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Fakta om Håbo kommun 
Politik 
Representation i kommunfullmäktige 
 
Parti 

 
Mandat 

% av giltiga röster 
valet 2006 

Moderata samlingspartiet 13 31,78 
Bålsta partiet 6 14,79 
Folkpartiet liberalerna 2 5,94 
Kristdemokraterna 2 3,92 
Socialdemokraterna 13 30,48 
Centerpartiet 3 6,10 
Vänsterpartiet 1 2,46 
Miljöpartiet de gröna 1 2,70 
Summa 41  
 
BEFOLKNING PER 31/12 
 
Församling 

År 
1980 

År 
1990 

År 
2000 

År 
2007 

År 
2008 

Kalmar 7.519 8.059 9 119 9 903 10 025 
Yttergran 4.355 5.144 5 128 5 236 5 333 
Övergran 560 724 941 1 241 1 298 
Häggeby 215 332 478 585 580 
Skokloster 652 950 1 802 1 966 1 989 
Kommunen 13 301 15 209 17 468 18 931 19 225 
 
ÅLDERSFÖRDELNING PER 2008-12-31 
 Håbo kommun Riket Uppsala län 
Ålder Antal % % % 
0-6 1949 10,1 8,2 8,0 
7-9 773 4,0 3,1 3,1 
10-12 726 3,8 3,2 3,1 
13-15 914 4,8 3,9 3,8 
16-19 1 242 6,5 5,8 5,6 
20-29 1 664 8,7 14,4 12,4 
30-44 4 570 23,8 20,2 20,4 
45-64 4 981 25,9 25,5 25,9 
65-79 1 964 10,2 11,1 12,4 
80-w 442 2,3 4,6 5,3 
Summa 19 225 100 100 100 
Medelålder 37,7  41,0 39,6 

 
UTDEBITERING, åren 2004-2008 
Håbo 
Kommun 

År 
2004 

År 
2005 

År 
2006 

År 
2007 

År 
2008 

      
Kommunen 21:83 21:83 21:83 21:83 21:83 
Landstinget 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 
      
Utdebitering 
totalt 

 
32:20 

 
32:20 

 
32:20 

 
32:20 

 
32:20 
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som jobbar med ungdomsfrågor ska samverka på ett  
ättre sätt. Vi har gjort offensiva satsningar på brotts-

förebyggande åtgärder och utbildning för ungdoms-
hälsa och ökat samhällsengagemang. Ett treårigt Häl-
soäventyr invigs i mars 2009, två ungdomssamordnare 
rör sig ute bland ungdomarna på fredag- och lördag-
kvällar för att upprätthålla god stämning. 
 
 

 

e mandat-
eriod fortsätter. Nu har alla skolor genomgått utvär-
eringen, vilket har gett oss konkreta resultat på vilka 

unal miljöstrategi 
r att uppfylla de 16 nationella miljömål som reger-

-

Förord 
 
 
Vi har även detta år en ekonomi i balans, trots det hår-
da ekonomiska klimatet. Nu mer än någonsin är det 
viktigt att politiker och anställda arbetar för att hålla 
linjen och skapa en långsiktigt stabil ekonomi. Det an-
svaret ligger på oss. Kommunen måste kunna stå för 
trygghet när världsekonomin är osäker. 
 
Mycket skall åstadkommas med en liten påse pengar, 
samtidigt som kraven från kommunens invånare för-
ändras vad gäller effektivitet, utförande och tillgäng-
lighet. Att kunna möta dessa förväntningar, och samti-
digt skapa ett gott företagsklimat i kommunen är prio-
riterade frågor, och de hör ihop. 
 
 Håbo kommun är i en expansiv fas, och därför försö-
ker vi få in fler privata aktörer i den kommunalt finan-
sierade verksamheten. Genom avknoppningar och in-
traprenader stimuleras konkurrensen inom offentlig 
sektor, vilket leder till att kvaliteten inom skola, barn-
omsorg och äldrevård förbättras. Den som är bra på att 
utföra en tjänst eller uppgift ska ges möjlighet att utfö-
ra den för kommunens räkning, och den som använder 
tjänsten får större valmöjligheter och bättre behovsan-
passning. Alla tjänar på den här utvecklingen och där-
för har vi under året infört utmaningsrätt. 
 
