftersom dessa inte nödvändigtvis behöver minska i takt 
med utflyttningen. För att främja en positiv befolkningsutveckling behövs satsningar på 
bostäder och goda kommunikationsmöjligheter. Behovet borde också öka av att arbeta 
aktivt med att attrahera människor att stanna kvar. 

Ökad individualisering  
En trend i vårt moderna samhälle är ett större utrymme för individuell handlingsfrihet, 
och en ökad makt för individen på bekostnad av kollektivet. I dag är vår individuella 
identitet mer än tidigare en följd av våra enskilda val än av kollektiva förväntningar, 
vilket är en utveckling som pågått i hela västvärlden under en längre tid. Trenden tar sig 
uttryck genom att medborgare ställer högre krav på inflytande över varor och tjänster 
och har en högre förväntan på valfrihet även inom offentligt finansierade tjänster inom 
vård, skola och omsorg. Medborgare är mer och mer insatta och pålästa och använder i 
större utsträckning sina möjligheter till överprövning. Generellt i samhället finns ett 
större fokus på livskvalitetsfrågor och ett intresse av att ”förverkliga sig själv”. 
Bakomliggande faktorer är samhällsutvecklingen i sig med en övergång från kollektiva 
normer och strukturer till allt högre grad av individualisering. Något som driver på 
trenden är exempelvis lättillgänglig information och möjlighet till snabb opinions-
bildning genom sociala medier. Uppluckring av patriarkala strukturer bidrar också till 
att kvinnor skaffar sig mer och mer inflytande och makt vilket förstärker trenden. En 
ökad levnadsstandard är också en grundförutsättning för trenden. 

Områden där konsekvenserna blir tydliga skulle kunna kategoriseras in i områdena 
anpassning och valfrihet. En ökad individualisering kräver en hög grad av anpassning 
av kommunens verksamheter till medborgares förväntningar. Detta i sin tur kräver en 
lyhördhet för vad som förväntas och därmed en förmåga att fånga upp dessa förvänt-
ningar. Möjlighet till dialog mellan medborgare och verksamhet blir därmed en viktig 
del i det arbetet. Samtidigt har möjligheten till anpassning sina gränser, både utifrån det 
kommunala uppdraget samt av kostnadsmässiga skäl. En högre kravbild och större 
förväntningar riskerar driva upp kostnaderna för tjänsternas utförande samt ökat behov 
av att kommunicera med medborgare på andra tider än kontorstid. En utvecklad dialog 
mellan medborgare och politik samt verksamhet i kombination med krav på transparens 
gör att det kommer behöva utvecklas såväl system som forum för denna dialog. 

Teknikutveckling  
I alla tider har det varit viktigt för människan att göra tekniska landvinningar. Tidigare 
klarade människan att följa utvecklingen genom stegvisa förändringar men livscykeln 
för tekniska lösningar och nya produkter blir allt kortare. Förändringstakten i samhället 
ökar och allt pekar på att det i framtiden kommer ske kraftfulla förändringar som kan 
vara svåra att förutse. De närmaste decennierna kommer områden som informations- 
och kommunikationsteknik, nanoteknik, robotteknik, bioteknik samt materialteknik 
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skapa innovationer som får enorm påverkan såväl globalt som på individnivå. Arbets-
marknaden står inför en dramatisk omvälvning då dator- och robotsystem kommer 
ersätta många jobb som bara människor tidigare kunnat utföra. Forskare har beräknat att 
hälften av dagens arbeten kommer ersättas inom en tjugoårsperiod. När verkligheten 
förändras och nya utmaningarna framträder gäller det att skapa förutsättningar och 
drivkrafter samt uppmuntra människor till skapande och innovation. Förändringstakten 
ställer krav på kommunens förmåga att omorganisera och att rekrytera för att möta 
framtidens utmaningar. 

Tekniken blir en allt större och viktigare del i människors vardag och kommunikationen 
sker idag till stor del digitalt via mobiltelefon, plattor och datorer. Följden av denna för-
ändrade kommunikation kan bli ökat behov av användarkompetens och ökat behov av 
support. Möjligheten att kommunicera är oberoende av vilken plats du befinner dig på, 
att mötas digitalt blir en naturlig del av kommunikationen. I sociala medier skapas 
nätverk som förväntar sig dialog med kommunen. Omvälvningen av kommunikation 
har lett till en explosion av att skapa och sprida information. Att dela, dela med sig och 
delta. Den demokratiska processen påverkas genom ökad transparens och möjlighet till 
ny interaktion. Behovet av och kravet på digital service och tillgänglighet växer. 
Teknikutvecklingen ändrar vardagen för människan och förändrar spelreglerna i 
samhället. 

5.1.1 Konjunktur och ekonomisk utveckling 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar sin analys i cirkulär 16:51, enligt 
nedan: 

Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell balans och konjunkturen fortsätter 
stärkas in i nästa år. Det innebär ökningstal för BNP, sysselsättning och skatteunderlag 
som är starkare än normalt. På längre sikt ser det inte lika ljust ut. Statens finansiella 
sparande fortsätter samtidigt att förbättras och 2020 beräknas den offentliga sektorns 
samlade finansiella sparande motsvara 1,0 procent av BNP. Det ger ett visst utrymme 
för överföringar från staten till kommunsektorn. 

Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt 
stigande produktion och sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den 
svenska ekonomin har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i 
samband med finanskrisens utbrott hösten 2008. 

Den relativt starka tillväxten har varit möjlig trots en svag utveckling i omvärlden. BNP 
på de främsta svenska exportmarknaderna ökade sammantaget med endast 1,8 procent 
respektive med 1,7 procent 2014 och 2015. Även i år beräknas tillväxten stanna vid 1,7 
procent. Det är en utveckling som är väsentligt svagare än historiskt och 
anmärkningsvärd mot bakgrund av att konjunkturen förstärks och arbetslösheten i flera 
länder går ned. Den fortsatt svaga utvecklingen internationellt innebär att det inte blir 
någon större fart på svensk export. I år beräknas exporten (i kalenderkorrigerade termer) 
öka med 3,2 procent och nästa år med 3,5 procent. Det är ökningar som ligger en bra bit 
under historiska genomsnitt, trots att den svenska kronan under de senaste åren 
försvagats med omkring 10 procent, vilket borde verkat stimulerande för svensk export. 

Det är i stället stark inhemsk efterfrågan som drivit på tillväxten i Sverige. Särskilt 
under de två senaste åren har inhemsk efterfrågan ökat mycket snabbt (2,9 respektive 
4,0 procent 2014 och 2015). Ökningstalen är en bra bit över historiskt genomsnitt och i 
år beräknas inhemsk efterfrågan växa ytterligare något snabbare. 

Utveckling sammanhänger till stor del med snabbt växande investeringar. Men den 
inhemska efterfrågan har under senare tid också drivits på av en ytterligt stark 
utveckling av offentlig konsumtion. Såväl statlig som kommunal konsumtion ökar 
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kraftigt, inte minst i år, till följd av det stora antalet asylsökande. Trots att bedömningen 
av asylmottagandet och inte minst bedömningen av antalet ensamkommande 
flyktingbarn väsentligt justerats ned. Migrationsverket räknar nu (i sitt huvudalternativ) 
med 34 500 asylsökande för i år mot 100 000 i prognosen från februari. Prognosen för 
antalet ensamkommande flyktingbarn har justerats ned från 18 000 till 3 000. Även för 
kommande år har prognoserna för antalet asylsökande och ensamkommande 
flyktingbarn justerats ned. 

Färre asylsökande och färre ensamkommande flyktingbarn innebär att SKLs prognos 
för storleken på offentlig konsumtion har skruvats ned. Statens finanser blir av detta 
skäl väsentligt bättre än vad SKL räknade med i april. För kommunsektorns del är bil-
den inte lika tydlig. Trots färre asylsökande och inte lika stora ökningar av befolkningen 
har kommuner och landsting även i denna rapport uppenbara problem att få sina 
ekonomier att gå ihop åren bortom 2017. Förklaringen kan sökas i ett svagare 
skatteunderlag. 

Sedan finanskrisen 2008 har pris- och löneökningstakten varit väsentligt långsammare 
än under föregående åttaårsperiod. Trots att den svenska ekonomin nu nått 
konjunkturell balans är prisökningstakten en bra bit under de två procent som är satt 
som mål för penningpolitiken. Också löneökningarna är, för konjunkturläget, relativt 
blygsamma. Den genomsnittliga timlönen har ökat med 2,6 procent per år 2009–2015 
enligt Konjunkturlönestatistiken. SKL räknar med att det definitiva utfallet 2016 
hamnar nära genomsnittet för de senaste åren. Därefter antar SKL att tilltagande brist på 
arbetskraft resulterar i successivt högre löneökningar. 

SKLs bedömning är att prisökningstakten fortsätter stiga framöver, men att inflationen 
beräknad med utgångspunkt från KPIF når 2 procent först en bit in på 2018. Därefter 
förutsätts inflationen beräknad på detta sätt ligga kvar på denna nivå. Utvecklingen av 
KPI kommer att skilja sig från detta till följd av efterhand allt högre räntor. Inflationen 
beräknad enligt KPI når 2018 upp i 3 procent och ligger under 2019 och 2020 kvar 
mellan 2½ och 3 procent. 

För åren 2018–2020 har ingen egentlig prognos gjorts. Bedömningen för dessa år utgår i 
stället från antagandet om att den svenska ekonomin efter en kortare period av 
högkonjunktur återgår till konjunkturell balans. Det gör att tillväxttalen för BNP åren 
2018–2020 blir väsentligt lägre jämfört med åren 2015–2017 då konjunkturläget stadigt 
förbättrades. Utvecklingen åren 2018–2020 ligger mer i linje med hur BNP har 
utvecklats historiskt. 

5.1.2 Skatteunderlagsprognoser 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar sin prognos för skatteintäkterna i 
cirkulär 16:51, enligt nedan: 

I SKLs augustiprognos justerade SKL ner prognosen för 2015 till följd av det 
preliminära taxeringsutfall Skatteverket publicerade den 11 augusti. SKL ansåg då att en 
del uppgifter i taxeringsutfallet var motsägelsefulla, varför det var svårt att avgöra vilka 
delar av skatteunderlaget som utvecklats svagare än beräknat. Det preliminära 
taxeringsutfall som sedan har publicerats den 8 september ändrar inte den bilden. Det 
innebär att prognosen för 2015 är mer osäker än bedömningen för föregående år brukar 
vara så här nära det slutliga taxeringsutfallet. 

Skatteunderlagsprognosen för åren 2016–2020 är baserad på den samhällsekonomiska 
bild som sammanfattas här ovan och presenteras utförligt i Ekonomirapporten, oktober 
2016. Den starka skatteunderlagstillväxten 2015 och 2016 beror framförallt på att den 
pågående konjunkturuppgången har medfört stark ökning av arbetade timmar båda åren 
(diagram 1). I år förstärks skatteunderlaget också av en relativt stor ökning av pensions-
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inkomsterna till följd av kraftigt positiv balansering av inkomstanknutna pensioner. 

Nästa år räknar SKL med att konjunkturen förstärks ytterligare då konjunkturtoppen 
nås. Det innebär ett stramare arbetsmarknadsläge, som leder till lugnare utveckling av 
arbetade timmar. Samtidigt bidrar även en lägre indexuppräkning av pensionsinkomster 
till att hålla tillbaka skatteunderlaget. Men detta motverkas delvis av att 
löneökningstakten tilltar. 

När arbetsmarknaden därefter närmar sig balans mattas sysselsättningsökningen 
successivt och grundavdragen förutsätts öka enligt den historiska trenden, vilket innebär 
en högre takt än för tillfället. 

Även i reala termer (efter avdrag för prisökningar) kulminerar skatteunderlagstillväxten 
i år och ligger kvar på en hög nivå 2017. Men mot slutet av perioden faller den tillbaka 
till svagare utvecklingstal. 

Förändring i % 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 

SKL okt 4,8 5,0 4,5 3,9 3,8 

Regeringen sep 5,2 5,0 5,2 4,2 4,2 

ESV sep 5,0 5,2 4,6 4,1 3,9 

SKL aug 4,8 4,8 4,6 4,1 4,1 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL 

Regeringen räknar vidare med högre ökningstal för skatteunderlaget än SKL under flera 
av prognosåren, främst till följd av större sysselsättningsökning och snabbare ökning av 
pensionsinkomster. Men det spelar också roll att grundavdragen ökar snabbare efter 
2016 i SKL:s prognos. 

Även Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar större ökning av skatteunderlaget i 
år än SKL:s. Det beror delvis på att ESV räknar med något fler arbetade timmar och 
större lönehöjningar, men också på större pensionsinkomster och större effekt av 
utfasningen av avdrag för pensionssparande. Att SKL förutser större 
skatteunderlagstillväxt än ESV för 2016 förklaras framförallt av större ökning av både 
arbetade timmar och timlön. Det finns också skäl att påpeka att ESV inte kunnat beakta 
höstens budgetproposition eftersom deras prognos gjordes innan propositionen 
presenterades. 

Bedömning av skatteintäkter för planperioden 

För Håbo kommun innebär den nya skatteprognosen daterad 2016-10-05 att 
planeringsförutsättningarna förändras till det sämre jämfört med SKLs prognos 2016-
04-28. 

I båda prognoserna nedan ingår de 10 miljarderna i särskilt statsbidrag som regeringen 
aviserat i samband med vårpropositionen. De ingick i finansplanen som 
kommunfullmäktige beslutade om i juni, i tabellen nedan benämnt "Särskilt 
statsbidrag". 

I den nya prognosen är bidraget uppdelat i två delar. Den del av statsbidraget som 
fördelas efter invånarantal är inräknad i kostnadsutjämningen nedan, för Håbos del är 
det 4,3 mkr. Den del av statsbidraget som baseras på kommunernas specifika asyl- och 
flyktingmottagande redovisas som särskilt statsbidrag i tabellen nedan, för Håbo är det 
cirka 4,2 mkr. 

Totalt försämras skatteintäkter och utjämning för år 2017, enligt den senaste prognosen 
från SKL, med 9,0 mkr. För år 2018-2019 är försämringen cirka 13 respektive 17 mkr 
jämfört med tidigare prognos. 
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Försämringen för år 2017 beror på att skatteintäktsprognosen försämrats med cirka 
19 mkr, men kompenseras till viss del av att statsbidragen ökar med cirka 10 mkr, vilket 
främst är hänförligt till de extra 10 miljarderna från regeringen. 

 Prognos 
2016-04-28   Prognos 

2016-10-05   

tkr Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

Skatteintäkter 1 048 523 1 093 609 1 140 635 1 029 720 1 069 178 1 109 807 

Inkomstutjämning 54 397 56 743 59 162 63 768 65 820 68 346 

Kostnadsutjämning -19 745 -20 053 -20 384 -20 339 -20 661 -20 872 

Regleringsavgift -5 088 -10 339 -16 241 183 -3 354 -5 587 

LSS-utjämning -45 264 -45 968 -46 728 -45 399 -46 118 -46 589 

Fastighetsavgift 36 964 36 964 36 964 36 964 36 964 36 964 

Särskilt statsbidrag 8 300 8 300 8 300 4 170 4 170 2 980 

Summa 1 078 087 1 119 256 1 161 708 1 069 067 1 105 999 1 145 049 

 

5.1.3 Budgetpropositionen för år 2017 
Den 20 september presenterade regeringen 2017 års budgetproposition (2016/17:1) och 
2016 års höständringsbudget (2016/17:2). Här sammanfattas några av de förslag inom 
olika områden som berör kommunerna åren 2016–2020: 

• Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder till kommunerna år 2017. 
• Lovskola införs från år 2017 och kommunerna tillförs 30 miljoner, år 2018 

tillförs 60 miljoner. 
• En ”läsa skriva räkna-garanti” genomförs från år 2018 och kommunerna tillförs 

130 miljoner per år. 
• Rätt till Komvux innebär en förstärkning med cirka 530 miljoner per år. 
• Avdrag för resor till arbetet ger ett avdrag på 205 miljoner per år. 
• Satsning på transportinfrastruktur med 3,7 miljarder 2019 och 5 miljarder 2020. 
• 900 miljoner kronor för perioden 2017–2020 för att förebygga och bekämpa 

mäns våld mot kvinnor. 
• Nivån för klimatklivet är för perioden 2017–2020 årligen 700 miljoner. 
• Kompetensutveckling för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- 

och sjukvård, 50 miljoner 2017 och därefter 200 miljoner åren 2018–2019. 
• I Budgetpropositionen läggs de 10 miljarderna till kommuner och landsting in i 

utgiftsområde 25, vilket innebär att på sikt kommer dessa medel att successivt 
öka kommuner och landstings generella statsbidrag. 
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5.1.4 Ekonomiskt utrymme 
Inför år 2017 beräknades kommunen ha ett ekonomiskt utrymme med cirka 54 mkr, 
åren 2018 och 2019 beräknades det ekonomiska utrymmet uppgå till 41 mkr respektive 
42 mkr. Det är en mycket preliminär beräkning som kan förändras utifrån nya prognoser 
för skatteintäkter, befolkning och löneökningsnivå. 

Enligt verksamhetsanalys för åren 2017-2019, redovisade förvaltningarna behov av 
utökningar på cirka 96,0 mkr för år 2017 och 80,5 kr för år 2018 samt 89,7 mkr för år 
2018. Dessa utökningar är således inte ekonomiskt möjliga att genomföra i sin helhet 
eftersom utrymmet för år 2017 beräknas till cirka 54,0 mkr, se tabellen nedan. 

Äskande från förvaltningar 2017 2018 2019 

Gemensamma verksamheter 206 0 0 

Kommunstyrelsen -18 342 -21 510 -5 724 

Räddningstjänsten -572 -572 -572 

Anslag resultatreglering -2 000 -2 000 -2 000 

Lönekostnadsökning -1 638 -17 138 -36 338 

Gemensamma projekt -2 500 0 0 

Prisförändringar -2 800 -2 800 -2 800 

Överförmyndarnämnd -200 0 0 

Bygg- och miljönämnd -3 028 -170 0 

Barn- och utbildningsnämnd -38 771 -16 005 -17 330 

Socialnämnd -889 -450 -850 

Vård- och omsorgsnämnd -25 432 -19 899 -21 028 

Summa -95 966 -80 544 -89 642 

Kommunen står inför en ökning främst av antalet äldre och utrymmet bedöms i första 
hand behöva disponeras för de befolkningsförändringarna. För att kunna nå 
målsättningen med 2 % överskott i resultatet innebär det mycket begränsade möjligheter 
till att öka budgetramarna av andra orsaker. Fokus måste ligga på möjligheterna till 
förändringar inom nämndernas verksamheter. 

Utmaningarna är stora framöver, både med avseende på befolkningsökningen och allt 
större andel äldre personer och investeringsbehoven är fortsatt stora. Därför skulle 
kommunen behöva ha större överskott än 2 % som är ett riktmärke för god ekonomisk 
hushållning, detta för att klara kommande år. 
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5.2 Kostnadsanalys 

Kostnadsanalys 2015 
Den senaste officiella statistiken över kommunens kostnader avser år 2015. Där kan 
man jämföra kommunens faktiska kostnader för år 2015 med de kostnader kommunen 
normalt skulle ha utifrån sina strukturella förutsättningar och en genomsnittlig 
kostnadsnivå, vilket benämns standardkostnad. Standardkostnaden används i 
utjämningssystemet för ge kommunerna samma ekonomiska förutsättningar att bedriva 
obligatorisk verksamhet. 

För de största verksamheterna framgår det att Håbo kommuns kostnader var 24 mkr 
högre än standardkostnaden år 2015. För äldreomsorgen är det cirka 13 mkr, LSS cirka 
5 mkr, för individ- och familjeomsorgen cirka 3 mkr och inom barn- och utbildning 
cirka 3 mkr. 

I verksamhetsanalysen är det viktigt att analysera orsaken till de högre kostnaderna och 
överväga vilka möjligheter som finns att anpassa verksamheten mot 
standardkostnadsnivån. 
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6 Befolkningsprognos 

Den positiva befolkningstillväxten förväntas fortsätta i Håbo kommun. Givet nuvarande 
mönster i flyttningar och födelsenetto beräknas kommunen öka med cirka 140 personer 
per år fram till år 2020. År 2030 förväntas befolkningen uppgå till 22 100 personer, 
vilket är en ökning med 9,1 procent jämfört med dagens befolkningsmängd. Lite drygt 
hälften av ökningen förväntas bero på ett positivt födelsenetto medan resterande del kan 
förklaras av ett positivt flyttnetto. 