För att ytterligare utveckla arbetet med näringspoliti-
ken i Mälardalsregionen har kommunen gått med i 
Stockholm Business Alliance, ett partnerskap som ska 
fungera som ett stöd för kommunerna i arbetet med att 
förbättra de lokala etableringsförutsättningarna och att 
ge bra service till företagen.  
 
Satsningar på våra ungdomar är prioriterade. Vi har 
omorganiserat bildningsnämnden och skapat en ny 
förvaltning som har till uppgift att utveckla och för-
bättra gymnasieskolan.  
 
Under 2008 har vi arbetat hårt för att de olika aktörer 

Demokratidagar för ungdomar ska säkerställa ungdo-
marnas fortsatta nyfikenhet på delaktighet i samhället,
och samtidigt ge politiker chansen att se vad framti-
dens kommuninvånare prioriterar.  
 
Satsningen på att alla grundskolor i kommunen ska 
vara kvalitetscertifierade under innevarand
p
d
områden vi måste arbeta med för att uppnå certifie-
ring. 
 
Vi arbetar nu aktivt utifrån en komm
fö
ingen har satt upp till 2020. 
 
Slutligen vill jag tacka alla medarbetare för ett kompe
tent och engagerat arbete under det gångna året. 
 
 
 

b

 
 
 

 
Nina Lagh (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Organisation 
 
I Håbo kommun finns 101 förtroendevalda politiker. 
De har uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrel-
sen och övriga nämnder. De som sitter i kommunfull-
mäktige är direktvalda av de röstberättigade invånarna 
i kommunen. Kommunfullmäktige utser de politiker 
som sitter i kommunstyrelsen och övriga nämnder.  

Gymnasie- 
utskott  

Demokrati- 
beredning  

 
Kommunfullmäktige 

41 ledamöter 

Kommunstyrelse 
11 ledamöter 

Bistånds- 
utskott 

Personal- & förhand-
lingsutskott  

Krisledningsnämnd 
 

Internationell 
kommitté 

Brottsföre- 
byggande rå-
det 

Kommunstyrelseförvaltning  
Kommundirektör 

Miljö- och teknik-
förvaltning 

Förvaltningschef  

Bildningsförvaltning 
 

Förvaltningschef  

Politisk organisation 
 

Valberedning 

Revisorer 

Tjänstemannaorganisation 
 

Helägda kommunala 
bolag: 
Håbo Fastighets AB 
HåboHus AB 
Håbo Marknads AB 

Samrådsorgan: 
Pensionärsråd 
Handikappråd 

Föräldraråd  

Socialförvaltning 
 

Förvaltningschef  

Bildnings- 
nämnd 

Miljö- & 
teknik- 
nämnd 

Tillstånds- 
nämnd 

Social- 
nämnd 

Kultur- & 
fritids- 
nämnd 

Valnämnd Överförmyndar-
nämnd 

De 41 förtroendevalda männen och kvinnorna som sit-
ter i kommunfullmäktige är de som fattar beslut om 
skattens storlek och hur pengarna ska fördelas på 
verksamheterna i kommunen. De beslutar också vilka 
frågor som är viktiga att arbeta med, t.ex. den över-
gripande inriktningen för kommunens olika verksam-
heter. De ska se till att det som bestäms av riksdag och 
regering genomförs utifrån våra lokala förutsättningar 
och behov.  
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Förvaltningsberättelse 

 
Kommunkoncern 
 
Koncernen Håbo kommun omfattas av kommunen, 
helägda Håbo Fastighets AB och Håbohus AB samt 
Håbo Marknads AB. Vid upprättande av koncernre-
dovisning har kommunens redovisningsprinciper varit 
vägledande. Någon justering av avskrivningsprinciper 
har inte gjorts utan respektive företags principer gäller 
i detta sammanhang. Eliminering av interna poster av 
väsentligt värde har skett beträffande mellanhavanden 
mellan kommunen och bolagen samt mellan respekti-
ve bolag. 
 