Totalt sett förväntas befolkningsmängden att öka stadigt under prognosperioden, men 
om prognosen bryts ned i olika åldersgrupper varierar utvecklingen. Detta medför en 
förändrad åldersstruktur under prognosperioden. 

Inom de närmsta åren förväntas de största förändringarna ske bland äldre personer. 
Antalet personer 75 år och äldre förväntas öka stadigt under perioden. År 2019 kommer 
åldersgruppen att ha ökat med drygt 500 personer jämfört med 2015 enligt kommunens 
befolkningsprognos. Det är en ökning med cirka 44 procent och kan till stor del för-
klaras av de stora födelsekullarna under 1940-talet. Även inom åldersgruppen 19-24 år 
sker stora förändringar inom de närmsta åren. Gruppen förväntas minska med omkring 
16 procent till år 2019. Minskningen beror delvis på att flyttbenägenheten är hög i den 
åldern och tidigare års utfall visar på en hög utflyttning inom den åldersgruppen. 

Befolkningsprognosen sträcker sig fram till år 2030. I slutet av prognosen förväntas 
andelen 80 år och äldre öka till 7,9 procent av den totala befolkningen, vilket kan 
jämföras med dagens 2,8 procent. Även andelen 75-79åringar förväntas öka något, från 
3,0 till 3,4 procent. I övriga åldersgrupper sker endast ringa förändringar i andel av den 
totala befolkningen. 

Tidshorisont 
Befolkningsprognosen sträcker sig från år 2016 till år 2030. Antagandena som 
prognosen baseras på utgår i huvudsak från de senaste årens befolkningsutveckling. Ju 
längre fram i tiden prognosen sträcker sig desto större osäkerheter finns kring 
antagandena. Befolkningsprognosen är på den längre sikten en rak framskrivning av 
dagens förhållanden och ska betraktas med detta i åtanke. 

Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 

0 212 214 217 220 223 226 232 

1-5 1 218 1 207 1 222 1 244 1 245 1 253 1 326 

6-9 1 180 1 123 1 093 1 032 1 032 1 026 1 122 

10-12 892 910 901 923 863 857 833 

13-15 838 884 891 905 923 915 817 

16-18 746 793 825 843 889 896 810 

19-24 1 419 1 335 1 265 1 229 1 190 1 182 1 360 

25-44 4 916 4 855 4 830 4 831 4 832 4 817 5 188 

45-64 5 249 5 389 5 522 5 593 5 714 5 850 5 736 

65-74 2 438 2 447 2 405 2 336 2 234 2 105 2 208 

75-79 600 652 749 860 934 1 021 752 

80 -w 571 610 637 678 753 823 1 741 

Summa 20 279 20 418 20 557 20 695 20 834 20 971 22 125 

Förändring 
mellan 
åren 

 139 139 138 139 137 1 154 
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6.1 Bostadsproduktion 

Tabellen nedan visar förväntad möjlig bostadsproduktion i kommunen. Utläggen i tid 
beaktar en bedömd tidsåtgång för detaljplanerna att hanteras och vinna laga kraft. Ett 
flertal av projekten har en osäker tidplan, vilket ofta har att göra med att projektet ännu 
är i ett tidigt skede. Det gör också att det finns en osäkerhet i volymen bostäder. Utifrån 
denna sammanställning kan i vart fall slutsats dras att det är många nya bostäder som 
kommer att kunna möjliggöras. Planberedskapen blir god. Sedan kommer det att vara 
marknaden och dess efterfrågan som styr byggherrarnas tidplan för igångsättning. 
Kommunen har hittills haft som målsättning att lagom tillväxttakt är 150-200 nya 
bostäder per år. Under planperioden 2017-2018 planeras 674 Bostäder, se tabellen 
nedan. 

Utifrån dessa antaganden har ett alternativ befolkningsprognos tagits fram nedan som 
tar hänsyn till planerad bostadsproduktion. 

Diagram: Befolkningsutveckling i kommunprognosen 2015 jämfört med alternativt 
scenario där tillväxttakten speglar kommunens tillväxtambitioner. 
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6.2 Alternativt befolkningsscenario 

Som komplement till befolkningsprognosen, som anger befolkningsutvecklingen med 
utgångspunkt i nuvarande flyttmönster och demografi, har ett alternativt scenario med 
en högre befolkningstillväxt tagits fram. Den alternativa befolkningsprognosen är ett 
högscenario som ligger i linje med de tillväxtambitioner och planer på nybyggnation av 
bostäder som finns i kommunen. 

Alternativet ger en uppfattning om hur befolkningsstrukturen i kommunen skulle 
påverkas givet en tillväxttakt där Håbo kommun når 25 000 invånare år 2030. I 
alternativet har inflyttningen, och därmed även flyttningsnettot, justerats upp. 
Justeringen bygger på ett antagande att takten på bostadsbyggnationen i kommunen 
ökar och att därmed antalet inflyttare ökar. Ett ökat flyttningsnetto ger först och främst 
utslag i de flyttbenägna åldrarna, för att så småningom även ge utslag på antalet födda. 

Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 

0 212 219 226 233 241 248 289 

1-5 1 218 1 222 1 257 1 298 1 320 1 350 1 639 

6-9 1 180 1 130 1 107 1 054 1 064 1 069 1 343 

10-12 892 914 909 934 879 879 962 

13-15 838 888 899 917 939 934 917 

16-18 746 798 835 857 907 918 886 

19-24 1 419 1 363 1 315 1 296 1 270 1 270 1 497 

25-44 4 916 4 926 4 975 5 053 5 133 5 197 6 316 

45-64 5 249 5 417 5 578 5 679 5 829 5 995 6 281 

65-74 2 438 2 453 2 417 2 354 2 258 2 136 2 316 

75-79 600 653 751 864 939 1 028 781 

80 -w 571 612 639 682 759 830 1 772 

Summa 20 279 20 594 20 908 21 223 21 538 21 853 25 000 

Förändring 
mellan 
åren 

 315 314 315 315 315 3 147 
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7 Budget 2017 och plan 2018-2019 

7.1 Skattesats år 2017 

Skattesatsen för år 2017 föreslås vara oförändrad och uppgår därmed till 21:34. 

7.2 Beräkning av nämndernas ekonomiska ramar i driftbudget  

Pris- och lönekostnadsberäkningar 
Kostnadsökningar för 2017 års löneöversyn har kompenserats i förvaltningarnas 
ekonomiska ramar. Totalt har ca 14,0 mkr budgeterats för lönekostnadsökning år 2017. 
Vidare avsätts 821 tkr centralt för satsningar för svårrekryterade grupper. Fördelningen 
av medlen har gjorts utifrån olika yrkeskategorier och uppgår i genomsnitt till 2,34 
procent. I tabellen nedan redovisas fördelningen till förvaltningarna. 

 
Prisuppräkningar för verksamhetsköp var kalkylerade till 2,8 mkr i budgetförslaget till 
ledningsgruppen. Prisuppräkningar för år 2017 budgeteras inom föreslagen ekonomisk 
ram och kompensation utgår inte, vilket innebär ett effektiviseringskrav på 
verksamheterna. 

Personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) 
Det finns möjlighet för kommunerna att differentiera personalomkostnadspålägget. 
Enligt SKL kan kommunen beroende på ålder- och lönesammansättningen i kommunen 
differentiera det kalkylerade personalomkostnadspålägget. Håbo kommun har använt 
det differentierade personalomkostnadspålägget (39,00 %). Detta eftersom den 
kollektivavtalade pension varierar med lönestrukturen och ålder i kommunen så 
tillämpas den differentierade personalomkostnads-pålägget för år 2016-2017. 
Kommunen gör i och med differentiering av personalomkostnads-pålägg ett avsteg från 
SKLs schabloniserade personalomkostnadspålägg på 38,46 procent. Detta påverkar 
endast internredovisning mellan nämnderna och finansförvaltningen. Nämnderna har 
kompenserats i budget-ramarna för den högre personalomkostnadspålägg som används i 
internredovisningen. 

Nämnderna ska kalkylera med ett personalomkostnadspålägg på 39,00 procent, 
minskning med 0,08 procentenheter, i sina interna budgetar för år 2017. 

Internräntan 
Internräntan för år 2016 är 3 procent men från år 2017 är den 2,5 procent. Vid beräkning 
av kapitalkostnader har internräntan beräknas till 2,5 procent av investerat belopp. 
Hänsyn har tagits till kapitalkostnadernas förändring enligt investeringarna i fastigheter 
och anläggningar inom tekniska verksamheterna. 

Gemensamma projektmedel 
För att möjliggöra för verksamheterna att arbeta förvaltningsöverskridande och med 
angelägna projekt, exempelvis verksamhets- och kvalitetsutveckling, avsätts 1 250 tkr 
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för ändamålet. Verksamheterna får ansöka om medlen och motivera hur medlen 
kommer att användas och de nyttoeffekter det får för kommuninvånarna. 

Internhyresjustering 
Internhyra beräknas på årets självkostnad för fastigheterna utifrån 
budgetförutsättningarna och fastighetsenhetens budgetram. Inför år 2017 sänks 
internhyran för många objekt till följd av sänkt internränta. Förändringen i 
internhyreskostnaden justeras i nämndernas budgetram med samma belopp. 

Utökningar av nämndernas ekonomiska ramar för år 2017 
De ekonomiska ramarna för år 2017 bygger på nämndernas budget för år 2016. 
Förändringar, baserade på verksamhetsanalysen, har lagts till. 

Övriga kostnadsökningar som inte kompenserats i ramarna 2017 ska beaktas av 
nämnderna i budgetarbetet exempelvis bedömningen av prisutvecklingen på vissa 
tjänste- och verksamhetsköp. 

De behov som förvaltningarna redovisat och därpå följande krav på utökade 
budgetramar har prioriterats enligt följande och tillförts nämnderna; 

7.2.1 Tillskott/reduceringar i nämndernas budgetramar 
Ramändringar Belopp ,tkr 

Befolkningsförändringar -32 509 

Förändringar lagar och förordningar -3 900 

Förändrade lokalbehov -4 650 

Förbättringar/effektiviseringar -8 860 

Omprioriteringar 4 661 

Kapitalkostnader 2 418 

Lönekostnadsuppräkning -14 772 

Övriga budgetjusteringar -617 

Effektiviseringskrav 5 000 

Summa ramförändring -53 229 

Rätt till komvux enligt budgetproposition 1,1 mkr samt  för KS § 127 Paviljonger Futurum, 2,5 mkr. 
 



 

7.2.2 Beräkning budgetramar  

tkr KF budget 
2016* 

Befolk-
nings-
föränd-
ringar 

Förändr 
lagar 
och 
förord-
ningar 

För-
bättringar/
effektivi-
seringar 

Ompriori
-teringar 

Förändrat 
lokal-
behov 

Ökn/ 
minskn 
kapital-
kostnad 

Övrig 
budget-
justering 

Löne- och 
pris-
ökning 

Effektivi-
sering 

Intern-
hyres-
justering 

BUDGET-
RAM 2017 

Ramökn 
från 
2016, tkr 

Ram-
ökn i p 
% 

Övergripande 
verksamheter -3 560       -27    -3 587 -27  

Särskilda 
lönesatsningar         -819   -819 -819  

Kommungem 
projektmedel    -1 250        -1 250 -1 250  

Kommunstyrelse 
inkl.tekniska -142 377 -2 204  -1 510 952 -2 150 2 418 341 -1 775 700 -2 843 -148 448 -6 071 4,3 % 

Driftbidrag 
Räddningstjänst -19 075       -825    -19 900 -825 4,3 % 

Överförmyndar- 
nämnd -1 628   -200        -1 828 -200 12,3 

% 

Bygg- och miljö- 
nämnd -19 409 -1 209  -1 700 1 409    -328  30 -21 207 -1 798 9,3 % 

Barn- och utbild- 
ningsnämnd -527 156 -11 388 -3 600 -2 675 500 -2 500  -166 -8 077 2 800 1 171 -551 091 -23 935 4,5 % 

Socialnämnd -55 005       15 -904 300 -23 -55 617 -612 1,1 % 

Vård- och 
omsorgsnämnd -217 839 -17 708 -300 -1 525 1 800   45 -2 869 1 200 1 665 -235 531 -17 692 8,1 % 

Summa skatte-
finansierad verk- 
samhet 

-986 049 -32 509 -3 900 -8 860 4 661 -4 650 2 418 -617 -14 772 5 000 0 -1 039 278 -53 229 5,4 % 

Budget 2016 är justerad med 30 602 tkr från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden på grund av omorganisation av kostverksamheten. Budget 2016 är även justerad med 3 534 tkr från socialnämnden till vård- 
och omsorgsnämnden för organisationsöversyn. Justeringarna är gjorda för att öka jämförelsen mellan åren. 
 



7.3 Driftbudget 

Driftredovisning Budget 
2016 

Budget 
2017 KF 

juni 
Budget 

2017 Plan 2018 Plan 2019 

Kommunfullmäktige -1 436 -1 196 -1 441 -1 441 -1 441 

Stöd till politiska partier -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Valnämnd -7 -7 -7 -7 -7 

Revision -1 117 -1 151 -1 139 -1 139 -1 139 

Kommunstyrelse -142 377 -146 390 -148 448 -148 448 -148 448 

Driftbidrag räddningstjänsten -19 075 -19 900 -19 900 -19 900 -19 900 

Anslag för resultatreglering 0 -1 000 0 0 0 

Löne- och prisförändringar 0 -819 -819 -17 138 -36 338 

Gemensamma projekt 0 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 

Överförmyndarnämnd -1 628 -1 828 -1 828 -1 828 -1 828 

Bygg- och miljönämnd -19 409 -21 737 -21 207 -20 607 -20 607 

Barn- och utbildningsnämnd -527 156 -544 662 -551 091 -551 091 -551 091 

Socialnämnd -55 005 -55 594 -55 617 -55 617 -55 617 

Vård- och omsorgsnämnd -217 839 -239 146 -235 531 -235 531 -235 531 

Utrymme    -2 945 -11 543 

Summa verksamheter -986 049 -1 035 680 -1 039 278 -1 057 942 -1 085 740 

Internränta 30 230 25 730 24 205 24 205 24 205 

Kalkylerad pension o upplupna 
lönekostnader -11 483 -15 500 -15 500 -19 516 -23 532 

Avskrivningar gemensamt -4 720 -2 825 -3 300 -2 775 -2 475 

Tillkommande kapitalkostnader    -8 700 -15 600 

Exploateringsverksamhet 0 0 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnad -972 022 -1 028 275 -1 033 873 -1 064 728 -1 103 142 

Skatteintäkter 996 005 1 048 523 1 029 720 1 069 178 1 109 807 

Statsbidrag och utjämning 27 528 29 564 39 347 36 821 35 242 

Finansiella intäkter 3 000 2 500 2 500 2 500 2 500 

Finansiella kostnader -28 431 -27 679 -25 679 -27 227 -28 775 

Resultat 26 080 24 633 12 015 16 544 15 632 

Resultat som andel av 
skattenettot 2,5 % 2,3 % 1,1 % 1,5 % 1,4 % 

Resultatkrav 2 % av skattenetto 20 471 21 562 21 381 22 120 22 901 

Skatteintäkts- och statsbidragsprognosen är uppdaterad per 2016-10-05. 
Budget och prognos för år 2016 har rensats från statsbidragsintäkter som delades ut med anledning av flyktingssituationen år 2016 
och därmed sammanhängande kostnader, för att möjliggöra jämförelse mellan åren. 
Utrymmet för budgetökning till nämnderna år 2018 och år 2010 är nedjusterat så att det överensstämmer med det resultat för 
kommunen som kommunfullmäktige beslutade om i juni. 
Socialnämnden för över 3 534 tkr till Vård- och omsorgsnämnden till följd av organisationsöversyn. Detta justeras även i bokslut 
2015 och budget 2016. 
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8 Investeringsbudget 

Nedan redovisas investeringsbudget för år 2017 och plan år 2018-2019. Planen för år 
2018-2019 ska ses som uppskattning av investeringsbehovet och kommer att omarbetas 
inför nästa budgetår. 

8.1 Skattefinansierade verksamheter 

Nämnd, tkr Budget 
2016 

Budget 
2017 KF 

juni 
Budget 

2017 Plan 2018 Plan 2019 

Kommunstyrelsen -125 241 -148 060 -173 060 -244 490 -247 760 

Barn- och utbildningsnämnd -3 000 -6 245 -6 245 -1 206 -1 200 

Socialnämnd 0 -130 -130 -50 -50 

Vård- och omsorgsnämnd -350 -2 530 -1 130 -1 600 -1 000 

Summa -128 591 -156 965 -180 565 -247 346 -250 010 

8.2 Taxefinansierade verksamheter 

Kommunens redovisningsprincip följer rekommendationen från redovisningsrådet vad 
avser anslutningsavgifter, vilket innebär att intäkter i form av anslutningsavgifter inte 
redovisas i investeringsredovisning utan periodiseras som förutbetald intäkt. Det 
innebär att investeringsutgiften för VA-verksamheten redovisas brutto. 

Verksamhet, tkr Budget 
2016 

Budget 
2017 KF 

juni 
Budget 

2017 Plan 2018 Plan 2019 

VA-verksamhet -65 465 -51 500 -51 500 -36 000 -20 000 

Avfallsverksamhet -2 372 -1 570 -1 570 -3 120 -5 500 

Summa -67 837 -53 070 -53 070 -39 120 -25 500 

8.3 Exploateringsinvesteringar 

Exploateringsinvesteringar redovisades inte vid beslut i KF i juni, men ingår här. 

  

Verksamhet, tkr Budget 
2016 

Budget 
2017 KF 

juni 
Budget 

2017 Plan 2018 Plan 2019 

Exploateringsinvestering i 
skattefinansierad verksamhet -26 045 -14 174 -44 522 -15 959 -25 967 

Exploateringsinvestering i 
taxefinansierad verksamhet -10 396 -3 886 -25 572 -8 562 -8 339 

Ökning av omsättningstillgången vid 
exploatering   -14 922   

Summa -36 441 -18 060 -85 016 -24 521 -34 306 
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8.4 Medfinansiering av Citybanan 

År Procent Belopp 

2013 10 4 484 

2014 15 6 821 

2015 25 11 510 

2016 25 11 210 

2017 25 11 210 

 Summa 45 235 

Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (KF § 98) att Upplands Lokaltrafik ingick avtal 
med staten om medfinansiering av Citybanan. För Håbo kommuns del innebar detta att 
fullmäktige godkände en medfinansiering om 38,0 mkr jämte indexuppräkning. Den 
årliga indexuppräkningen för år 2009 – 2014 uppgår till 7 235 tkr, vilket belastat 
kommunens resultat år 2010-2014. 

Eventuell avvikelse från faktisk utveckling kommer att regleras i efterhand i samband 
med utbetalning 2016/2017. Utbetalningen av kapitalbeloppet kommer att ske åren 
2013-2017 enligt fördelning ovan. 

Upplösningen, det vill säga avskrivningen, av bidraget kommer att påbörjas det år första 
utbetalningen av bidraget görs. För Håbo kommun innebar detta från och med år 2013. 
Detta i enlighet med riksdagens beslut om ändring i lagen (1997:614) – 5 kap 7 § - om 
kommunal redovisning. År 2013 till 2038 belastar den årliga avskrivningskostnaden om 
1 520 tkr kommunens resultaträkning. Likvidmässigt måste utbetalningarna år 2014 till 
2017 beaktas i kommunens budgetprocess. 
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9 Finansiering 

tkr Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 KF 

juni 
Budget 

2017 Plan 2018 Plan 2019 

Investeringsutgifter       

Skattefinansierade 
verksamheter -83 959 -128 591 -156 965 -180 565 -247 346 -250 010 

Taxefinansierade 
verksamheter -6 691 -67 837 -53 070 -53 070 -39 120 -25 500 

Exploatering, 
bruttoinvestering i 
anläggningstillgång 

-14 791 -36 441 -18 060 -70 094 -24 521 -34 306 

Exploatering, ökning 
av omsättningstillgång -623 -17 129  -14 922 0 0 

Medfinansiering 
Citybanan -11 510 -11 210 -11 210 -11 210 0 0 

Summa 
investeringar -117 574 -261 208 -239 305 -329 861 -310 987 -309 816 

Egen finansiering       

Budgeterat resultat 48 901 26 080 24 633 12 015 16 544 15 632 

Avskrivningar 58 299 56 543 56 700 56 700 65 400 74 100 

Exploatering, 
inkomster från 
anläggnings- och 
anslutningsavgift 

 7 951 60 479 23 616 30 876 62 615 

Exploatering, 
försäljningsintäkter 0 9 947 

(ingår i 
60479 
ovan) 

78 065 46 770 35 848 

Summa egen 
finansiering 107 200 100 521 141 812 170 396 159 590 188 195 

Lånefinansering -10 374 -160 687 -97 493 -159 465 -151 397 -121 621 

Andel som 
lånefinansieras 9 % 62 % 41 % 48 % 49 % 39 % 

Finansieringsbehov 
Investeringsbehovet för åren 2017-2019 beräknas till 951 mkr totalt inklusive 
taxefinansierade verksamheter och exploatering. 518 mkr kan finansieras med egna 
medel, men 432 mkr måste lånas upp under perioden. 

Om investeringar genomförs enligt ovan kan således 55 procent av investeringarna 
finansieras med egna medel och 45 procent finansieras med extern upplåning under 
perioden. 

Upplåningsbehovet för år 2017 är 159 mkr. Behovet kan variera i tid beroende på om 
exploateringsprojekten följer tidsplanen. 

Om befolkningen i kommunen ökar enligt alternativt scenario kommer kraven på 
investeringar i form av nya förskolor, skolor och särskilda boende för äldre att öka 
framöver. 
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10 Exploateringsbudget 

Under de kommande åren ökar exploateringsverksamheten i kommunen. 
Bokföringsmässiga krav på redovisning av exploateringsverksamhet och omfattningen 
av exploateringsverksamheten i kommunen gör att verksamheten budgeteras och 
redovisas separat. Kommunens ekonomi påverkas av omfattningen av exploateringen. 

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 
iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där 
ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, 
grönområden, VA- och elanläggningar m m. Ansvaret för exploateringen ligger på 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsavdelning. 

Den färdigställda exploateringsfastigheten (mark) som avses säljas, ska klassificeras och 
värderas som omsättningstillgång. Resultatet från försäljning av 
exploateringsfastigheten påverkar kommunens resultaträkning/budget. Gator, parkmark, 
belysning, VA-anläggningar mm, som kommer att finnas kvar i kommunens ägo och 
betjäna exploateringsområdena redovisas som anläggningstillgång och ingår i 
kommunens investeringsredovisning/budget. Inkomster som syftar till att finansiera 
dessa anläggningar ska periodiseras över tillgångens livslängd. 

Varje nytt exploateringsprojekts budget behandlas i kommunstyrelsen där det beräknade 
ekonomiska resultatet av exploateringen redovisas. I tabellen nedan redovisas samtliga 
aktuella exploateringsprojekt. 

Sammanställning, tkr Total 
budget 

Total 
prognos 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 Senare 

Inkomster 327 217 326 668 101 681 77 646 98 463 32 078 

Utgifter -268 745 -278 830 -85 016 -24 521 -34 306 -10 533 

Summa nettoexploatering 58 472 47 838 16 665 53 125 64 157 21 545 

       

Specifikation:       

Anläggningstillgång, 
skattefinansierat -136 815 -147 306 -44 522 -15 959 -25 967 -4 556 

Anläggningsavgift, 
skattefinansierat 114 203 91 219 10 526 12 128 38 217 25 428 

Anläggningstillgång VA -63 442 -63 303 -25 572 -8 562 -8 339 -1 222 

Anslutningsavgift VA 62 441 63 242 13 090 18 748 24 398 6 650 

Summa till balansräkning -23 613 -56 148 -46 479 6 355 28 309 26 300 

Utgift för 
omsättningstillgång -68 488 -68 221 -14 922 0 0 -4 755 

Minskning 
omsättningstillgång 68 488 68 221 37 354 15 069 125 4 755 

Intäkt att resultatföra 150 573 172 207 78 065 46 770 35 848 0 

Kostnad att resultatföra -68 488 -68 221 -37 354 -15 069 -125 -4 755 

Summa till resultaträkning 82 085 103 986 40 711 31 700 35 723 -4 755 

I tabellen ovan visar nettoexploateringen kassaflödet för exploateringarna totalt och per 
år, det vill säga hur exploateringen påverkar kommunens likviditet. Av specifikationen 
framgår hur kommunens resultat- och balansräkning påverkas totalt och per år. 

Under perioden 2014 och framåt för aktuella projekt planeras 327,2 mkr i inkomster och 
268,7 mkr i utgifter för all exploatering. Den totala nettoexploateringen beräknas 
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således uppgå till 58,5 mkr. I projektet Draget befaras dock utgifterna öka med cirka 
10 mkr, varför prognosen för exploateringen är cirka 10 mkr sämre än budget. 
Utredning om Draget pågår för närvarande. 

Till och med år 2016 beräknas kommunen ha nedlagt netto cirka 125 mkr i utgifter för 
exploateringar för aktuella projekt, främst Draget, Logistik Bålsta kv 3 och 4 samt 
Frösundavik. Ingen försäljning av mark har genomförts hittills, men försäljning 
beräknas starta under hösten år 2016. 

Från år 2107 beräknas projekten ge likvidmässiga överskott och även påverka 
kommunens resultaträkning. År 2017 väntas det likvidmässiga överskottet 
(nettoexploateringen) uppgå till 16,7 mkr och kommunens resultaträkning påverkas med 
40,7 mkr. 

Bålsta centrum är ännu i detaljplaneskedet varför det projektet inte ingår. År 2017-2018 
beräknas projektet övergå till exploateringsskede och en exploateringsbudget tas fram. 

10.1 Exploateringsbudget per projekt 

Nedan redovisas pågående exploateringsprojekt. 

Logistik Bålsta kvarter 3-4  

Sammanställning, tkr Total 
budget 

Total 
prognos 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 Senare 

Inkomster 159 447 159 447 31 388 31 983 63 425 27 705 

Utgifter -115 628 -115 628 -67 011 -12 555 -718 -4 579 

Summa nettoexploatering 43 819 43 819 -35 623 19 428 62 707 23 126 

Projektet Björnbro/Logistik Bålsta omfattar 150 hektar mark väster om tätorten och 
kommer att byggas ut under cirka 15 års tid. Projektet är indelat i 6 kvarter. För kvarter 
3 och 4 finns planuppdrag och avtal med exploatörer varför kvarter 3-4 är i 
exploateringsskedet. Budget för kv 3-4 antogs i september och är baserad på att 
markaffären med HMAB genomförs. Till och med år 2017 är projektet i ett 
uppbyggnadsskede och från år 2018 uppstår överskotten. 

Frösundavik etapp 1 

Sammanställning, tkr Total 
budget 

Total 
prognos 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 Senare 

Inkomster 43 908 43 359 11 228 3 314 28 817 0 

Utgifter -62 675 -62 769 -8 335 -3 646 -28 817 0 

Summa nettoexploatering -18 767 -19 410 2 893 -332 0 0 

Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 135 bostäder, varav cirka 95 enbostadshus och 40 
lägenheter. I första etappen byggs nu totalt 21 hus och delar av den allmänna 
infrastrukturen. Exploateringsavtal och projektbudget på ett underskott med 18,8 mkr 
behandlades i kommunfullmäktige i december. Markförsäljningen genomförs troligen år 
2017 på grund av överklagat bygglov. Priset blev något lägre till följd av 
markförhållanden. Projektets netto väntas nu bli cirka -19,4, till följd av något ökade 
kostnader och lägre försäljningspris. 
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Draget 

Sammanställning, tkr Total 
budget 

Total 
prognos 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 Senare 

Inkomster 75 932 75 932 45 559 30 373 0 0 

Utgifter -55 270 -65 270 0 0 0 0 

Summa nettoexploatering 20 662 10 662 45 559 30 373 0 0 

Mark köptes i Draget år 2013 för 22,5 mkr i syfte att iordningställa industriområde. 
Mark och infrastruktur färdigställs 2016/2017. Marken är attraktiv och försäljningen 
beräknas genomföras under år 2017 och 2018. Resultatet av projektet i form av 
överskott ser ut att bli cirka 10 mkr sämre än budgeterat. Resultatet är osäkert och 
kommer att justeras efter den utredning som nu är inledd med anledning av ökade 
kostnader i projektet. 

Svarta Lutans Väg  

Sammanställning, tkr Total 
budget 

Total 
prognos 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 Senare 

Inkomster 3 331 3 331 0 0 0 0 

Utgifter -2 750 -2 750 0 0 0 0 

Summa nettoexploatering 581 581 0 0 0 0 

Byggnation av ny väg till tre nya tomter i Eneby. Iordningställande av mark och 
infrastruktur närmar sig färdigställande. Försäljning av tomterna beräknas genomföras 
år 2016. Projektet bedöms följa budget i sin helhet. 

Viby Äng etapp E2 

Sammanställning, tkr Total 
budget 

Total 
prognos 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 Senare 

Inkomster 0 0 0 0 0 0 

Utgifter 0 0 0 0 0 0 

Summa nettoexploatering 0 0 0 0 0 0 

Exploateringsavtalet med Bålsta Småstadsutveckling gällande Viby Äng etapp E:2 
godkändes av kommunstyrelsen i maj 2015. Området omfattar cirka 35 bostäder i 
småhus/parhus/radhus. Arbeten med att genomföra detaljplanen har startat och beräknas 
färdigställas till 2017. Ingen budget har upprättats på grund av kostnadernas ringa 
omfattning. 

Väppeby Äng 

Sammanställning, tkr Total 
budget 

Total 
prognos 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 Senare 

Inkomster 43 149 43 149 12 180 11 976 6 221 4 373 

Utgifter -31 046 -31 046 -8 344 -8 320 -4 771 -5 954 

Summa nettoexploatering 12 103 12 103 3 836 3 656 1 450 -1 581 

Exploateringsbudget antogs i april och projektet ska totalt ge ett netto på 12, 1 mkr. 
Projektet är fördröjt på grund av högkonjunktur i konsultbranschen. Ny anbudsförfrågan 
har gått till ramavtalade byggentreprenadsföretag. Preliminär projekteringsstart oktober 
2016. Risk för högre markbearbetningskostnader på grund av dåliga markförhållanden. 
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Omfattning utreds och redovisas i kommande prognos. Försäljning bör kunna starta år 
2016. 

Mellanby 

Sammanställning, tkr Total 
budget 

Total 
prognos 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 Senare 

Inkomster 1 450 1 450 1 326 0 0 0 

Utgifter -1 367 -1 367 -1 326 0 0 0 

Summa nettoexploatering 83 83 0 0 0 0 

Mellanby angränsar till Frösundavik. Exploatören utför lokalgata och VA-anläggningar 
i Mellanby och överlämnar dessa till kommunen utan kostnad. Budget antogs i februari 
2016 och väntas följas. 
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11 Budgetstyrprinciper 

Syftet med budgetstyrprinciper är att klargöra kommunens olika ansvarsinstanser samt 
det regelverk som styr kommunens ekonomiska verksamhet. 

Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktiges ansvar 
Fastställer ekonomiska ramar för nämnderna. 

Fastställer kommunens övergripande mål. 

Godkänner nämndernas nämndsplan. 

Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsens roll är: 

Att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämndernas verksamhet (Kommunallagen 6 kap 1§). 

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

Ta ställning till vilka åtgärder som utöver nämndernas åtgärder skall vidtas om 
resultatutvecklingen avviker från den planerade. Kommunstyrelsen skall även göra 
nödvändiga framställningar till kommunfullmäktige. 

Det är kommunstyrelsen, som genom sin ledande och samordnande roll, har ett 
övergripande ansvar för att styrmodellen nedan fungerar som det är tänkt. 

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

Göra noggranna genomgångar av dotterbolagens resultat och verksamhet, (Håbohus 
AB, Håbo marknadsbolag AB), i samband med delårs- och helårsbokslut. 

Nämndernas ansvar 
Nämnderna ansvarar inför fullmäktige - inom respektive ansvarsområde - att 
fullmäktiges intentioner efterlevs. 

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

Nämnden fastställer en internbudget utifrån de givna ekonomiska ramarna. 

När obalans råder mellan ekonomi respektive verksamhet i form av kvalité eller 
kvantitet är det således ekonomi som är överordnat. Hänsyn ska tas till lagstiftning eller 
ambitionsnivåer fastställda av kommunfullmäktige. Detta innebär att nämnden har 
mycket långtgående befogenheter och skyldigheter att vidta åtgärder för att hålla 
budgeten. 

Nämnden är skyldig att hålla sig informerad om den ekonomiska utvecklingen 
(uppföljning och prognoser över budget- och verksamhetsutfall) och snabbt vidta 
åtgärder som leder till att budgeten hålls. Nämnden måste således fatta beslut om 
åtgärder. Utöver beslutade rapporteringstillfällen ska nämnden skyndsamt rapportera till 
kommunstyrelsen om väsentliga förändringar inträffar i verksamhet och i 
resultatutveckling. 

Håbo kommun är en decentraliserad organisation vilket innebär att det är principiellt 
viktigt att inte överföra problemlösningen till högre nivåer eller till annan nämnd. 
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Åtgärderna får således inte innebära att problemet överförs på annan nämnd eller 
kommunstyrelsen. 

Det förhållandet att vissa poster i budgeten på kort sikt är "opåverkbara" för nämnden 
fritar den inte från ansvaret att hålla totalbudgeten. Nämnden skall genom planering och 
uppföljning ha sådan överblick att "opåverkbara" kostnader täcks inom den beslutade 
budgetramen. 

Nämndsledamöter är skyldiga att medverka till att beslut om åtgärder för att hålla 
budgeten efterlevs. Om de förslag som framlagts av förvaltningen inte är acceptabla, ur 
nämndens synvinkel, är nämnden skyldig att fatta alternativa beslut som är 
genomförbara under året och som leder till att den av fullmäktige fastställda budgeten 
kan hållas. 

Kommundirektörens ansvar 
Kommundirektören ansvarar för att i samarbete med kommunstyrelsen leda, samordna, 
utveckla och följa upp kommunens verksamheter. 

Kommundirektören har ett särskilt ansvar att följa den ekonomiska utvecklingen och 
regelbundet informera kommunstyrelsen om denna. 

Kommundirektören leder arbetet i kommunens ledningsgrupp. Arbetet skall präglas av 
helhetssyn och syftar till att samordna och effektivisera kommunens verksamheter. 

Förvaltningarnas ansvar 
Förvaltningen har ansvar att formulera verksamhetsplaner utifrån nämndsplan och inom 
ramen för den budget Kommunfullmäktige fastställt. Verksamhetsplanen skall innehålla 
målformuleringar, nyckeltal samt planer för uppföljning. 

Förvaltningen arbetar fram den internbudget som skall godkännas av nämnden. 

Förvaltningen prövar och utvecklar kontinuerligt sina målformuleringar och sitt 
arbetssätt i syfte att uppnå högre effektivitet och större värde för medborgaren. 

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

Förvaltningschefen och linjechefers ansvar 
Kommunens samtliga chefer med budgetansvar har ansvar för sina 
verksamhetskostnader och intäkter. Ansvaret innebär att verksamheten måste anpassas 
efter fastställda ekonomiska ramar samt politiska beslut. Ansvaret innebär också att om 
de ekonomiska förutsättningarna ändras under verksamhetsåret ska verksamheten 
anpassas efter de reviderade ekonomiska ramarna samt politiska beslut. 

Regelverk 

Taxor och avgifter 
Kommunfullmäktige beslutar om övergripande principer och regler som rör taxor och 
avgifter för kommunal verksamhet liksom taxors och avgifters storlek. 

Driftbudget 
Anslagsbindningsnivå för driftbudget är nämnd. Inom ram kan nämnden fatta beslut om 
omdisponering så länge detta är förenligt med mål och direktiv beslutade av 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Väsentliga omdisponeringar ska alltid 
föreläggas kommunfullmäktige för omprövning. 

Tilläggsanslag 
Ska tillämpas med stor restriktivitet. Omständigheter som medför att det vid 
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budgettillfället råder stor osäkerhet avseende anslagstilldelning, kan medföra att 
fullmäktige och/eller kommunstyrelsen innehåller budgetutrymme för att senare fördela 
via tilläggsanslag. Alternativt kan kommunen budgetera ett resultat inom vilket de 
svårprognostiserade kostnaderna ryms. 

Investering 
Definition av investering 

En investering är en anskaffning av en varaktig tillgång med ett betydande ekonomiskt 
värde och en livslängd längre än 3 år. Tillgång är mark, byggnad, teknisk anläggning, 
maskiner eller inventarier. Med inventarier menas annan icke fast utrustning än 
maskiner. Begagnade inventarier räknas inte som investering. 

Gränsen för vad som anses som betydande värde, det vill säga inköpsvärdet, är ett halvt 
prisbasbelopp. År 2017 är gränsen 22 400 kr. 
Anslagsbindningsnivå för investeringsbudgeten är projekt. Samtliga investeringar i 
inventarier inom en nämnd räknas som ett projekt. 

För investeringsprojekt som omfattar över 10 mkr ska igångsättningsbeslut fattas av 
ansvarig nämnd/styrelse innan projektet får starta. När sådana projekt avslutas ska 
slutrapportering om projektet redovisas till ansvarig nämnd/styrelse. 

Ombyggnationer som initieras av kommunal hyresgäst, så kallade 
verksamhetsanpassningar, utförs av fastighetsenheten, men räknas inte som investering 
för hyresgästen. Sådana ombyggnationer ska dock initieras av hyresgästen i 
verksamhetsanalysen i form av begäran av investeringsbudget om beloppet överstiger 
100 tkr. Investeringsbudgeten överförs till fastighetsenheten och hyresgästen debiteras 
kapitalkostnaden med en avskrivningstid på fem år. Om beloppet är upp till 100 tkr 
räknas det som en driftkostnad och hyresgästen debiteras direkt. 

Förändringar i projekten får beslutas av nämnden. 

Investeringsbudgeten får inte omvandlas till driftbudget eller tvärtom. 

Överskjutande budgeten för pågående investering kan föras över till nästkommande år 
efter begäran från nämnd. 

En tioårsplan för investeringar i fastigheter och anläggningar ska tas fram årligen. Den 
ska ligga till grund för de investeringar som begärs i den årliga budgetprocessen. 

Kapitalkostnader 

Investeringens värde ska skrivas av (fördelas) under livslängden och 
avskrivningskostnader uppstår under den tiden. Det uppstår också en kostnad i form av 
ränta på uppbundet (investerat) kapital, så kallad internränta. Sveriges kommuner och 
landsting rekommenderar årligen en internräntenivå. 

Dessa kapitalkostnader (avskrivning och internränta) belastar driftbudgeten för den 
verksamhet som investerar. Det ger en mer rättvisande totalkostnad för verksamheterna. 

Driftbudgetramen förändras inte utifrån kapitalkostnadernas förändring. Syftet är istället 
att verksamheterna ska prioritera mellan att investera eller ha andra driftkostnader. 
Undantaget är kapitalkostnader av väsentligt värde som kommer att kompenseras till 
verksamheterna, exempelvis vid nybyggnationer eller större investeringarna i den årliga 
budgetprocessen. 

Exempel på livslängd för inventarier 

Inventariernas livslängd avgör hur många år de ska skrivas av på. 
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10 år: Kommunikationsutrustning i byggnader t ex televäxel, kontorsmöbler och 
inredningsartiklar t ex stora, bord, hyllor, diskar, kassaskåp, mätapparater, 
mätinstrument, musikinstrument. 

5 år: Skolmöbler, skolutrustning, idrottsredskap, porslin, glas, köks- o 
serveringsredskap (större uppsättningar), övrig kontorsutrustning. medicinska 
instrument, vårdutrustning, dyrare verktyg och liknande. 

3 år: IT-utrustning. Kommunikationsutrustning. 

Exploatering 
Exploatera är att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga 
bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där ingår också att bygga kompletterande 
gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- och elanläggningar m m. 

För varje nytt exploateringsprojekt ska budget fastställas senast i samband med 
igångsättningsbeslutet. Aktuella projekts budget samt en sammanställd 
exploateringsbudget redovisas i kommunens budget. 