Sammanställt resultat åren 2007/2008 
 
 
Resultaträkning,tkr 

Bokslut  
2007 

Bokslut  
2008 

Rörelsens intäkter 256 723 254 817
Rörelsens kostnader -852 992 -889 561
Avskrivningar -59 764 -61 695
Verksamhetens  
nettokostnad 

 
-656 034 -696 439

  
Skattenetto 726 602 766 223
Finansnetto -46 579 -51 646
Resultat efter finansiella 
poster 

 
23 991 18 138

  
Skatt på årets resultat -70 -328
  
Resultat 23 922 17 810
  
Omslutning 1 628 805 1 623 186
Soliditet 9,40 % 10,53%
 
Konsolidering till kommunkoncernnivå omfattar Håbo 
kommun, Håbohus AB och Håbo Fastighets AB samt 
Håbo Marknads AB. Eliminering har gjort av periodi-
seringsfonderna för Håbo Fastighets AB och korriger-
ing har gjorts i resultatet för Håbo Marknads AB för år 
2007. 
 
Årets resultat mäts som resultat efter finansnetto och 
efter extraordinära intäkter och kostnader. I 2008 års 
bokslut uppgår koncernens resultat till 17,8 (23,9) mkr 
vilket är 6,1 mkr sämre än föregående år. Kommunens 
del av resultatet är 12,6 (26,6) mkr, vilket är 14,0 mkr 
sämre än föregående år. De kommunala bolagen redo-
visar ett positivt resultat sammantaget på drygt 5,2 (-
2,7) mkr varav Håbohus AB 0,90 (-2,75) mkr, Håbo 
Fastighets AB 4,3 (0,047) mkr Håbo Marknads AB 
0,003 (0,012) mkr. 
 
Tillgångar 
Koncernens totala anläggningstillgångar förändrades 
netto med -2,8 (108,8) mkr, varav Håbohus AB står 
för -3,0(63,7) mkr. Avskrivningar uppgår till 61,7 
(59,8) mkr, en ökning med 1,9 mkr jämfört med år 
2007.  

 
Skulder 
Skuldsidan inklusive pensionsförpliktelse och avsätt-
ningar har under året förändrats med -23,4 (95,2) mkr. 
Koncernens soliditet uppgår till 10,53 (9,40) %.  
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Koncernen har fortfarande hög låneskuld och är 
mycket räntekänslig. Koncernen måste även framöver 
öka andelen eget kapital och därigenom skapa reserver 
för att möta kommande kända och okända kostnads-
ökningar eller intäktsminskningar.  
 
Borgensåtaganden 
Externa borgensåtaganden och ansvarsförbindelser för 
koncernen uppgår vid utgången av år 2008 till 157,6 
(161,2) mkr. Detta är en minskning med 3,6 mkr jäm-
fört med år 2007. 
  
Ansvarsförbindelse/ borgenså-
taganden,tkr 

År 2007 År 2008 

  
Egnahem statlig kreditgaranti 85 0
Bostadsrätter statlig  
kreditgaranti 

 
3 483 3 483

Egnahem kommunalt  
kreditgaranti 

 
1 779 1 053

Ansvarsförbindelse Håbohus 
AB 1) 

 
144 457 141 916

  
Operationell leasing  
Wasa kredit hem-pc 1 174 470
  
Borgensåtaganden  
Föreningar 2 556 3 139
BRF Väppeby 7 580 7 490
Summa 161 114 157 551

  

 
1) Avser ansvarsförbindelsen på Källvägen (kooperativa hyresrätter) 
ca 134,1 mkr, pantbrev på kreditinstitutioner 7,8 mkr. 
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Håbohus AB 
 
Uppdrag och ansvarsområde 
 
Verksamhet 
Det allmännyttiga bolaget äger och förvaltar fastighe-
ter belägna inom Håbo kommun. Fastigheterna omfat-
tar både lägenheter och lokaler. Bolaget är helägt av 
Håbo kommun. Bolaget är medlem i Sveriges allmän-
nyttiga bostadsföretags organisation, SABO, samt 
Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo. 
Dessutom är bolaget delägare i Husbyggnadsvaror, 
HBV förening u.p.a.  
 
Fastighetsbestånd 
Antalet ägda lägenheter uppgick per 2008-12-31 till   
1 333 st med en bostadsyta om ca 91 800 m² samt ca  
8 160 m² lokalyta. I antalet lägenheter ingår 138 bo-
städer för grupp-, äldreboende och särskilt boende 
samt 66 lägenheter med upplåtelseformen kooperativ 
hyresrätt. 
 