När väsentlig avvikelse från projektets fastställda budget prognostiseras, ska 
projektbudgeten tas upp till kommunstyrelsen för ny behandling. 

Räntekostnader som uppstår under projekttiden debiteras tillgångarna i projektet. 

Exploateringsbudget som inte förbrukas under året överförs till nästa budgetår efter 
begäran av kommunstyrelsen. 

Uppföljning 
Uppföljning och prognos av ekonomi och verksamhet lämnas till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige vid tre tillfällen under året. Det är delårsrapport per 31 mars, 
delårsbokslut per 31 augusti samt årsredovisning. 

Vid dessa tillfällen görs uppföljning och prognos för driftbudgeten, 
investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten. 

Vid väsentliga avvikelser i nämndens uppföljning skall nämnden skyndsamt rapportera 
uppföljningen till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder som nämnden beslutat 
eller kommer att besluta. 
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12 Kommunstyrelsen 

12.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har 
uppsiktsplikt över nämnderna. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare har kommunstyrelsen 
uppsikt över verksamhet som bedrivs av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen 
bereder samtliga ärenden som ska tas upp i fullmäktige. 

I verksamheten återfinns kommunens centrala funktioner för sekretariat, 
kvalitetssamordning, upphandling, kommunikation, ekonomi, löneadministration, 
personal- och arbetsgivarfrågor, IT samt ett kontaktcenter. 

Plan- och utvecklingsavdelningen ansvarar för samhällsplanering, detaljplanering samt 
mark och exploatering. Organisatoriskt finns avdelningen inom bygg- och 
miljöförvaltningen. 

Kultur och livsmiljö ska bidra till en god livsmiljö för alla i Håbo kommun, varje dag, 
hela året och arbeta med utvecklingen av ett socialt hållbart samhälle i tillväxt. Kultur 
och livsmiljö arbetar för att skapa en attraktiv kommun med ekonomisk och social 
hållbarhet som bas och med medborgar- och besökarfokus som ledstjärna. 

Tekniska avdelningen ansvarar för att tillhandahålla allt från vatten och sophämtning till 
belysning på allmänna platser. Till avdelningens ansvarsområden hör också skötsel av 
parker, skogar samt kommunala fastigheter, gator, gång- och cykelvägar. Avdelningen 
utför dessutom lokalvården i kommunens lokaler. Tekniska avdelningen bygger lokaler 
för kommunens verksamheter, gator, vägar och parker samt de gemensamma VA-
anläggningar som krävs. 

12.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 
nyckelindikatorer. 

12.2.1 Attraktiva Håbo 

God planberedskap för nya företagsetableringar och bostäder. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Kommunen ska ha planlagd mark för 
näringslivsetableringar  - - - 1 300 000 

kvm 

Antagna detaljplaner för bostäder ska 
minst täcka behovet enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

  100% 170% 100% 
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Alla i Håbo skall ges goda förutsättningar att må bra och utvecklas. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Antalet nya riktade insatser påverkar 
förutsättningarna för en meningsfull 
fritid för unga. 

  8 35 8 

Förbättrad ranking i Årets 
Ungdomskommun, KFUM.  169 100 - 80 

NRI - Medborgarnas syn på 
fritidsmöjligheter ska förbättras   60 55 55 

NRI - Medborgarnas syn på möjlighet 
till bra boende, utbud av boendeformer 
och trivsam bebyggelse ska förbättras. 

56 52 58 50 58 

NMI - Medborgarnas syn på idrotts- och 
motionsanläggningar 60 59 62 58 58 

NMI - Medborgarnas syn på 
kulturverksamheten 55 57 60 57 57 

12.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

Håbo kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Nyckeltalsinstitutets Attraktiv 
arbetsgivarindex AVI ska öka. 102  105 98 105 

Korttidsfrånvaro 4%  2% 3,8% 3,5% 

Hållbart medarbetarengagemang 84,3  85 - 85 

Öka effektiviteten och kvaliteten inom samtliga kommunstyrelsens verksamheter 
genom ständiga förbättringar. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Andel enheter som under året 
genomfört effektiviserings- och/eller 
kvalitetsförbättringsinsatser. 

  100% 50% 100% 

Öka användningen av e-tjänster, antal 
transaktioner  915 700 1 480 2 300 

Öka användningen av e-tjänster, antal 
e-tjänster  43 60 46 75 

E-handeln ska öka med 20 %, värde 
i tkr. 15 682  18 819 9 789  

Måltal för "E-handel ska öka med 20%" baseras på utfallet för 2016 och kommer kompletteras med ett värde i tkr efter årsskiftet. 
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12.2.3 Hållbara Håbo 

Öka energieffektiviseringen i kommunens fastigheter och verksamheter. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Elförbrukning/kvm ska minska med 1% 
årligen   12 647 11 253  

Fjärrvärmeförbrukning/kvm ska minska 
med 1% årligen   8 448 4 809  

Måltal 2017 baseras på utfallet för helår 2016 och kompletteras efter årsskiftet. 
Värden för 2016 avser total förbrukning i MWh, ej per kvm. 

12.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

Exploateringsprojekt skall totalt sett ge ett ekonomiskt överskott. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Försäljning av kommunens mark ska 
ske till som minst marknadspris.   100% 100% 100% 

Exploateringsprojekt på kommunens 
egen mark ska ge ett ekonomiskt 
överskott vid försäljning på som minst 
15 procent. 

  100% 100% 100% 

Vid exploateringsprojekt på privatägd 
mark ska kommunens utbyggnad av 
allmän infrastruktur ha full 
kostnadstäckning 

    100% 

12.3 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 
in i tre kategorier; 

• Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 
• Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 
• Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 

12.3.1 Resurser 

Mått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 101 13  50 420 

Gatubelysning, kr/inv 301 274  319 312 

Vinterväghållning, kr per inv/år 237 446  305 350 

Avhjälpande underhåll, fastigheter -
 fakturerad kostnad kr/kvm 47 73 1 70 70 

Planerat underhåll, fastigheter -
 fakturerad kostnad kr/kvm 48 118 1 74 75 
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12.3.2 Produktion 

Mått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Producerad mängd dricksvatten, tusen 
m3/år 1 555 1 511 1 053 1 400 1 500 

Renad mängd avloppsvatten, tusen 
m3/år 2 348 2 100 1 428 2 100 2 100 

Antal VA-abonnenter, stycken 5 904 5 932 5 947 6 000 6 000 

Antal besök på biblioteket 116 247  78 856 120 000 120 000 

Ökad leverantörstrohet, MSEK - - - - 40 

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm 
BRA 16 790 12 502 12 534 13 336 13 400 

Area kommunägda verksamhetslokaler, 
kvm BRA 91 166 95 074 95 390 96 085 96 000 

Antal besök vid återvinningscentralen 92 627 100 223 70 725 100 000 105 000 

Hushållsavfall, kg/inv 222 212 140 210 210 

Grovavfall, kg/inv 290 324 235 350 340 

Förpackningar, kg/inv 79,25 63 43 73 73 

12.3.3 Verksamhetsresultat 

Mått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Nyttjandegrad, ishall   38 75 75 

Nyttjandegrad, inomhusanläggningar 
exkl sim- och ishall   66 75 75 

Nyttjandegrad, utomhusanläggningar   46 75 75 

Andel besvarade externa samtal i 
kontaktcenter inom 60 sek  64 82 70 80 

Andel ärenden som kan hanteras och 
avslutas av kontaktcenter  58 31 50 55 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, 
kvinnor 70  70 73 73 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, män 73  73 76 76 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, 
flickor  74,4 - 80 80 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, 
pojkar  94,7 - 95 95 

Upplevd otrygghet, kvinnor 37  37 20 20 

Upplevd otrygghet, män 9  9 5 5 

Upplevd trygghet, flickor  29,3 - 50 50 

Upplevd trygghet, pojkar  54,4 - 75 75 

ANDT - antalet insjuknande i hjärtinfarkt 
per 100 000 invånare. 266  266 260 260 

ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, 
flickor  87,2 - 90 90 

ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, 
pojkar  87,4 - 90 90 

Nöjdhet med kommunens insatser inom   4,7 3 3 
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Mått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Finskt förvaltningsområde 

NMI - gång och cykelvägar 55 53 53 54 55 

NMI - gator och vägar 56 55 54 55 55 

NMI - vatten och avlopp 74 75 72 77 75 

INSTA 800 resultat för lokalvården   80  100 

NII -  Medborgarnas nöjdhet med 
kommunens information 53 55 51 55 55 

Kommunens webbinformation till 
medborgarna 81 83 - 85 85 

NMI - Biblioteksverksamheten 7,9 7,7 7,7 7,9 7,9 

NMI - Sophämtning 7,4 7,1 7 7,2 7,2 

NMI - tillgängligheten till 
återvinningscentralen 8,2 8,3 8 8,3 8,3 

12.4 Budgetförändringar till år 2017 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar och övergripande mål 
budgetår 2017, plan 2018-2019" där förändringar till år 2017 ingår. Nämnderna har vid 
återrapporteringen av budgeten i oktober gjort vissa ändringar och kommunfullmäktige 
beslutade dessutom om några förändringar i december. Nedan beskrivs förändringarna i 
korthet. 

Kommunstyrelsen inkl övergripande verksamheter har till år 2017 fått ökat anslag om 
cirka 6,9 mkr. I jämförelse med budget 2016 är det en kostnadsökning om 4,2 procent. 

12.4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni om följande förändringar 
från budget 2016: 

• Räddningstjänsten -825 tkr 
• Licenser och supportavtal IT -220 tkr 
• IT/Kommunikation utökning av 0,5 tjänst kommunikatörtjänst och 0,5 tjänst IT-

verksamhetsutvecklare -420 tkr 
• Helårseffekt kommunvägledare kontaktcenter -170 tkr 
• Tekniska utredningar - 600 tkr 
• Lokalvård helger nattomsorg -100 tkr 
• Fritidsledare 1 tjänst -450 tkr 
• Bibliotekarie för integration, äldre och IT, 1 tjänst - 550 tkr 
• Gatu- och parkskötsel för nya områden Frösundavik, Sofielund, Väppeby Äng 

och Svarta Lutans Väg -420 tkr 
• Tillsyn, skötsel och reparationer lokaler -1 000 tkr 
• Lokalvård för utökad elevtal och ny förskola -234 tkr 
• Hyreskostnader musik- och fritidsverksamheter -350 tkr 
• Inhyrning externa lokaler för föreningslivet - 1 800 tkr 
• Kontaktcenters budget anpassas 50 tkr 
• Kultur och livsmiljö, Håbo festdag och JF-priset 550 tkr 
• Investering LED-gatubelysning sänker driftkostnad 252 tkr 
• Minskade kapitalkostnader 2 418 tkr 
• Effektivisering 700 tkr 
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• Lönesatsning hela kommunen -819 tkr 
• Gemensamma projekt hela kommunen -1 250 tkr 
• Resultatreglering hela kommunen -1 000 tkr 

12.4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Budget har överförts från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige, 233 tkr, med 
anledning av nya arvodesregler från 1 juli 2016. 

Internhyra har räknats om till ny självkostnad utifrån ny kapitalkostnadsberäkning, 
vilket ger förändringar i ramar mellan nämnderna. Ingen förändring av den totala 
internhyran har gjorts. Kommunstyrelsens internhyra ökar totalt med 2 843 tkr. 

Driftbudgetramen för kostverksamheten som övergår från kommunstyrelsen till barn- 
och utbildningsnämnden från årsskiftet, beslutades vid KF i juni till 32 452 tkr. Den har 
korrigerats till 31 973 tkr, eftersom ett riktat statsbidrag ska dras av. 

Med anledning av arbetsmiljöproblemen i Futurumskolan behöver investeringsåtgärder 
i form av sanering och ombyggnationer tidigareläggas. Budgetbeslutet i juni innebar att 
totalt 56,4 mkr avsattes under år 2016-2018 för Futurum. Ärendet om sanering och 
ombyggnation av skolan har behandlats av kommunstyrelsen samtidigt som budgeten 
och en tidigareläggning av de 25 mkr som avsattes för år 2018 ingår i denna budget. 

12.4.3 Förändringar vid kommunfullmäktiges beslut i december 

Kommunfullmäktige beslutade om följande förändringar i december: 

• Ingen ny tjänst på biblioteket 450 tkr 
• Reducering budget för medlemsavgifter 100 tkr 
• Resultatreglering utgår 1000 tkr 
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12.5 Drift- och investeringsbudget 

12.5.1 Driftbudget 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Kommunfullmäktige -988 -1 436 -1 436 -1 441 5 1 

Valnämnd 0 -7 -7 -7 0  

Kommunstyrelse -3 085 -3 197 -3 197 -2 960 -237 1 

Socialnämnd (handikapp- och 
pensionärsråd) -200 -181 -181 -181 0  

Stöd politiska partier -924 -1 000 -1 000 -1 000 0  

Revision -698 -1 118 -1 118 -1 139 21  

KD-Stab -4 262 -5 115 -5 005 -4 882 -123 2 

Tillstånd lotterier 20 20 20 20 0  

Medlemsavgifter -2 667 -2 700 -2 700 -2 600 -100 3 

Vänortsverksamhet -112 -100 -100 -100 0  

Nämndsadministration -676 -373 -701 -1 255 554 4 

Kommungemensamt    -2 070 2 070 5 

Gator och vägar -20 921 -20 637 -21 938 -20 236 -1 702 6 

Gatu/park drift och underhåll -6 810 -6 505 -6 191 -9 326 3 135 6 

Parker -6 080 -4 941 -3 761 -3 361 -400 6 

Miljö, hälsa, hållbar utveckling -848 -869 -869 -881 12  

Räddningstjänst -18 050 -19 075 -19 075 -19 900 825 7 

Säkerhet -167 -201 -231 -255 24  

Allmän fritidsverksamhet -1 939 -1 782 -1 991 -1 574 -417 8 

Föreningsbidrag -1 904 -2 416 -1 967 -2 439 472 9 

Stöd till studieorganisationer -360 -356 -360 -360 0  

Allmän kulturverksamhet -3 278 -3 450 -3 468 -2 423 -1 045 10 

Bibliotek -6 869 -7 228 -7 103 -7 151 48  

Utomhusanläggningar -5 241 -5 565 -5 181 -4 337 -844 11 

Ishall -4 519 -3 997 -4 055 -5 525 1 470 12 

Simhall -4 473 -4 424 -4 753 -4 311 -442 13 

Föreningslokaler -10 413 -8 660 -8 513 -8 724 211 14 

Fritidsgårdar -1 946 -2 550 -2 454 -3 829 1 375 15 

Kultur- och livsmiljöadm -1 616 -1 732 -1 792 -2 168 376 16 

Buss, bil, spårbund trafik -708 -317 -510 -500 -10  

Tekniska avdelningen gem (inkl 
fastighet och lokalvård) -16 184 -14 113 -13 851 -16 166 2 315 17 

Ekonomiavdelning -6 132 -7 036 -7 036 -7 212 176 18 

Personalavdelning -6 836 -7 400 -7 400 -7 535 135  

Upphandling -2 994 -4 377 -4 377 -4 863 486 19 

IT-enheten -10 715 -11 861 -11 861 -13 069 1 208 20 

Kommunens försäkringar -1 093 -1 099 -1 200 -1 200 0  
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Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Kommunikation, kontaktcenter, 
vaktmästeri -7 705 -7 936 -8 100 -8 073 -27  

Kvalitetsarbete -1 014 -1 452 -1 552 -974 -578 21 

Summa -162 407 -165 186 -165 014 -174 007 8 993  

1. Kommunfullmäktiges budget minskas från 2016 med 240 tkr efter genomfört 
inköp av läsplattor. Motsvarande budgetökning görs till följd av ändrade 
arvodesregler 1 juli 2016, budgeten överförs från kommunstyrelsen. 

2. KD-stabens budget ökar till följd av kapitalkostnader för 
ärendehanteringssystem cirka 200 tkr samt minskar när en tjänst som 
kvalitetssamordnare överförs till ekonomiavdelningen. 

3. Minskning av budget för medlemsavgifter. 
4. Omfördelning av resurser från KD-stab till nämnds- och styrelsearbete. 
5. Kommungemensamt är gemensamma projektmedel 1 250 tkr och lönesatsning 

820 tkr. 
6. Mellan verksamheterna Gator/vägar, Gator/park samt Park har lönekostnader 

omfördelats för att få tydligare budgetuppföljning. Utökad budget har erhållits 
för gräsklippning av större ytor, mer arbete i skog samt ökade driftkostnader för 
gator och vägar. 

7. Driftbidraget till räddningstjänsten ökar med 825 tkr, enligt protokoll från 
samrådsmöte. 

8. Chefen för fritid och anläggning arbetar halvtid som fastighetschef under året, 
varför budgeten minskas. 

9. Ökade hyresintäkter ska gå tillbaka till föreningarna i form av ökat 
föreningsbidrag och mer budget måste avsättas för föreningsbidrag. 

10. Ansvaret för större del av Fridegårdslokalerna övergår till barn- och 
utbildningsnämnden, varför lokalkostnaderna minskar. 

11. Personal är överförd från utomhusanläggningar till ishallen. 
12. Investeringar och ökade drift- och underhållskostnader i ishallen ökar 

lokalkostnaderna. 
13. Simhallens personal minskas under året. 
14. Föreningslokalerna har utökats med nya lokaler på Fabriksvägen. 
15. Fritidsgårdarna förstärker med en tjänst för att möta utmaningarna verksamheten 

ställs inför. Nya lokaler tillkommer när de befintliga tas bort främst till följd av 
exploatering i centrum. 

16. Projektledning för offentliga arrangemang och sommarjobbsadministration har 
tillkommit. 

17. Tekniska avdelningen, fastighetsenhetens budget ökar med cirka 1 mkr, 
lokalvården får tillskott med 680 tkr samt 600 tkr till utredningar för tekniska 
avdelningen. 

18. Arbete med e-handel överförs från ekonomiavdelningen till 
upphandlingsenheten. 

19. Arbete med e-tjänster överförs från kommunikation till it-enheten och 
kapitalkostnaderna ökar till följd av IT-investeringar. 

20. Arbete med e-tjänster överförs från kommunikation till it-enheten, och en ny 
tjänst tillkommer som kommunikatör/systemutvecklare. Kontaktcenters budget 
ökas för helårseffekt av tjänst som utökades under sommaren 2016. 

21. En tjänst som kvalitetssamordnare överförs till ekonomiavdelningen. 
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12.5.2 Investeringsbudget 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 Not 

Fastigheter      

Slottsbackens förskola -1 132 0 0   

Verks. förändr Skolnämnd -355 0 0   

Brand och inbrottslarm -1 723 -71 0   

Takåtgärder Skolor -7 570 0 0   

Dörrautomatik fullmäktige -14 -356 -336   

Upprustning Kvarnkojan -15 -122 -122   

Ny förskola Gröna Dalen -36 054 -150 0   

Verksamhetsanp Futurumskolan -2 015 0 0   

Västerängsskolan dagvatten -809 -2 732 -3 600   

Tak Fridegård -5 385 -2 115 -3 115   

Västerängsskolan kök -157 -9 842 -27 642   

Vibyskolans kök -235 -265 -265   

Viby skola passage o larm 0 0 -150   

Rungården fsk vent o larm 0 -2 600 -2 700   

Lundby klubbhus 0 -200 -3 500   

Allaktivitetshus 0 -1 000 -1 000   

Ishall, energiåtgärd.och entré 0 -4 000 -4 500   

Annehill förskola,värme, golv 0 -2 200 -2 200   

GD skola brandlarm 0 -1 300 -500   

Utemiljö särskola GD 0 -2 200 -2 200   

Dragrännan 8, flyktingbos -694 -6 302 0   

Mjödvägen 1, flyktingbos -314 -3 222 0   

Planerat underhåll på fastigheter -9 026 -7 000 -7 000 -10 000 1 

Utbyte köksutrustning skola och förskola -166   -600 2 

Frösundaviks förskola -174 -7 000 -19 826 -30 000 3 

Futurum övre och underhåll 0 -7 000 -7 000 -50 000 4 

Nytt kök och matsal samt anpassning förskole- 
och skollokaler Viby    -35 500 5 

Annehills förskola – nya golv och värmesystem    -2 000 6 

Säkerhetåtgärder – flera objekt    -2 800 7 

Energiåtgärder ventilation    -4 300 8 

Taksäkerhet    -1 500 9 

Renovering simhallen -141 0 -5 560   

Simhall – ombyggnad, renovering av ytskikt m m  -1 000 -1 000 -6 000 10 

Skogbrynets förskola – tillbyggnad    -2 000 11 

Ny kokgryta och kombiugnar Futurum    -700 12 

Tunneldiskmaskiner Gransäter och Gröna 
Dalenskolan    -360 13 

Steamers och grovdiskmaskin Fridegård    -575 14 

Gatu - parkverksamhet      
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Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 Not 

Räddningsväg Krägga 0 -1 200 -1 200   

Cykelparkering vid stationen -65 0 0   

Utegym Vibyspåret -241 0 0   

Utemiljö Futurum -274 0 0   

Utemiljö Nybygget 0 -300 -300   

Hälsans stig -136 0 0   

Elljusspår Skokloster 0 0 -100   

Skatepark Skokloster -83 0 0   

Utemiljö, skolor, förskolor -725 -1 275 -1 275   

Rehabbassäng tillgänglighet -151 0 0   

Ny fotbollsanläggning Futurum 0 -500 -500   

Ersättningsplan Björkvallen 0 -1 000 -1 000   

Kraftleden trafiksäkerhet 0 -1 000 -2 000  15 

Dalvägen gång o cykelväg 0 -194 -2 500   

Kalmarleden gång o cykelväg 0 -1 000 -1 000   

Belysning byte till LED 0 -3 250 -3 250   

Åtgärd enl hastighetsplan 0 -200 -200   

Upprustning off utemiljö Skokloster 0 -50 -300   

Handikappanpassad toalett vid Vibyspåret    -30 16 

Utbyte ytskikt på befintlig konstgräsplan    -3 200 17 

Planerat underhåll gatubeläggningar -8 427 -11 400 -11 400 -8 400 18 

Planerat uh gatubelysning -986 0 0   

Utbyte rostiga belysningsstolpar    -3 000 19 

Utbyte kvicksilverarmaturer mot LED    -3 250 20 

Säkra skolvägar  -1 000 -1 000 -1 000 21 

Gång - och cykelväg Kalmarleden Frösundavik    -900 22 

Utbyggnad gatubelysning Kalmarleden    -2 500 23 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt plan -577 -1 000 -1 000 -1 000 24 

Konstbyggnader (brokonstruktioner)    -300 25 

Byte vägtrummor    -600 26 

Planlager för hantering av material    -210 27 

Upprustning lekplatser enligt plan    -400 28 

Inventarier      

Voteringsutrustning 0 0 -150   

Ärendehanteringssystem -1 225 -713 -1 321   

E-arkiv 0 0 -500   

Monter 0 -100 -100   

IT-investeringar -1 197 -1 969 -1 969 -1 400 29 

KS övergr gem möbler 0 -100 -100   

Meröppet bibliotek    -300 30 

Skyltprogram BCJF -42 -10 -63   



Budget och mål år 2017, plan år 2018-2019 50(84) 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 Not 

Bibliotekswebb 0 -300 -300   

Belysning biblioteket 0 -155 -125   

Fridegårdsscenen 0 -473 -950   

Gräsklippare Gata 0 0 -60   

Lokalvårdsenheten, skur- och tvättmaskiner  -362 -362 -235 31 

Summa -80108 -88 228 -125 241 -173 060  

Fastigheter 
1. Kommunens fastigheter (byggnader) har ett stort underhållsbehov. För att komma till 
rätta med detta måste den årliga budgeten för dessa åtgärder utökas, med 3 000 tkr för 
2017 och därefter årligen med ytterligare 2 000 tkr. Denna utökning påverkar årlig 
investeringsbudget. Total investering blir därför 10 mkr år 2017, 12 mkr år 2018 och 
14 mkr år 2019. 

2. Köksutrustning i kommunens skolor och förskolor är sliten och mer omfattande 
utbyte kommer behövas under de närmaste åren. Investeringsbudgeten är 600 tkr 
årligen. 

3. Frösundaviks förskola, 8 avdelningar. Total kostnad cirka 50 000 tkr. Arbete 
startades under 2015 och förskolan kommer stå klar till årsskiftet 2017/18. Behov av 
medel under 2017 minst 30 000 tkr. 
4. Futurum övre, ombyggnad och renovering. Stort behov av renoveringsåtgärder på 
övre Futurum. Dessutom ska verksamheten Lila Resurs införlivas i Futurum och 
därmed kan en hyrd paviljong avetableras. Övre Futurum har inte byggts om sedan 
2000 och med ett stort elevantal är slitaget högt. Dessutom har nya krav på lokaler 
uppkommit under åren. I nuvarande lokaler finns det anmärkningar från AMV och från 
kommunens miljöenhet i och med ombyggnation löses de nuvarande problemen. 
Kostnaden bedöms till totalt 56 400 tkr. Den del av investeringen, 25 mkr, som 
planerades till år 2018, tidigareläggs.  

5. Nytt kök och matsal samt förskolelokaler Viby förskola/skola. Projektet bör 
tidigareläggas med byggstart under 2017 eftersom det finns krav på arbetsmiljön i köket 
som inte kan uppfyllas idag. Total kostnad uppgår till 55 440 tkr. 

6. Annehills förskola – nytt värmesystem och därmed nya golv. Projektet startar 2016 
och eventuellt kan det pågå en bit in på 2017. Planering görs i samarbete med förskolan. 
Projektet innebär att nuvarande direktverkande eluppvärmning byts ut mot bergvärme 
och vattenburen golvvärme. Nuvarande golvkonstruktion är en riskkonstruktion. Total 
kostnad bedöms till 4 200 tkr. 

7. Säkerhetsåtgärder i våra fastigheter såsom nya brand- och inbrottslarm samt 
förbättrade skalskydd. Total kostnad bedöms till 5 000 tkr. Berör flertalet objekt. Det 
stora antal falsklarmer som förekommer beror på undermåliga anläggningar. Genom att 
åtgärdad dessa kommer antal falsklarmer att minska. Föreslagna åtgärder ligger i linje 
med det SBA-arbete som bedrivs sedan ett år tillbaka inom kommunen. 

8. Energieffektiviseringsåtgärder m m rörande ventilation. Sammanhållen åtgärd som 
berör flera objekt. Ventilationsaggregaten är gamla. Genom att verksamheterna (främst 
skola) placerar fler elever i samma rum krävs ett större luftflöde. Genom att byta ut 
fläktarna i gamla ventilationsaggregat till nya direktverkande erhålls både en bättre 
styrning men också en förbättrad energieffektivitet genom att tilluften kan temperatur-
regleras mot utetemperatur. Total kostnad 9 600 tkr. Energivinster kan påräknas. 
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9. Taksäkerhet. Kommunens fastigheter saknar i stor omfattning erforderlig taksäkerhet. 
För att följa arbetsmiljökraven avseende takarbeten (snöskottning m m) måste detta 
utföras. Total kostnad bedöms till 3 000 tkr. 

10. Simhall. Simhallen har nått sin tekniska livslängd och kommer att behöva ersättas 
om ca 5 år enligt en kommande konsultrapport. Ambitionen blir då att de närmsta åren 
att hålla liv i anläggningen snarare än renovera den. Medel om 6 mkr ska användas för 
att åtgärda akuta fel. 

11. Tillbyggnad Skogsbrynets förskola. För att möta det ökade behovet av 
förskoleplatser måste befintlig förskola Skogsbrynet byggas till. Förskolans placering är 
mycket bra och ett detaljplanearbete har påbörjats som ska medge utökad byggrätt. 
Kostnaden för tillbyggnad med 5 avdelningar samt ett tillagningskök bedöms uppgå till 
35 000 tkr. 

12. Ny kokgryta Futurum, kostnad bedöms till 200 tkr. Kombiugnar 3 st Futurum. 
Kostnad bedöms till 500 tkr. 

13. Tunneldiskmaskin Gransäter. Kostnad bedöms till 180 tkr. Tunneldiskmaskin Gröna 
Dalenskolan. Kostnad bedöms till 180 tkr. 

14. Steamers, 2st, Fridegård. Nuvarande börjar bli för gamla och slitna. Kostnad 
bedöms till 400 tkr. 86. Grovdiskmaskin (Granul) Fridegård. Nuvarande börjar bli för 
gammal och sliten. Kostnad bedöms till 175 tkr. 

Gatu- parkverksamhet 
15. Kraftleden, ombyggnation för ökad trafiksäkerhet. Åtgärder enligt av miljö- och 
tekniknämnden beställd utredning i syfte att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten 
längs Kraftleden. Satsningen ska även bidra till en mer stadsliknande karaktär. Till 
grund för kostnadsberäkning ligger kalkyl från Ramböll, daterad 2012-08-30 samt 
förslag på åtgärder daterad 2012-06-30. Under 2016 har medel erhållits för projektering. 
Samtidigt med projekteringen kommer en kalkyl för olika delsträckor att tas fram. För 
att hinna med planering och upphandling äskas dock inte pengar för genomförande före 
2018. Äskandena är endast en kostnadsbedömning baserad på de två första alternativen 
som redovisas nedan. Enheten ser som mest angeläget att i första hand åtgärda de 
sträckor som idag har störst problem med trafiksäkerheten. Den ena sträckan är längs 
med Västerskogs industriområde, sträckan Björnängsvägen-Skörbyleden. Den andra 
sträckan är från korsningen Kraftleden-Kalmarleden till punkten där Kraftleden går över 
i Kalmarvägen. Båda dessa sträckor saknar gång- och cykelbanor och det finns inga 
sådana i intilliggande områden. Sträckorna trafikeras dessutom flitigt av gång- och 
cykeltrafikanter. Här uppstår ofta farliga trafiksituationer. Korsningen Kalmarleden-
Kraftleden och Centrumleden-Kraftleden är också en punkt som bör åtgärdas inom en 
snar framtid. 

16. Handikappanpassad toalett Vibyspåret. Kan utgöras en torrtoalett liknande den vid 
Granåsen. 

17. Ytskikt konstgräsplan. Planerat återkommande utbyte av ytskikt på befintlig 
konstgräsplan. 

18. Planerat underhåll gatubeläggningar. Gatu- och parkenheten har i 
investeringsbudget erhållit 8,4 mkr/år för att under fem år komma till rätta med det 
eftersatta underhåll som byggts upp under en lång tid. Det första året för denna satsning 
var 2015 och medel har även erhållits för 2016. För att fullfölja satsningen behövs 
denna investering även för perioden 2017 – 2019. Till grund för beräkningen ligger 
inventering av asfaltbeläggningarnas status, reviderad 2014 av ÅF. Målbilden är att 
80 % av de eftersatta ytorna ska vara åtgärdade inom fem år. 
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19. Utbyte av rostiga belysningsstolpar. En inventering av belysningsstolparnas status 
visar att cirka 1 000 belysningsstolpar är i så dåligt skick att de måste bytas ut 
omgående, de utgör en stor säkerhetsrisk genom att de kan falla omkull och genom att 
de kan bli strömförande. De flesta av dessa är belägna utmed gång- och cykelvägar. 
Total kostnad för att byta alla uppgår till 8,2 mkr. Utbytet är tänkt att fördelas över en 
treårsperiod. 

20. Utbyggnad av gatubelysning Kalmarleden. Det nya bostadsområdet i Frösundavik 
skapar ett större flöde av olika trafikanter på och längs med Kalmarleden. För att öka 
trafiksäkerheten och tryggheten för medborgarna bör gatubelysning sättas upp på i 
första hand sträckan Aronsborgsrondellen till infart Frösundavik. I andra hand bör 
belysningen utökas från Frösundavik mot Viby- och Futurumskolan. Det är troligt att 
många barn kommer att ha detta som skolväg. Sträcka 1 är ca 1850 m lång, ca 100 
belysningspunkter krävs. Kostnad per belysningspunkt är ca 50 tkr. Sträcka 1 beräknas 
kosta ca 5 mkr. Sträcka 2 beräknas kosta 5,1 mkr. Investering under 2017 avser 
belysning endast för gång- och cykelvägen. 

21. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt plan. Det framkommer ständigt behov av och 
önskemål om trafiksäkerhetshöjande åtgärder från allmänheten och enheten arbetar 
också med att identifiera risker i trafikmiljön. En åtgärdslista över prioriterade objekt 
har tagits fram för investeringsmedel under den kommande planeringsperioden. 
22. Konstbyggnader (brokonstruktioner). Inventering av samtliga konstbyggnader som 
kommunen ansvarar för. Inventeringen ska ligga till grund för planering av underhåll 
och reinvesteringar. Utredningen dokumenteras i en så kallad broliggare som ska finnas 
i varje kommun. Investeringsäskandena ligger för konsultkostnader för inventering 
2017 och för åtgärder 2018. Det saknas kalkyl för åtgärder, en sådan kan göras först när 
aktuell status på broarna är känt och vilka åtgärder som krävs. 

23. Utbyte av kvicksilverarmaturer mot LED. Genom att byta ut de kvicksilverarma-
turer som finns kvar i kommunen (ca 900 st) minskas energiförbrukningen med ca 510 
tkr/år. Kostnaden för att byta ut dem är 6,5 mkr. Kostnaden för inköp är intjänad på 
ca 12 år. Enligt EU-direktiv skulle alla kvicksilverarmaturer ha varit utbytta 2015. LED-
armaturer har en längre livslängd, förbrukar mycket mindre energi och kräver inte lika 
mycket service under sin livstid (cirka 20-25 år). Utbyte är däremot dyrare när arma-
turens livslängd är till ända (för närvarande, den tekniska utvecklingen kan möjligen 
pressa priserna). 

24. Säkra skolvägar. I samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen kommer 
enheten att fortsätta att inventera, förbättra och tydliggöra skolvägar för att få fler barn 
att gå eller cykla till och från skolan. Projektet ger många vinster, kostnaden för skol-
skjutsar sänks, trafiksäkerheten runt skolorna förbättras, det finns möjliga miljövinster 
genom minskad bilkörning och barns fysiska hälsa främjas vilket kan påverka inlär-
ningen. Syftet med investeringen är att genomföra de åtgärder som framkommit i 
inventeringar och utredningar. Kalkyl saknas eftersom utredningarna genomförs 
löpande, de har påbörjats 2015 och ska fortgå som ett levande projekt under ett antal år. 
Skolvägarna förändras genom förändringar i befolkningsstrukturen, skolans 
organisation mm. 

25. Gång- och cykelväg Kalmarleden Frösundavik. För att gående och cyklister på ett 
tryggt och säkert sätt ska kunna ta sig till och från det nya bostadsområdet Frösundavik 
måste Kalmarleden kompletteras med en gång- och cykelväg på Kalmarledens södra 
sida, från infarten till bostadsområdet till den före detta betongfabriken. För år 2016 har 
medel erhållits för projektering, för 2017 söks medel för anläggning. Anläggningskost-
naden är svår att bedöma innan projektering gjorts då platsens förutsättningar är svåra. 
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26. Byte av vägtrummor. Vägtrummorna under Centrumleden och Kalmarleden 
(Futurum, Gyproc) är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut. 

27. Planlager för hantering av material. För att förbättra och effektivisera hanteringen av 
olika typer av massor (jord, sand, bark mm) behöver avdelningen köpa in så kallade 
planlager i betong. 

28. Upprustning lekplatser enlig framtagen plan. Kommunens lekplatser är med två 
undantag i ett mycket dåligt skick. Enheten ser ett stort behov av att genomföra en 
inventering och upprätta en plan för hur dessa ska utvecklas eller eventuellt avvecklas. 
Tanken är att skapa cirka fem större stadsdelslekplatser och cirka femton mindre 
närlekplatser. Första året avser kostnader för utredning och framtagande av plan, 
påföljande år avser upprustning/nybyggnation. Kostnaden för utveckling/avveckling är 
en grov kostnadsbedömning som behöver revideras då utredningen är färdig. 

Inventarier 
29. IT-investeringar 
Förbättra prestandan i serverklustret genom att öka kapaciteten i Hyper-V miljön genom 
att utöka med 2 servrar, 350 tkr. Det finns cirka 300 accesspunkter i nätet i dagsläget. 
För att klara den ökade mängden enheter som ska anslutas mot nätet krävs en ökning av 
antalet accesspunkter samt att nya accesspunkter med nyare teknik installeras. För detta 
krävs nya management controllers, 500 tkr. Utöka lagringslösningen med ytterligare ett 
chassi och diskar, 250 tkr. Ersätta gamla 100Mb switchar mot 1Gb switchar, 300 tkr. 

30. Meröppet bibliotek 
Ger invånarna tillgång till biblioteket även efter stängningsdags, som en lokal för att 
utföra sina biblioteksärenden, arrangemang och möten. Medför investering i teknik och 
möjlighet att avgränsa bibliotekslokalen. 

31. Nya skurmaskiner och mopptvättmaskin. 
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13 VA-enheten 

13.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Va-enheten har i uppdrag att leverera ett gott och nyttigt dricksvatten, samt att rena 
avloppsvatten på ett effektivt och miljömässigt sätt. Verksamheten ska drivas med ett 
långsiktigt, miljömässigt och effektivt perspektiv. 

13.2 Drift- och investeringsbudget 

13.2.1 Driftbudget 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

 2 297 0 0 0 0  

13.2.2 Investeringsbudget 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 Not 

Omläggning ledningar, 1213 -2 693 -2 256 -11 072 -10 000 1 

Tankstationer -143 0 -143   

Vatten och reningsverken, 1249 -3 471 0 -1 529   

Projektering Biskops-Arnö, 1250 -279 -14 220 -14 220   

Projektering Katrinedal, 1251 0 -200 -1 000  2 

Omb Skokl råvattenintag, 1252 0 -2 000 -2 000  3 

Bålsta reningsverk 2016, 1253 0 -5 000 -15 000  4 

Bålsta vattenverk 2016, 1254 0 -3 000 -3 000   

Skokloster reningsverk, 1255 0 -1 500 -3 000  5 

Skoklost. vattenverk 2016, 1256 0 -4 000 -7 500   

Modell vatten o spill, 1257 0 -1 000 -1 000   

Underhåll pumpstationer, 1258 0 -1 000 -2 000   

Maskiner o verk. VA 2016, 5159  -300 -4 000 -3 000 6 

Biskops Arnö införlivas i Verksamhetsområdet    -12 500 7 

Utredning framtida VA-försörjning    -1 000 8 

Nya delen av reningsverket (ombyggnad)    -15 000 9 

Upprustning vattenverket Bålsta    -3 000 10 

Upprustning reningsverket Skokloster    -2 000 11 

Upprustning av pumpstationer    -1 000 12 

Vattenverket i Skokloster    -1 000 13 

Kapacitetshöjande åtgärder Bålsta     14 

Katrinedal införlivas i Verksamhetsområdet     15 

Dimensionsökning dagvatten till Dragets 
dagvattendamm    -1 000 16 

Ombyggnad av Dragets dagvattendamm    -2 000 17 

Summa -6 586 -34 476 -65 464 -51 500  

Summa      
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1. Omläggning ledningar. VA-enheten har beslutat att inte göra stora investeringar i 
ledningsnäten under 2016. Vatten modellen har i sina första körningar visat på trånga 
sektioner, som kommer att kräva uppdimensionering. För att göra investeringarna så 
effektiva som möjligt, görs motsvarande modell på spillvattnet. Modellerna på vatten, 
finns både i Bålsta och Skokloster. Utbytesprogrammet fortsätter 

2. Projektering Katrinedal 
Projektet ska påbörjas när arbetet med Biskops-Arnö är slutfört. 

3. Ombyggnad Skokloster råvattenintag.Anbudsförfrågan på nybyggnad av 
råvattenstationen är ute hos en upphandlad entreprenör. Ombyggnaden har blivit en 
nybyggnad, eftersom byggnaden var i så dåligt skick. Vattenföreningens tryckstation 
ska inte vara placerad i stationen. 

4. Bålsta reningsverk.Ombyggnaden av inloppstationen blev billigare än beräknat. Det 
saknas en hel del arbete för att optimera driften t ex. flytta styrenheterna ovan mark och 
göra en inloppsbrädd. Arbetet beräknas påbörjas sent 2016 eller i början av 2017. 