Uthyrning 
Uthyrningen har varit stabil under året. Efterfrågan på 
lägenheter är fortsatt stor, framförallt på en- och två-
rumslägenheter. Antalet bostadssökande har ökat un-
der året och uppgick vid årsskiftet till ca 3 500 perso-
ner. 
 
Nyproduktion och byggplaner 
Under året färdigställdes lägenheter på Källvägen. Lä-
genheterna upplåts som kooperativa hyresrätter där 
den kooperativa hyresrättsföreningen hyr lägenheterna 
av Håbohus AB och i sin tur står som hyresvärd för de 
boende. Föreningen är mycket aktiv med regelbundna 
möten för föreningens medlemmar och hyr även ut sin 
samlingslokal för externa verksamheter. 
 
Miljö 
Håbohus AB miljöpolicy säger att vi ska göra våra 
medarbetare delaktiga och medansvariga i miljöarbetet 
och kontinuerligt utveckla enskilda medarbetares mil-
jökompetens. Vi ska även samarbeta med hyresgäster 
för att minska miljöpåverkan. 
 
Årets händelser 
 
Intresse för boende att köpa lägenheter 
Under våren undersöktes intresset bland de boende i 
Gillmarkens bostadsområde för att köpa sina lägenhe-
ter. Av de totalt 90 lägenheterna, som består av radhus 
och parhus, visade två tredjedelar av hyresgästerna in-
tresse av att köpa. En värdering av lägenheterna gjor-
des av ett oberoende företag och de boende erbjöds att 
köpa lägenheterna med 10 procents rabatt. Anmäl-
ningstiden för de boende att anmäla sitt intresse att 
köpa till rabatterat pris har förlängts från årsskiftet till 
den 31 mars 2009. Fastighetsbildning är beställd av 

Lantmäteriet och beräknas utföras under sommaren 
2009 varefter köpehandlingar kan upprättas. 
 
Hyror 
Hyrorna höjdes med i snitt 1,7 % från 2008-01-01. 
Uppgörelsen som träffades innebar ett tvåårsavtal för 
2008-2009 med en hyresökning för lägenheterna med 
1,3 % fr o m 2009-01-01.  
 
Ekonomi 
 
 
Resultaträkning, tkr 

Bokslut  
2007 

Bokslut  
2008 

Verksamhetens intäkter 94 351 100 747
Verksamhetens kostnader -52 290 -52 756
Avskrivningar -18 444 -18 786
Finansnetto -26 367 -29 713
Verksamhetsnetto -2 750 -508
  
Skatt 0 1 404
  
Resultat -2 750 896
  
Omslutning 813 010 818 897
Soliditet 4,5% 4,6%
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 508  
(-2 750) tkr. Det negativa resultatet beror till största 
delen på ökade driftkostnader. Soliditeten var vid års-
skiftet 4,6 (4,5) %.  
 
Intäkter 
Rörelsens intäkter uppgick till 100 747 (94 351) tkr. 
Intäktsökningen beror på de hyreshöjningar som sked-
de per 2008-01-01samt på utökat bestånd av lägenhe-
ter (Källvägen). 
 
Driftkostnader 
Driftkostnaderna inklusive administration ökade till  
38 464 (36 646) tkr. Uppvärmningskostnaderna har 
varit oförändrade jämfört med föregående år trots till-
komsten av Källvägens bostadsområde. Uppföljning 
och justering av de åtgärder som utförts i energi-
besparingsprojektet har skett under året. Uppvärmning 
av fastigheterna sker till största del med fjärrvärme 
och utgör 20 (21) % av kostnaderna. Minskningen av 
kostnaderna för sophantering beror dels på sänkta tax-
or och dels mindre reparationer av sopsugsanlägg-
ningen. Reparationskostnaderna på lägenheterna öka-
de under året beroende på att varje omflyttning kräver 
mer åtgärder, bl a golvslipning och målningsarbete. 
Elkostnaderna har ökat kraftigt jämfört med föregåen-
de år, främst pga höga elpriser. Yttre skötsel har ökat 
och arbetet med förebyggande åtgärder har fortsatt 
under året. Riskkostnaderna med fler skadearbeten är 
ytterligare en orsak till att driftkostnaderna har ökat. 
Driftkostnaderna exklusive underhåll och fastighets-
skatt har ökat till 408 (396) kr per m². 
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Underhållskostnader 
Underhållskostnaderna uppgick till 11 951 (13 148) 
tkr. Underhållsarbetet har i stort följt den underhålls-
plan som ingår i hyresuppgörelsen. De ombyggnads-
arbeten som pågår i lägenheterna på Skeppsvägen står 
för nära hälften av kostnaderna för underhåll. 
 