5. Skoklosters vattenverk.Offert och plan på ombyggnad finns. Osäker byggstart. 

6. Maskiner och verktyg.Ambitionen är att göra jobb i egen regi. Medlen var till för att 
anskaffa en lastmaskin, filmbuss och bättre arbetsfordon. Projektet ligger på is.VA-
enheten saknar möjlighet att göra arbeten i egen regi. Det finns olika ambitions-nivåer 
att rikta in sig på. Det förväntade kravet på att minska inläckage kräver att man kan 
lokalisera skadan genom filmning. Även reperationer kan man utföra utan att gräva. 

7. Under 2015 påbörjades arbetet med att införliva Biskops-Arnö i verksamhetsområdet 
efter VA-nämndens beslut. Projekteringen planeras att var klar i mitten av 2016 och 
rördragningen i september/oktober. Någon tidsplan för färdigställande finns inte i 
dagsläget. 

8. Underlaget från VA-modellerna, ska Håbo kommun välja en inriktning för VA-
försörjningen, som är långsiktig. Det kommer krävas en stor utredning för att se över 
alla tänkbara alternativ. Ett felbeslut kommer vara ödesdigert i framtiden och 
kostnaderna omöjliga att beräkna. Underlaget kommer ligga till grund till beslutet. 

9. Inloppsdelen är felkonstruerad och behöver byggas om. Även en bräddledning eller 
pumpstation kan behövas. 

10. Vattenverket i Bålsta får successivt en bättre säkerhet och standard. Många delar i 
verket behöver antingen byttas ut eller renoveras. 

11. I reningsverket i Skokloster måste slamhanteringen ses över. 

12. Under ett år, byts manöverskåp, pumpar och styr och regler för den här summan. 

13. Under 2016 planeras för vidare förbättringar i verket. Åtgärdena kommer fortsätta 
under 2017. 

14. Den VA-modell som ska tas fram, kommer sannolikt att visa på kapacitetsbrist i 
vissa områden. För att kunna exploatera kommer det att krävas att dimensioner justeras. 

15. Va-nämnden beslutade att Katrinedal ska införlivas i VA-enhetens 
verksamhetsområde. Projektering pågår parallellt med Biskops-Arnö. 

16. Mellan Dragets industriområde och dagvattendammen måste dagvattenledningens 
dimension justeras. 

17. Dagvattendammen vid Draget är inte tät, det betyder att det läcker ner i grusåsen. 
Även in-och utloppen är felkonstruerade. 
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14 Avfallsenheten 

14.1 Drift- och investeringsbudget 

14.1.1 Driftbudget 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

 -658 -500 0 0 0  

14.1.2 Investeringsbudget 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 Not 

Effektivisering ÅVC 0 -1 000 -1 000   

Markköp inför utbyggnad a 0 -1 142 -1 142   

Ombyggnad ny ÅVC -105 -230 -230   

Om- och utbyggnad av Västerskog (ÅVC)    -1 500 1 

Samlaren - butiksnära insamling av farligt avfall    -70 2 

Ny luftvärmepump till ÅVC Västerskog     3 

Summa -105 -2 372 -2 372 -1 570  

1. Om- och utbyggnad av Återvinningscentralen i Västerskog (ÅVC) 
2. Samlaren – butiksnära insamling av farligt avfall. Samlaren är en miljöstation i 
miniformat som kan stå i köpcentrum eller liknande, för att underlätta insamling av 
farligt avfall från hushåll. 

3. Enligt Återvinningscentralens underhållsplan ska luftvärmepumpen bytas ut. Under 
åren har utbyte av delar och påfyllning av köldmedium skett. 
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15 Överförmyndarnämnden 

15.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som har ett tydligt 
myndighetsansvar. I sitt ansvar om myndighetsutövning utgår nämnden alltid från ett 
medborgarperspektiv och den politiska styrning som sker inom berörda lagars utrymme. 

Överförmyndarnämnden ansvarar för handläggning av överförmyndarärenden i Håbo 
kommun. Det innebär i huvudsak att tillsätta gode män och förvaltare samt granska det 
arbete som dessa utför gentemot sina huvudmän. 

15.2 Budgetförändringar till år 2017 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar och övergripande mål 
budgetår 2017, plan 2018-2019" där förändringar till år 2017 ingår. Nämnderna har vid 
återrapporteringen av budgeten i oktober gjort vissa ändringar och kommunfullmäktige 
beslutade dessutom om några förändringar i december. Nedan beskrivs förändringarna i 
korthet.  

15.2.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni om följande förändringar 
från budget 2016: 

Överförmyndarnämnden får ökat anslag med 200 tkr till år 2017, en ökning med 12,3 
procent från år 2016. Följande förändringar ingår: 

• Anslutning till gemensam nämnd -200 tkr.  
Budgetramen för år 2017 är 1 828 tkr. 

15.3 Drift- och investeringsbudget 

15.3.1 Driftbudget 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Överförmyndare -1 366 -1 628 -1 628 -1 828 200  

Överförmyndarnämndens verksamhet kommer från och med 2017 att anslutas till den 
gemensamma nämnden i Uppsala. Anledningarna till detta är att höja kvaliteten och få 
en mer rättsäker verksamhet. Överförmyndarnämnden är, oförändrat mot tidigare, kvar i 
Håbo kommun. Budgeterad kostnadsökning för anslutning till gemensam nämnd är 
200 tkr. 



Budget och mål år 2017, plan år 2018-2019 58(84) 

16 Bygg- och miljönämnden 

16.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 
bygg- och miljöområdet, för de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen samt för 
bostadsanpassningsbidrag. 

Inom byggnadsväsendet ansvarar nämnden för bygglov, förhandsbesked, anmälan och 
strandskydd enligt gällande lagstiftning inom plan- och bygglagen, miljöbalken och 
angränsande lagstiftning. 

Nämndens uppdrag inom miljöområdet omfattar prövning och tillsyn enligt en mängd 
olika lagar, till exempel miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen och 
smittskyddslagen. I miljöbalken ingår miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska 
produkter, förorenad mark, områdesskydd, avfall och producentansvar med mera. 

Inom bygg- och miljöförvaltningen hanteras även kommunens uppdrag kring fysisk 
planering. Det avser såväl översiktlig planering som detaljplaneringen med tillhörande 
exploaterings- och genomförandefrågor. Bygg- och miljönämnden har ansvar för plan- 
och utvecklingsavdelningens personal och driftsbudget, medan kommunstyrelsen har 
ansvaret för verksamheten med planerings- och exploateringsfrågor liksom avtal, 
genomförandefrågor och ekonomi kopplat till exploatering. 

Tillsyn och kontroll är en stor del av nämndens uppgifter. Inom nämndens ansvar ligger 
även medverkan i kommunens fysiska planering, allmän intressebevakning inom 
verksamhetsområdena samt information och rådgivning till invånare, byggherrar, 
företag och verksamheter. 

16.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommun-
fullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 
nyckelindikatorer. 

16.2.1 Attraktiva Håbo 

Bidra till en god bebyggd miljö som värnar om och uppmärksammar kulturvärden. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Kontrollera genom stickprov att 
besluten om bygglov, förhandsbesked 
samt remissvar eftersträvar goda 
estetiska och arkitektoniska miljöer 
samt beaktar kulturvärden. 

  100 % 100 % 100 % 

Antal genomförda aktiviteter utifrån 
kulturmiljöprogrammet.   3 2 2 
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16.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

Trivsam och effektiv arbetsplats där medarbetarna arbetar i god dialog tillsammans 
och gentemot invånare och företagare. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Medarbetarna trivs och kan 
rekommendera andra att arbeta i 
verksamheten. (Mätning görs genom 
medarbetarenkät). 

  100% 0 100% 

Andel inkomna ansökningar via e-
tjänsten Mitt Bygge. 10 % 25 % 30 % 33 % 50 % 

Analysera processer inom bygglov i 
syfte att effektivisera.  0,9 4 1 2 

Nöjda nyttjare av bygg- och miljöförvaltningens verksamhet. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Nöjd-Kund-index (NKI-enkät 
genomförs, avser genomsnittlig NKI för 
bygglov och miljö). 

58 61 67 66 70 

Rättssäkerhet, procentandel 
överklagade beslut som står sig.   100 % - 85 % 

Öppet hus på Bygglov. 5 2 4 3 4 

Utveckla kontaktcenters stöd inom 
förvaltningens ansvarsområden genom 
att höja kunskapen. (Antal 
utbildningstillfällen). 

2 1 4 0 4 

16.2.3 Hållbara Håbo 

Stödja en effektiv och balanserad förvaltning av natur- och vattenresurser i 
kommunen. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Ökad kompetens inom natur- och 
vattenvårdsfrågor. (Fem st deltar i 
utbildningstillfällen). 

5 3 5 3 5 

Andel genomförda aktiviteter gällande 
förvaltningens del i handlingsplanen för 
kommunens miljöstrategi. 

  100 % 50 % 100 % 

Antal nya ”godkända” enskilda 
avloppsanläggningar. 24 48 50 22 35 
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Främja en bättre inomhusmiljö inom förskole- och skollokaler. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Stötta verksamheter och 
fastighetsägare med att upprätta plan 
för egenkontroll enligt miljöbalken. 

  5 0 28 

Anordna workshop om giftfria miljöer.     1 

Öka kunskapen om radonhalten i inomhusmiljön. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Antal hushåll som antar erbjudandet om 
att mäta radonhalten till rabatterat pris 
där dokumentationen delges 
förvaltningen, vilket ger ökad kunskap. 

  20 19 20 

16.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

Bygg- och miljönämnden sätter inget mål inom målområdet mot bakgrund av att 
kommunfullmäktiges mål främst handlar om övergripande ekonomi. För nämnden är 
det redan självklart att bidra med att tillse att lagd budget kan innehållas. För personalen 
är det också självklart att vara ekonomiskt medveten. Inom ramen för nämndmålen 
inom kvalitativa och effektiva Håbo ryms även ekonomiska aspekter.  

16.3 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 
in i tre kategorier; 

• Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 
• Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 
• Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 

16.3.1 Resurser 

Mått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Bostadsanpassning, kr/invånare 111 105 55 115 114 

16.3.2 Produktion 

Mått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Antal ärenden per handläggare, miljö 163 132 69 150 150 

Antal livsmedelsinspektioner per 
handläggare 81 92 52 100 90 

Antal miljöbalksinspektioner per 
handläggare 59 54 24 60 60 
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Mått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Antal beslut, byggavdelningen, st 342 395  500 450 

Nämndbeslut, bygglovavdelningen, 
antal 35 18 19 40 50 

16.3.3 Verksamhetsresultat 

Mått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Kundnöjdhet, bostadsanpassning   100 100 100 

Tillgänglighet - andel bygglovsfrågor 
från kund där kontaktcenter tar emot 
och kan ge svar på frågan 

  52 65 68 

Handläggningstid för 
inspektionsrapporter 6 10  14 14 

Nöjd-Kund-Index - Miljöavdelningen 69 64 68 70 71 

Rättssäkerhet, andel överklagade 
miljöbeslut som står sig, %  0  100 85 

Handläggningstid byggärenden, från 
komplett ärende till beslut, medelvärde i 
veckor 

3,8 3,6  3 3 

Nöjd-Kund-Index -
 Bygglovsavdelningen 61 0 64 65 70 

Rättssäkerhet,  andel överklagade 
byggbeslut som står sig, %  50  90 85 

Handläggningstid nybyggnadskarta, 
enstaka småhus, veckor 3,5 4,2 5 4 4 

Andel bygglovsärenden som är klara 
inom 10 veckor från komplettförklaring 72 91 93 100 100 

Antal veckor från inkommen ansökan 
om bygganmälan/bygglov till första 
återkoppling av handläggare. 

    2,5 

16.4 Budgetförändringar till år 2017 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar och övergripande mål 
budgetår 2017, plan 2018-2019"  där förändringar till år 2017 ingår. Nämnderna har vid 
återrapporteringen av budgeten i oktober gjort vissa ändringar och kommunfullmäktige 
beslutade dessutom om några förändringar i december. Nedan beskrivs förändringarna i 
korthet.  

16.4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni om följande förändringar 
från budget 2016: 

Bygg- och miljönämnden får ökat anslag med 2 298 tkr till år 2017 vilket är en ökning 
med 12 procent jämfört med år 2016. Följande förändringar ingår för respektive 
verksamhet: 

• Bygglov: Utökning med en handläggartjänst, -609 tkr 
• Bygglov: Digital bygglovprocess, -100 tkr 
• Miljöavdelningen: Ny tjänst miljö- och hälsoskyddsinspektör, -600 tkr 
• Plan- och utvecklingsavdelningen: Kommunekolog, - 300 tkr 
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• Plan- och utvecklingsavdelningen: Ny översiktsplan, -250 tkr 
• Plan- och utvecklingsavdelningen: Tidiga utredningar, -350 tkr 
• Plan- och utvecklingsavdelningen: Naturvård, -100 tkr 
• Plan- och utvecklingsavdelningen: Smarta detaljplaner, -600 tkr 
• Ökade avgiftsintäkter bygglov, 639 tkr 
• Ökade avgiftsintäkter kart och mät, 120 tkr 
• Ökade avgiftsintäkter miljöavdelningen, 150 tkr 
• Budgetjustering, -328 tkr 
• Internhyresjustering, 30 tkr 

16.4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Det är inga väsentliga förändringar som har gjorts i detaljbudgeten jämfört med 
kommunfullmäktiges beslut i juni. 

16.4.3 Förändringar vid kommunfullmäktiges beslut i december 

Kommunfullmäktige beslutade om följande förändringar i december: 

Plan- och utvecklingsavdelningen har ökat intäkterna med 500 tkr. Det innebär att 
budgetramen har justerats ned med motsvarande belopp. 

16.5 Drift- och investeringsbudget 

16.5.1 Driftbudget 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Bygg- och miljönämnd -240 -220 -209 -221 12  

Nämndadministration -43 -90 -90 -282 192  

Summa politisk verksamhet -283 -310 -299 -503 204  

Fysisk och teknisk planering och 
bostadsförbättring (Mät, kart, GIS) -1 756 -6 913 -9 335 -10 433 1 098  

BMF-stab -1 668 -2 297 -2 298 -2 089 -209  

Bostadsanpassning -2 762 -2 837 -2 977 -2 974 -3  

Bygglovavdelningen 603 -1 704 -1 704 -1 894 190  

Miljöavdelningen -2 150 -2 761 -2 796 -3 314 518  

Summa  -8 016 -16 822 -19 409 -21 207 1 798  

Jämfört med den budgetram som kommunfullmäktige tog i juni har en marginell 
justering i ramen som rör internhyra för lokalerna gjorts. Plan- och utvecklings-
avdelningens intäkter har ökats med 500 tkr och budgetramen har därför justerats ned. 
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Intäkter och kostnader 

Tkr 
Budget 
2016, 
Intäkte
r 

Budget 
2016, 
Kostna
der 

Budget 
2016, 
Netto 

Budget 
2017, 
Intäkte
r 

Budget 
2017, 
Kostna
der 

Budget 
2017, 
Netto 

Bygg- och miljönämnd 0 209 209 0 221 221 

Nämndadministration 0 90 90 0 282 282 

Fysisk och teknisk planering och 
bostadsförbättring (Mät, kart och GIS) 

3300 12635 9335 4900 15333 10433 

BMF-stab 0 2298 2298 0 2089 2089 

Bostadsanpassning 1 2978 2977 1 2975 2974 

Bygglovavdelningen 3561 5265 1704 4200 6094 1894 

Miljöavdelningen 1696 4492 2796 1673 4987 3314 

Summa  8558 27967 19409 10774 31981 21207 

Tabellen ovan ger en bruttoredovisning för kostnader respektive intäkter för 
verksamheterna samt nettot för respektive verksamhet samt nämndens totala budget. 
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17 Barn- och utbildningsnämnd 

17.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och den kommunala 
musikskolan. 

I kommunal regi finns förskola, omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning och musikskola. Dessutom finns det i Håbo kommun även fem 
fristående förskolor, tre fristående dagbarnvårdare och tre friskolor, varav två har 
fritidshem. 

Även förberedelseklasser och särskilda undervisningsgrupper ingår i skolområdet och 
rektorsområdena. Inom rektorsområdet Gröna Dalen finns grundsärskolan med eget 
fritidshem. 

Barn- och elevhälsoenhetens verksamhet spänner över det specialpedagogiska, 
medicinska, sociala, psykologiska och omvårdande arbetet. Enheten har ett nära 
samarbete med alla kommunala förskolor och grundskolor samt gymnasieskolan. 

Barn- och utbildningsförvaltningen administrerar placeringar, vårdnadsbidrag, 
skolpliktsbevakning, skolskjutsar, tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrågor, fakturering, 
kravverksamhet med mera. Kontoret har även enheter för utveckling. 

Förvaltningens totala kostnader finansieras framför allt genom anslag från 
kommunfullmäktige men även genom övriga intäkter, främst reglerade föräldraavgifter 
och statsbidrag. 

17.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 
nyckelindikatorer. 

17.2.1 Attraktiva Håbo 

Håbos kommunala förskolor och skolor ska nå höga resultat. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning inom förskolan ska 
2017 vara 35% (2014: 33%) 

33 29 35 29 35 

Andelen elever som har godkänt på alla 
delprov i årskurs 3 i de nationella 
proven är för Ma år 2017 75% 

70  75  75 

Andelen elever som har godkänt på alla 
delprov i årskurs 3 i de nationella 
proven är för Sv 75%. 

69  75  75 

Andelen elever som har godkänt på alla 
delprov i årskurs 6 i de nationella 
proven är för Ma år 2017 95%. 

89 90,4 95  95 
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Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Andelen elever som har godkänt på alla 
delprov i årskurs 6 i de nationella 
proven är för Sv 95%. 

92 93,6 95  95 

Andelen elever som har godkänt på alla 
delprov i årskurs 6 i de nationella 
proven är för Eng 95% . 

92 95,8 95  95 

Meritvärden för elever som slutar 
årskurs 9 ska nå 223 meritpoäng år 
2017. 

209 222,2 214 213 223 

Andel behöriga elever till något 
nationellt program på gymnasiet är för 
2017 92%. 

93 92 95  92 

Andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning inom fritidshem ska 
2017 vara 35%. 

33 28 35 28 35 

Andel behöriga lärare inom grundskola 
ska 2017 vara 80%. 82 77 84 78 80 

Meritvärden för elever som slutar 
gymnasiet skall nå 14,3 betygspoäng. 13,7 13,7 14 14,07 14,3 

Andel behöriga lärare inom 
gymnasieskolan ska 2017 vara 85% 81 81 84 81 85 

17.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

Alla barn och elever i Håbos kommunala förskolor och skolor ska minst nå målen. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Andelen elever som fullföljer något av 
de nationella programmen i 
gymnasieutbildningen inom 4 år i 
kommunen ska 2017 vara minst  80% 

72,5  74  80 

Digital uppföljning ska finnas för 
samtliga elever i alla årskurser och alla 
ämnen, och när de anges i årliga 
uppföljningar ska detta år 2017 
uppfyllas till 100% 

  100  100 

Andelen elever i årskurs 9 som når 
godkänt i samtliga ämnen ska för 2017 
minst vara 75%. 

72,6 73,1 75  75 

17.2.3 Hållbara Håbo 

Håbos kommunala förskolor och skolor ska vara trygga och främja en livslång lust 
att lära. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskola 5,6 5,9 5,3 5,6 5,3 

Inskrivna elever per årsarbetare i 
fritidshem 22,5  21,8  22 

Föräldrars syn på förskola angående 95 97 97 95,7 95 
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Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

trygghet år 2017 ska vara minst 95%. 

Föräldrars syn på fritidshem angående 
trygghet år 2017 ska för fritidshem 
minst vara 90%. 

91,4  93 86,8 90 

Elevers syn på skolan och 
undervisningen ur ett 
trygghetsperspektiv ska öka 2017. 

82,3 85,6 83 83,9 85 

Föräldrars syn på skola angående 
trygghet år 2017 ska minst vara 85%. 85,8  88 80,6 85 

Den andel av de som erbjudits plats 
inom förskoleverksamheten har fått 
plats på önskat placeringsdatum ska för 
2017 vara 100% 

100  100 100 100 

'Håbo kommun värnar om och inspirerar till god matkultur med näringsriktiga och 
lustfyllda måltider i en lugn och rofylld miljö.' 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Andelen ekologiska råvaror i procent.     35 

Andelen elever som äter i 
grundskolornas skolresauranger skall 
vara 90% 

    90 

Minska matsvinnet. Mäts i procent.     15 

17.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

Håbos kommunala förskolor och skolor ska kännetecknas av en resurseffektiv 
verksamhet. 

17.3 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 
in i tre kategorier; 

• Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 
• Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 
• Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 

17.3.1 Resurser 

Mått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Kostnad kr per inskrivet barn i 
förskolan, egen regi   59 830 89 972 91 459 

Kostnad kr per inskrivet barn i 
fritidshem, egen regi   12 903 20 294 19 512 
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Mått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Kostnad kr per inskriven elev i 
förskoleklass, egen regi   27 134 41 416 40 174 

Kostnad kr per inskriven elev i 
grundskola, egen regi   52 404 79 696 78 262 

Kostnad kr per inskriven elev i 
gymnasieskola, egen regi   36 045 60 757 63 293 

Avser enbart Barn- och utbildningsnämndens kostnader för förskole- och skolverksamhet. För att få jämförelse mellan åren är 
kostnaden exkl kostenheten då de övergår till Barn- och utbildningsnämnden från och med 2017. 

Sedan verksamhetsanalysen inför 2017 och budgetbeslutet i juni har prognoserna för 
barn- och elevvolymer ökat i hög grad. Ökningen beror främst på den ökade exploa-
teringen inom kommunen men även övriga inflyttningar. Utifrån volymökningen har 
Barn- och utbildningsnämnden fått en ramjustering med 4 000 mkr. Budgetökningen 
har påverkat ersättningsnivån för förskola respektive grundskola. Inom gymnasie-
verksamheten blir inte påverkan lika stor på kostnaden per elev då Håbo kommun ingår 
i ett samarbete med KSL (Kommunalförbund i Stockholms län) som reglerar 
eleversättningen per gymnasieprogram. 

17.3.2 Produktion 

Mått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Antal barn i förskola, egen regi 942 856 916 954 989 

Antal barn i förskola, annan huvudman 164 169 173 164 187 

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan 
huvudman 13 15 17 14 20 

Antal barn i fritidshem, egen regi   1 118 1 106 1 136 

Antal barn i fritidshem, annan 
huvudman 149 162 151 152 154 

Antal barn i förskoleklass, egen regi   232 234 241,5 

Antal barn i förskoleklass, annan 
huvudman 32 41 43 38 36,5 

Antal barn i grundskola, egen regi   2 230 2 189 2 274 

Antal barn i grundskola, annan 
huvudman 480 518 522 522 524,5 

Antal barn i grundsärskola, egen regi 19 19 19 16 14 

Antal elever i gymnasieskola, egen regi 420 467 531 515 533 

Antal elever i gymnasieskola, annan 
huvudman 485 454 465 448 470 

Antal elever i gymnasiesärskola, egen 
regi 19 16 15 17 15 

Antal elever i gymnasiesärskola, annan 
huvudman 4 2 1 2 2 

17.4 Budgetförändringar till år 2017 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar och övergripande mål 
budgetår 2017, plan 2018-2019" där förändringar till år 2017 ingår. Nämnderna har vid 
återrapporteringen av budgeten i oktober gjort vissa ändringar och kommunfullmäktige 
beslutade dessutom om några förändringar i december. Nedan beskrivs förändringarna i 
korthet.  
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17.4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni om följande förändringar 
från budget 2016: 

I juni beslutade Kommunfullmäktige att tilldela Barn- och utbildningsnämnden ett ökat 
anslag med 17 506 tkr till år 2017, en ökning med 3,3 procent från år 2016. Följande 
förändringar ingår: 

• Fler barn i förskola -1 911 tkr 
• Färre barn i förskoleklass +710 tkr 
• Fler elever i grundskola -1 851 tkr 
• Färre externa elever i grundsärskola - 700 tkr 
• Fler elever i gymnasieskola - 1 860 tkr 
• Fler elever i vuxenutbildning inklusive Svenska för invandrare SFI -500 tkr 
• Fler elever i särskild utbildning för vuxna (särvux) -600 tkr 
• Ökade volymer i "Kultur i skolan" - 76 tkr 
• Ökade kostnader för skolskjuts på grund av nybyggnation -600 tkr 
• Leasing iPads förskola -150 tkr 
• Utekläder/Skyddskläder förskola och fritidshem -100 tkr 
• IKT-pedagog grundskola -600 tkr 
• Leasing iPads grundskola -350 tkr 
• Utökning tjänster kosten -1 005 tkr 
• Ökade kostnader råvaror kosten -350 tkr 
• Kostnad upphandling kost -120 tkr 
• Ökade kostnader för SL/UL-kort, gymnasieskola -2 500 tkr 
• Sänkning av ram pga ökade statsbidrag migrationsverket +500 tkr 
• Budgetjusteringar mellan BoU och KS -166 tkr 
• Löneökning -8 077 tkr 
• Effektiviseringskrav +2 800 tkr 

17.4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Sedan Kommunfullmäktiges beslut i juni föreslås förändringar motsvarande en 
ramökning till Barn- och utbildningsnämnden på 2 429 tkr. 

4.2.1 Vuxenutbildning 
Enligt regeringens budgetproposition för 2017 ska det under 2017 införas 
behörighetsgivande utbildningar inom Komvux. Den består av en rättighet för elever 
som saknar grundläggande behörighet för högskolestudier att läsa in den inom 
vuxenutbildning. Hittills har en sådan rättighet varit förbehållet elever som efter den 
senaste gymnasiereformen fullföljt ett yrkesprogram i gymnasieskolan utan att uppnå 
sådan behörighet. Den behörighetsgivande rättigheten består också i en rätt att läsa in 
särskild behörighet för högskola och särskilda förkunskapskrav för yrkeshögskola inom 
vuxenutbildningen. En sådan förändring kommer att innebära ett ökat antal elever inom 
vuxenutbildningen jämfört med idag och då även ökade kostnader. 

För detta kompenserar staten landets kommuner genom det generella statsbidraget med 
54 kr per invånare år 2017 vilket för Håbo kommuns del innebär en ökning av det 
generella statsbidraget på 1,1 mkr. Ska Håbo vuxenutbildning klara av denna förändring 
behöver därför detta tillskott från staten föras till Håbo vuxenutbildning genom en 
ramökning på 1,1 mkr. 
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4.2.2 Paviljonger Futurum 
På Kommunstyrelsens möte den 12 juli 2016 beslutades det att hyra in paviljonger till 
Futurumskolan. Paviljongerna ska fungera som tillfälliga klassrum under den 
kommande ombyggnation/renovering eller nybyggnation av befintlig Futurumskolans 
övre del. Kostnaden för dessa paviljonger år 2017 består av en hyresdel och en driftsdel.  
För att kompensera för dessa kostnader behöver barn- och utbildningsnämnden ett 
ramtillskott på totalt 2,5 mkr. 

4.2.3 Hyresjusteringar 
Under 2017 kommer lokalkostnaderna för Barn- och utbildningsnämndens att sjunka. 
Det beror på att internräntan sänks jämfört med år 2016. Samtidigt har en omfördelning 
gjorts lokalhyran för Fridegårdshuset mellan Barn- och utbildningsnämnden och 
Kommunstyrelsen. Det har inneburit att en större andel av Fridegårdshuset har 
omfördelats till Barn- och utbildningsnämnden vilket ger högre lokalkostnader för 
jämfört med tidigare år. Totalt innebär hyresjusteringarna en sänkning av kostnaderna 
på 1 171 tkr. 

17.4.3 Förändringar vid kommunfullmäktiges beslut i december 

Kommunfullmäktige beslutade om följande förändringar i december: 

Sedan verksamhetsanalysen inför 2017 och budgetbeslutet i juni har prognoserna för 
barn- och elevvolymer ökat i hög grad. Ökningen beror främst på den ökade exploate-
ringen inom kommunen men även övriga inflyttningar. I den nya prognosen förväntas 
volymökningen inom verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass och grund-
skola att bli 279 barn/elever högre jämfört med prognosen vid verksamhetsanalysen. 

Utifrån volymökningarna ovan har kommunfullmäktige beslutat om en ramjustering för 
barn- och utbildningsnämnden med 4 000 tkr, 2 700 tkr för förskolan respektive 
1 300 tkr grundskolan. 

17.5 Drift- och investeringsbudget 

17.5.1 Driftbudget 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Barn och utbildningsnämnd -425 -500 -500 -500 0  

Nämndsadministration -343 -614 -357 -366 9  

Allmän 
  kulturverksamhet -567 -557 -557 -641 84  

Musikskola -5 136 -5 567 -5 567 -5 786 219  

Öppen förskola -1 706 -1 938 -1 938 -1 920 -18  

Omsorg på obekväm tid -2 578 -3 565 -3 587 -3 814 227  

Förskola -102 597 -116 303 -113 389 -121 769 8 380  

Vårdnadsbidrag -480 -353 -400 -60 -340  

Pedagogisk omsorg -1 055 -1 229 -1 103 -1 591 488  

Fritidshem -24 283 -26 625 -26 126 -26 132 6  

Förskoleklass -11 258 -11 906 -11 944 -11 588 -356  

Grundskola -229 361 -235 473 -235 367 -240 357 4 990  

Grundsärskola -9 141 -8 303 -8 293 -8 733 440  
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Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Gymnasieskola -82 303 -82 599 -84 683 -89 213 4 530  

Gymnasiesärskola -6 476 -7 182 -7 618 -7 840 222  

Grundl vuxenutbildning -571 -1 110 -859 -800 -59  

Gymnasial vuxenutbildning -2 733 -2 321 -2 663 -3 200 537  

Särvux -1 011 -1 053 -973 -1 580 607  

Aktivitetsansvar -314 -562 -569 -575 6  

Svenska för invandrare -1 795 -2 104 -2 199 -1 000 -1 199  

Förvaltningsövergripande 
verksamhet -16 245 -17 860 -18 464 -23 626 5 162  

SUMMA -500 378 -527 724 -527 156 -551 091 23 935  

Budget och prognos för år 2016 har rensats från statsbidragsintäkter som delades ut med anledning av flyktingssituationen år 2016 
och därmed sammanhängande kostnader, för att möjliggöra jämförelse mellan åren. I budget 2017 ingår en utökning av Komvux 
med 1,1 mkr, 2,5 mkr för ökade kostnader rörande paviljonger Futurum samt justering på grund av ny lokalkostnad. 

Nämndens ökade kostnader är i huvudsak relaterade till löneökningar och 
befolkningsförändringar, totalt 15 465 tkr. 

Kostenheten har fått ett tillskott på 1 475 tkr för utökning av personal till nya kök och 
ökade kostnader för råvaror inom förskola, grundskola och gymnasieskola. En utökning 
av budgetramen har gjorts för IT-satsning inom förskola, förskoleklass och grundskola 
på 1,1 mkr. En utökning av budgetramen på 100 tkr till förskola och fritidshem för 
arbetskläder. Budgetramen för gymnasieskoleverksamhet har ökat till följd av högre 
reseersättningskostnader, 2,5 mkr. En utökning av gymnasial vuxenutbildning har gjorts 
med 1,1 mkr till följd av förändrad rättighet att läsa för behörighet till högskola. 

En utökning av budgetram med 2,5 tkr har gjorts gällande paviljongerna vid 
Futurumskolan. Fridegårdshuset har gjort en omfördelning av hyreskostnaden från 
Kommunstyrelsen vilket justerats i budgetramen, 1 843 tkr. Samtidigt sjunker 
kostnaderna på befintliga lokaler beroende på en lägre internränta. Totalt har kostnader 
för lokaler ökat med 1 329 tkr. 

Ett effektiviseringskrav på 0,5 procent har inneburit en minskad budgetram för Barn- 
och utbildningsnämnden med 2,8 mkr. 

Inom ram har omprioriteringar gjorts. Vårdnadsbidrag upphör under året och 
pedagogisk omsorg i annan regi har utökats med en utövare varför en omfördelning 
gjorts mellan verksamheterna. Vuxenutbildning i egen regi har avvecklats och 
kostnaden för personal och lokaler är därför flyttad till gymnasieverksamhet. Justeringar 
har gjorts mellan verksamheterna gymnasieskola och grundsärskola till förskola för att i 
den utsträckning det gått inom budgetram kompensera för de ökade volymerna. 

17.5.2 Investeringsbudget 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 Not 

Inventarier -3 684 -2 855 -3 000 -2 695  

Verksamhetsanpassningar 0 0 0 -3 550  

Summa -3684 -2 855 -3 000 -6 245  

Till den nybyggda förskolan i Frösundavik kommer det krävas investering av nya 
möbler. Även andra förskolor har behov av att byta ut förskolemöbler på grund av 
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slitage. 

På flertalet skolor finns stora behov att byta ut klassrumsmöbler på grund av slitage. Det 
finns även behov av matsalsmöbler och hemkunskapsinredning på Västerängsskolan 
samt behov av activeboards och slöjdutrustning på vissa skolor. Även det pedagogiska 
centret på Gröna Dalens övervåning har behov av möbler till verksamheten. 

Kostenheten har behov av nya serveringslinjer inom grundskolan samt ny utrustning till 
de nya tillagningsköken på Frösundaviks förskola, Vibyskolan och Västerängsskolan 

Verksamhetsanpassningar/ombyggnationer som planeras under 2017 är: 

• Slottsskolan, utemiljö, löparbanor och hoppgrop 
• Slottsskolan, förråd till träslöjd 
• Gransäterskolan, klassrum för högre antal elever 
• Västerängsskolan, anpassningar för att förbättra bl a bildsal 
• Pedagogiskt centrum, ombyggnation av Gröna Dalenskolans övervåning 
• Ellensborg, tak mm för utegrupper 
• Skogsbrynet, solskydd 
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18 Socialnämnd 

18.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors 
självbestämmanderätt och integritet. Vård och behandling ska så långt som möjligt 
genomföras i frivilliga former. Utgångspunkten för allt arbete ska vara den enskildes 
behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Socialnämnden bedriver sitt arbete 
i nära samverkan med brukarna och i enlighet med socialtjänstlagen ska tvångsinsatser 
så långt som möjligt undvikas. 

Socialnämnden består av tre ledamöter och två ersättare. Nämnden ansvarar för 
kommunens uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden, som rätt till 
bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger om barn och ungdom samt serveringstillstånd 
och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. För att kunna fatta akuta beslut måste 
någon ledamot i nämnden alltid finns tillgänglig. Det är löst genom att de ordinarie 
ledamöterna har en jourvecka var tredje vecka. 

Inom nämndens administration finns delar av socialchefens kansli, avdelningen för stöd 
till barn och unga och delar av avdelningen för stöd till vuxna. 

18.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommun-
fullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 
nyckelindikatorer. 

18.2.1 Attraktiva Håbo 

Genom aktiv samverkan med andra aktörer ska det förebyggande arbetet kring 
barn och unga utvecklas. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Antal aktiviteter/ möten som främjar 
samarbetet med BUP     10 

Antal aktiviteter/ möten som främjar 
samarbetet med polisen, till exempel 
medlingsärenden. 

    15 

Skapa förutsättningar för att utveckla arbetet kring våld i nära relationer. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Myndighetsutövande personal inom 
avdelningen för stöd till vuxna är 
utbildade inom FREDA. 

    85% 

Myndighetsutövande personal för alla 
åldrar är utbildade inom våld i nära 
relationer. 

    85% 
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Vid utredningar om insatser för vuxna ska barnperspektivet ha beaktats. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Andel utredningar av vuxna där 
barnperspektiv har beaktats  100% 90%  100% 

18.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

Genom tidiga insatser, samverkan och aktiviteter på hemmaplan ska behovet av 
externa insatser inom missbruksvården minska. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Ett nytt samverkansforum skapas kring 
barn och unga och vuxna.     1 

Antalet placeringar institutionsvård 
vuxna 30 26 23 18 18 

Antalet placerade personer 
institutionsvård vuxna 24 21 21 17 18 

Antal vårddygn institutionsvård vuxna 2 934 2 645 2 070 2 193 2 000 

Andel personer som placerats för första 
gången på extern institution för 
missbruk 

  50% 47% 61% 

Andelen hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Andel hushåll med långvarigt 
ekonomiskt bistånd.    25% 21% 

18.2.3 Hållbara Håbo 

18.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

18.3 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 
in i tre kategorier; 

• Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 
• Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 
• Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 
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18.3.1 Produktion 

Mått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Antal med försörjningsstöd som är 
arbetslösa 222 173 106 160 140 

Antal hushåll med försörjningsstöd 285 241 166 250 225 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd 1 543 1 244 748 1 300 1 100 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn 
placerade i Håbo kommun. 

 25 30 25 35 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn 
placerade i  annan kommun 

 41 87 50 50 

18.3.2 Verksamhetsresultat 

Mått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Andel elever som ingår i 
ungdomscoachningens insatser vilka 
ökar sin skolnärvaro med minst 50%. 

  100 50 66,67 

Andel barnavårdsutredningar som är 
avslutade inom lagstadgad tid, 120 
dagar. 

  77 100 100 

Antal barn som är aktuella för insatser 
på familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år   78  90 

Antal barn som är aktuella för insatser 
på familjeteamet i åldersgruppen 6-12 
år 

  119 130 130 

Antal barn som är aktuella för insatser 
på familjeteamet i åldersgruppen 13-18 
år 

  137 150 150 

Antal avslutade ärenden gällande barn 
som varit aktuella för insatser på 
familjeteamet. 

  42 50 50 

Andel upprättade genomförandeplaner i 
samband med beslutade insatser enligt 
SoL och LVU. 

  40 100 100 

Andel av inkomna anmälningar där 
förhandsbedömning har avslutats inom 
14 dagar enligt lagstadgat krav. 

  85 100 100 

Antal upprättade samordnade 
indviduella planer (SIP) under året 
rörande barn och unga 

 25 25 35 40 

18.4 Budgetförändringar till år 2017 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar och övergripande mål 
budgetår 2017, plan 2018-2019" där förändringar till år 2017 ingår. Nämnderna har vid 
återrapporteringen av budgeten i oktober gjort vissa ändringar och kommunfullmäktige 
beslutade dessutom om några förändringar i december. Nedan beskrivs förändringarna i 
korthet.  

Socialnämnden får ökat anslag med 589 tkr, en ökning med 1,0 % från år 2016. 
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18.4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni om följande förändringar 
från budget 2016:   

• Löneökning 
• Effektivisering 

Beslutad ram för 2017 är 59 128 tkr. 

En internhyresjustering innebär en ändrad ram 59 151 tkr. 

Lönekostnaderna för socialsekreterare ökar mer än för andra grupper. För att kunna 
konkurrera om arbetskraften är bedömningen att extra lönemedel till denna grupp 
behövs under 2017-2019. Det är ännu inte beslutat vilka personalgrupper som kommer 
prioriteras med högre löneökning 2017 varför dessa medel fortfarande finns centralt på 
KS. 

18.4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Justeringar mellan vård- och omsorgsnämnd och socialnämnd 
Vid utvärdering av uppdelningen av socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd 
identifierades att ytterligare mindre justeringar av verksamheter behöver göras mellan 
nämnderna. 

Justeringen innebär att allt inom LSS samt psykiatri från och med år 2017 är samlat 
inom vård- och omsorgsnämnden. Totalt förs 3 534 tkr över. 

• Institutionsvård psykiatri -1900 tkr. Institutionsvård vuxna i socialnämnden 
innehåller årligen en eller flera placeringar som inte avser missbruk utan 
psykiatri. För år 2016 beräknas 1 900 tkr av utfallet utgöras av 
psykiatriplaceringar och antagandet för 2017 utgör motsvarande belopp. 

• Handläggning socialpsykiatri -350 tkr. Personalförstärkning behövs till 
handläggning psykiatri då ett genomgripande arbete behöver påbörjas under år 
2017 inför kommande psykiatriboende. Även höjda krav på utredning och beslut 
som kom i och med Socialstyrelsens förnyade föreskrifter 2014 innebär att 
personalförstärkning behövs. 

• Kontaktfamilj LSS barn -340 tkr. Verksamheten tillhör vård- och 
omsorgsnämnden. 

• Kontaktpersoner LSS barn -104 tkr. Verksamheten tillhör vård- och 
omsorgsnämnden 

• Köp av LSS-boende -566 tkr. Verksamheten i egen regi i socialnämnden 
avslutades 2016. Budget för köp av platser LSS flyttas därför till vård- och 
omsorgsnämnden. 

• Omfördelning löneökning -274 tkr. Efter översyn av löneökning på socialnämnd 
framgår att delar avser personal som tillhör vård- och omsorgsnämnd. 

Efter ovanstående justeringar är budgetram år 2017 för socialnämnden 55 617 tkr 
inklusive internhyresjustering. 

Omprioritering inom socialnämnden 
Internt inom socialnämnden har även vissa omprioriteringar gjorts sedan 
verksamhetsanalysen, delvis till följd av ovanstående ramjustering till vård- och 
omsorgnämnden. 

• Nämndadministration kommer vara en utökad kostnad med 124 tkr. 
• Förvaltningsövergripande, en verksamhetsutvecklare anställs under 2017 som 
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kommer arbeta med både socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter. 

• Kostnaderna för verksamheten missbrukarvård för vuxna beräknas öka under 
2017 då satsning görs på att öka alternativa lösningar hemmavid samtidigt som 
placeringar kommer avvecklas i den takt det är möjligt. Utökad budget med 1 
831tkr 

• Justeringar för att utöka vuxen missbruksvård har gjorts inom verksamheterna 
barn och ungdomsvård samt ekonomiskt bistånd. 

• En medveten satsning på arbetsmarknadsåtgärder genomförs. 
Samordningsförbundet bidrar till viss del. 

Ändrat regelverk för ersättningar från Migrationsverket till ensamkommande barn från 1 
juli 2017 innebär att nämnden behöver anpassa denna verksamhet. Under 2017 beräknas 
överskottet från första halvårets ersättningsnivåer täcka underskottet under det andra 
halvåret. 

18.5 Drift- och investeringsbudget 

18.5.1 Driftbudget 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Socialnämnd -306 -392 -387 -397 10  

Nämndadministration -182 -133 -100 -224 124  

Konsument- och energirådgivning -100 -100 -110 -110 0  

Tillstånd -71 -34 -40 -39 -1  

Förvaltningsövergripande 
verksamhet -5 024 -5 206 -5 896 -6 317 421  

Anhörigstöd -178 -183 -183 -182 -1  

Missbrukarvård för vuxna -10 205 -8 644 -7 392 -9 223 1 831  

Barn- och ungdomsvård -24 838 -23 065 -25 570 -24 631 -939  

Familjerätt och familjebehandling -1 642 -1 639 -1 675 -1 704 29  

Övriga insatser till vuxna -178 -350 -400 -400 0  

Ekonomiskt bistånd -12 660 -12 582 -13 545 -12 397 -1 148  

Flyktingmottagande 4 063 3 744 293 257 36  

Arbetsmarknadsåtgärder 0 -46 0 -250 250  

Totalt -51 321 -48 630 -55 005 -55 617 612  

Budget och prognos för år 2016 har rensats från verksamhetsförändringen till vård och omsorgsnämnden samt statsbidragsintäkter 
som delades ut med anledning av flyktingssituationen år 2016 och därmed sammanhängande kostnader, för att möjliggöra 
jämförelse mellan åren. Utrymmet för budgetökning till nämnderna år 2018 och år 2010 är nedjusterat så att det överensstämmer 
med beslutat resultat för kommunen i KF i juni. 
 
Bokslut 2015, prognos och budget 2016 är exklusive både det generella statsbidraget som är en engångsersättning från Riksdagen 
samt verksamhetsförändringen mot vård och omsorgsnämnden. 

Internt inom socialnämnden har vissa omprioriteringar gjorts sedan 
verksamhetsanalysen, delvis till följd av ovanstående ramjustering till vård- och 
omsorgsnämnden. 

I budget för 2017 finns ökade administrationskostnader både för nämnd och 
förvaltningsövergripande. 

Kostnaderna för verksamheten missbrukarvård för vuxna beräknas öka under 2017 då 
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satsning görs på att öka alternativa lösningar hemmavid samtidigt som placeringar 
kommer avvecklas i den takt det är möjligt. Justeringar för att utöka vuxen 
missbruksvård har gjorts inom verksamheterna barn och ungdomsvård samt ekonomiskt 
bistånd. 

En medveten satsning på arbetsmarknadsåtgärder genomförs. Samordningsförbundet 
bidrar till viss del genom ett driftprojekt. 

Lönekostnaderna för socialsekreterare ökar mer än för andra grupper. För att kunna 
konkurrera om arbetskraften är bedömningen att extra lönemedel till denna grupp 
behövs under 2017-2019. Det är ännu inte beslutat vilka personalgrupper som kommer 
prioriteras med högre löneökning 2017 varför dessa medel fortfarande finns centralt på 
KS. 

18.5.2 Investeringsbudget 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 Not 

Inventarier -29 0 0 -130 2 

Summa -29 0 0 -130  

Socialnämnden behöver byta ut arkivskåp samt köpa in möbler för nya arbetsplatser. 
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19 Vård- och omsorgsnämnd 

19.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Vård- och omsorgsnämnden är en ny nämnd från och med 2015. Nämndens 
verksamheter bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. 
Nämnden bedriver sin verksamhet i nära samverkan med brukarna och säkerställer 
dialogen med brukarna, bland annat genom medverkan i det kommunala handikapprådet 
och det kommunala pensionärsrådet. 

Inom socialförvaltningen finns socialchefens kansli, avdelningen för stöd till barn och 
unga, avdelningen för stöd till vuxna samt avdelningen för stöd till äldre och 
funktionsnedsatta. 

Vård- och omsorgsnämnden består av sju ledamöter och fem ersättare. Nämnden 
ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden, som rätt 
till bistånd, omsorg om äldre människor med bland annat särskilt boende, hemtjänst och 
dagverksamhet samt stöd till människor med funktionsnedsättning genom bland annat 
personlig assistans, gruppbostäder och korttidsboende. Viss omsorg och omvårdnad av 
äldre utförs av privata utförare då LOV (lag om valfrihet) gäller för hemtjänsten. Ett av 
Pomonas hus har upphandlats enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). 

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar socialchefens kansli för administration, 
kvalitets- och utvecklingsarbete, äldre- och handikappombudsman, närvårdskoordinator, 
anhörigkonsulent samt MAS-funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och MAR-
funktion (medicinskt ansvarig för rehabilitering). 

19.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 
nyckelindikatorer. 

19.2.1 Attraktiva Håbo 

Öka det individuella förhållningssättet genom att arbeta förebyggande, 
rehabiliterande och habiliterande. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Andel brukare som bedöms ha 
godkänd social dokumentation ska vara 
90 % 

    90% 

Personal som utreder vuxna är 
utbildade inom våld i nära relationer 
och i metoden FREDA 

    85% 

Andel utredningar i december 2017 
som genomförts enligt IBIC (Individens 
Behov I Centrum) 

    100% 

Andel av genomförandeplanerna där 
det synliggörs individuella mål som 
leder till ett ökat välbefinnande 

    70% 

Andel brukare med genomförandeplan   90% 67,5% 90% 
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Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

inom en månad från beslut om insats 

19.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

Öka vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet genom att tillvarata ny teknik 
och kompetensutveckla medarbetarna. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Antal tekniska lösningar för att individen 
ska upprätthålla sin självständighet och 
få ökad trygghet 

  3  5 

En dator tillgänglig hos alla brukare 
med personlig assistans för ökad 
kvalitet och delaktighet 

    100% 

Andel medarbetare som ska genomgå 
en utbildning inom området 
dokumentation för att säkra kvaliteten i 
genomförandet 

    90% 

19.2.3 Hållbara Håbo 

Öka vår attraktivitet som arbetsgivare för att trygga personalförsörjningen på kort 
och lång sikt. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

Måltal 
2017 

Personalomsättning på utförarsidan 
inom vård och omsorg ska vara högst 
14 % 

    14% 

Sjukfrånvaron bland personal på 
utförarsidan inom vård och omsorg ska 
vara högst 9 % 

    9% 

Andel personaltimmar som används till 
fortbildning     2% 

Antal aktiviteter som syftar till att främja 
en hållbar arbetsmiljö     3 

19.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

19.3 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 
in i tre kategorier; 

• Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 
• Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 
• Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 
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19.3.1 Produktion 

Mått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10    8 7,5 

Antal patienter hemsjukvård, rehab och 
demensteam   1 810 1 500 1 975 

Antal behandlingar av fotvård   1 153 2 800 1 600 

Antal brukare i kommunens hemtjänst, 
egen regi   230 200 260 

Antal brukare i arbetsstödet   23  30 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt   432 250 480 

Antal brukare som har trygghetslarm   267 280 300 

Antal brukare som har natt-tillsyn   28 50 40 

Antal brukare i Dalängens 
dagverksamhet   16 18 20 

19.3.2 Verksamhetsresultat 

Mått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
Aug 2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Andel nöjda brukare inom 
äldreomsorgen    80% 80% 

Kontinuitet i hemtjänsten, mäts genom 
hur många olika personal i snitt en 
brukare har, som har minst 3 besök per 
dygn, haft under 2 veckors mätperiod. 
Håbo bör ligga under snittet för landet. 

   15 12 

Andelen nöjda brukare inom LSS    80% 80% 

19.4 Budgetförändringar till år 2017 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar och övergripande mål 
budgetår 2017, plan 2018-2019" där förändringar till år 2017 ingår. Nämnderna har vid 
återrapporteringen av budgeten i oktober gjort vissa ändringar och kommunfullmäktige 
beslutade dessutom om några förändringar i december. Nedan beskrivs förändringarna i 
korthet.   

19.4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni om följande förändringar 
från budget 2016: 

Vård- och omsorgsnämnden får ökat anslag med 19 642 tkr (inkl justering internhyra) 
till år 2017, en ökning med 9,0 procent från år 2016. Följande förändringar ingår: 

• Trygghetsanställning som upphör -375 tkr. 
• Treservamodul för ÄBIC -140tkr.  
• Ökade kostnader för äldreboende i extern drift enligt LOU -710 tkr.  
• Personal daglig verksamhet LSS, dagverksamhet demens, boendestöd -1 650 tkr. 
• Biståndsbedömning äldreomsorg - 275 tkr. 
• Köp av hemtjänst -1 698 tkr. 
• Köp av korttidsvård -150 tkr. 
• Köp av platser externt äldreboende (omprioritering) +650 tkr. 
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• Nytt tillfälligt äldreboende 20 platser from 1 feb 2017 -11 200 tkr.  
• Ny gruppbostad LSS from 1 okt -2 100 tkr.  
• Köp av LSS-boende externa platser -260 tkr. 
• Hemsjukvård/rehab (sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut) -1 175 tkr. 
• Sticksäkra kanyler -300 tkr.  
• Ung omsorg -300 tkr.  
• Löneökning -2 869 tkr. 
• Budgetjustering mellan nämnder (sommarjobbare) +45 tkr. 
• Beslutad effektivisering +1 200 tkr. 
• Justering internhyra +1 665 tkr. 

19.4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Justeringar mellan vård- och omsorgsnämnd och socialnämnd 
Vid utvärdering av uppdelningen av socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd 
identifierades att ytterligare mindre justeringar av verksamheter behöver göras mellan 
nämnderna. 

Justeringen innebär att allt inom LSS samt psykiatri från och med år 2017 är samlat 
inom vård- och omsorgsnämnden. 

• Institutionsvård psykiatri -1 900 tkr. Institutionsvård vuxna i socialnämnden 
innehåller årligen en eller flera placeringar som inte avser missbruk utan 
psykiatri. För år 2016 beräknas 1 900 tkr av utfallet utgöras av 
psykiatriplaceringar och antagandet för 2017 utgör motsvarande belopp. 
 

• Handläggning socialpsykiatri -350 tkr. Personalförstärkning behövs till 
handläggning psykiatri då ett genomgripande arbete behöver påbörjas under år 
2017 inför kommande psykiatriboende. Även höjda krav på utredning och beslut 
som kom i och med Socialstyrelsens förnyade föreskrifter 2014 innebär att 
personalförstärkning behövs. 
 

• Kontaktfamilj LSS barn -340 tkr. Verksamheten tillhör vård- och 
omsorgsnämnden. 
 

• Kontaktpersoner LSS barn -104 tkr. Verksamheten tillhör vård- och 
omsorgsnämnden. 
 

• Köp av LSS-boende -566 tkr. Verksamhet i egen regi avslutades under år 2016. 
Budget för köp av platser flyttas därför till vård- och omsorgsnämnden. 
 

• Omfördelning löneökning -274 tkr. Efter översyn av löneökning på socialnämnd 
framgår att delar avser personal som tillhör vård- och omsorgsnämnd.  

Efter ovanstående justeringar om totalt 3 534 tkr, är budgetram för år 2017 för vård- och 
omsorgsnämnden 237 481 tkr.  

Justeringar inom vård- och omsorgsnämnden 
Inom förvaltningen har en del omprioriteringar gjorts utifrån beslutad budget. De stora 
förändringarna presenteras nedan i punktform. 

• Kommunfullmäktige beslutade om ett tillskott i ram med 11,2 mkr för ett nytt 
tillfälligt äldreboende. Då det tillfälliga boendet inte hinner färdigställas under 
2017 har budgettillskottet fördelats om. Cirka 7,1 mkr har flyttats till köp av 
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hemtjänst. Detta dels till följd av ett ökat hemtjänstbehov då personer med 
behov av särskilt boende i större utsträckning kommer att bo kvar hemma och 
dels utifrån att tidigare verksamhetsanalys beräknade en allt för låg 
volymökning inom målgruppen. Kostnaden för köpta platser på korttids och 
äldreboenden bedöms öka. Kostnadsökningen bedöms bli cirka 2,3 mkr för 
korttidsplatser samt cirka 1,0 mkr för köpt äldreboende. En fördelning har också 
gjorts till färdtjänst (cirka 500 tkr) och riksfärdtjänst (cirka 50 tkr), personlig 
assistans (cirka 200 tkr) och handläggning socialpsykiatri (cirka 50 tkr). 
 

• Kommunfullmäktige beslutade om ett tillskott i ram med 2,1 mkr för ett nytt 
LSS-boende. Då boendet inte kommer att vara färdigställt under 2016 flyttas 
motsvarande budget till externt köpta platser. 
 

• I beslutad budget finns utrymme för verksamhetsköp på Westerlunds rehab hos 
landstinget. Under 2017 kommer samarbetsformerna för detta att förändras 
vilket medför en lägre kostnad om uppskattningsvis cirka 800 tkr. 
Kostnadsminskningen för Westerlunds rehab har framförallt prioriterats till 
högre färdtjänstkostnader samt högre förvaltningscentrala kostnader. 
 

• Inom förvaltningen har en omprioritering gjorts inom hemsjukvård då utökning 
inte behövs i den utsträckning som planerats till följd av att de nya boendena 
(särskilt boende och LSS) inte öppnar under 2017. En viss besparing görs också 
på köpta LSS-platser. Dessa besparingar genomförs främst för att nå det 
effektiviseringskrav som beslutades av kommunfullmäktige, men ger också ett 
ökat utrymme för kostnadsökningar inom personlig assistans, kostnader för 
medboende inom särskilt boende samt kompetensutveckling. 
 

• Inom förvaltningen har några justeringar av administrativa tjänster gjorts. Bland 
annat har tjänst som avgiftshandläggare centraliserats och en tjänster som 
rekryterare inom vård och omsorg skapats. En verksamhetsutvecklare anställs 
under 2017 som kommer arbeta med både socialnämndens och vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter. Dessa förändringar innebär små 
kostnadsjusteringar i budget 2017.  

19.4.3 Förändringar vid kommunfullmäktiges beslut i december 

Kommunfullmäktige beslutade om följande förändringar i december: 

En minskad budget för köp av; korttidsvård för äldre med 1 000 tkr, köp av hemtjänst 
med 200 tkr, köp av äldreboende med 200 tkr. 

Samarbetet med landstinget kring Westerlunds rehab avslutas vilket medför en lägre 
budget med 550 tkr. 

Sammantaget medför ovanstående en reducerad budget med 1 950 tkr, vilket för vård- 
och omsorgsnämnden ger en budgetram på 235 531 tkr. 
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19.5 Drift- och investeringsbudget 

19.5.1 Driftbudget 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Vård- och omsorgsnämnd -330 -250 -317 -264 -53  

Nämndadministration -188 -211 -188 -192 4  

Förvaltningsövergripande och 
handläggning/biståndsbedömning -14 102 -19 381 -20 115 -21 463 1 348 1 

Hemtjänst i ordinärt boende -37 362 -43 805 -37 127 -45 894 8 767 2 

Boendestöd i ordinärt boende -5 934 -6 725 -6 904 -7 378 474 3 

Korttidsboende/korttidsvård -5 057 -5 222 -5 589 -5 728 139 4 

Särskilt boende/annat boende -63 529 -67 219 -67 147 -68 301 1 154 5 

Dagverksamhet och öppen 
verksamhet -3 966 -4 185 -4 630 -5 477 847 6 

Boende enligt LSS -19 038 -19 191 -21 041 -22 348 1 307 7 

Personlig assistans enligt LSS/SFB -13 350 -13 041 -12 741 -13 873 1 132 8 

Daglig verksamhet enligt LSS -7 753 -7 829 -7 879 -8 123 244 9 

Övriga insatser enligt LSS -7 615 -7 728 -8 377 -8 797 420 10 

Hemsjukvård och rehab -19 246 -18 966 -20 249 -21 058 809 11 

Färdtjänst/riksfärdtjänst -5 476 -6 620 -5 535 -6 635 1 100 12 

Bostadsverksamhet -448 -276 0 0 0  

Summa -203 394 -220 649 -217 839 -235 531 17 692  

Bokslut 2015 samt budget och prognos för 2016 har justerats utifrån de verksamhetsförändringar som görs mellan vård- och 
omsorgsnämnd och socialnämnd år 2017. 

1. Förvaltningsövergripande har tjänster som rekryterare inom vård och omsorg 
samt verksamhetsutvecklare skapats. Satsningen på ung omsorg ryms också här. 
Handläggningen för äldre, LSS samt socialpsykiatri har utökats.  

2. Den stora förändringen mellan åren beror på utökad kostnad för köpt hemtjänst. 
Behovet av köpt hemtjänst ökar till följd av en ökad andel äldre samt att det nya 
äldreboendet inte färdigställs under år 2017.  

3. Boendestöd psykiatri förstärks med personal.  
4. Kostnaden för köpt korttidsvård ökar då det nya äldreboendet inte färdigställs 

under år 2017. 
5. Ökad budget till år 2017 för särskilt boende för att nå den avtalade 

kostnadsnivån på köpta platser enligt LOU. (post med minskad internhyra finns 
här) 

6. En ökad budget till följd av personalförstärkning inom dagverksamhet demens.  
7. Ökad kostnad för LSS-boende då behovet av platser ökar.  
8. Behovet av personlig assistans ökar.  
9. Utökning av personal inom daglig verksamhet för att tillgodose ett ökat behov. 

(post med minskad internhyra finns här) 
10. Inga stora verksamhetsförändringar. (post med ökad internhyra finns här) 
11. Ökade kostnader för sjuksköterskor och hjälpmedel.  
12. Ökat behov av färdtjänst och riksfärdtjänst.  
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19.5.2 Investeringsbudget 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 Not 

Inventarier -184 -250 -350 -1 130  

Summa -184 -250 -350 -1 130  

Kommunfullmäktige beslutade för vård- och omsorgsnämnden om investeringsbudget 
till beloppet 2 530 tkr. I beslutet ingår inventarier till nytt äldreboende och nytt LSS-
boende. Boendena kommer inte att vara klara under 2017 vilket innebär att 
investeringsbudget för detta inte behövs under året, totalt ett belopp om 1,4 mkr. 
Förvaltningen har justerat investeringsbudgeten med motsvarande belopp vilket för 
vård- och omsorgsnämnden ger en total investeringsbudget om 1 130 tkr. 

Investeringar som kommer att genomföras år 2017 är; köksutrustning Restaurang 
Pomona, matsalsmöbler äldreboende Pomona hus 4, möbler socialpsykiatri/boendestöd, 
takliftar korttidsboende, utemiljö Lindegårdsvägen samt arkivskåp till socialförvaltning. 
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