Kommunal fastighetsavgift 
Fastighetsavgiften för 2008 minskade till 2 341  
(2 496) tkr. Kostnaden för 2008 har reducerats pga 
ändrade skatteregler. Avgiften är det lägsta värdet av  
1 200 kr per lägenhet eller 0,4% av taxeringsvärdet 
per taxeringsenhet. 
 
Avskrivningar 
Avskrivningar görs enligt en 50-årig annuitetsplan på 
byggnader och med 10 - 20 % på inventarier samt med 
5 % linjärt för UER-åtgärder. En extra avskrivning 
med 10 807 (10 556) tkr har gjorts under året. Av-
skrivningar på uppskrivningar har skett med 1 119  
(1 119) tkr. 
 
Värdering 
Bolaget har i samband med bokslutet genomfört en in-
tern värdering av fastighetsbeståndet i enlighet med 
branschpraxis. Värdebedömningarna grundas på sak-
uppgifter i huvudsak erhållna ur bolagets administrati-
va system. Värdebedömningen baseras på en kassa-
flödesmodell där respektive fastighets kassaflöde un-
der en femårsperiod prognostiserats för att därefter 
diskonteras till värdetidpunkten 2008-12-31. Individu-
ella, marknadsmässiga, avkastningskrav om 6,0 - 7,5 
% har varit utgångspunkten vid värderingen. En dis-
konteringsfaktor (kalkylränta) om 8,1 - 9,7 % har an-
vänts. Värderingen visade att marknadsvärdet på fas-
tighetsbeståndet är relativt oförändrat jämfört med ti-
digare år. 
 
Finansiella kostnader 
Finansiella kostnader är den största enskilda kostnads-
posten och svarar för ca 30 (28) % av rörelsens totala 
kostnader.  Räntekostnaderna ökade med 3 515 

(2 005) tkr. Finansverksamheten regleras av företagets 
finanspolicy, för att minimera ränterisker eftersträvas 
en spridning av räntepositioner över tiden. Bolaget 
använder ränteswapar som säkringsinstrument. Som 
säkerhet för lånen finns antingen kommunal borgen 
eller pantbrev. 
 
Finansiella intäkter 
Nya regler för räntebidragen trädde ikraft 2007-01-01 
och innebar att ersättningen sänktes ytterligare till 
mellan 10 - 14 % för 2008 mot tidigare 30 % av god-
känt bidragsunderlag. Räntebidragen avtrappas suc-
cessivt och upphör att gälla under 2011. Räntebidra-
gen motsvarar nu 0,7 (0,8) % av företagets totala in-
täkter. 
 
Investeringar 
Årets investeringar i byggnader och anläggningar är 
15 517 (80 922) tkr. Största delen av utgifterna utgörs 
dels av ombyggnaden av Skeppsvägen, och dels av 
byggkostnader för Källvägen. Inga ny- och ersätt-
ningsinvesteringar i inventarier, verktyg och maskiner 
har skett under året - (449) tkr. 
 
Framtid 
 
Bolaget har tillsammans med ägare inlett ett samarbete 
för att undersöka förutsättningarna för framtida ny-
produktion av mindre lägenheter. Många av de som 
köar för bostad är ungdomar men även äldre som ef-
terfrågar mindre lägenheter, framförallt centralt i Bål-
sta. För att undersöka vilka förväntningar de som köar 
för bostad har kommer bolaget att utföra en enkät 
bland dem där de får lämna sina synpunkter. Bolaget 
kommer även att bjuda in skolungdomar som har visat 
intresse för boendefrågar i ett pågående demokratipro-
jekt för att lyssna på deras visioner. Tillsammans med  
kommunen kommer bolaget att undersöka tillgång på 
lämplig mark för en eventuell kommande exploate-
ring. 

 
 

 

Håbo Fastighets AB 
 
Uppdrag och ansvarsområde 
 
Bolaget, som bildades 1966, är sedan 1981 helägt av 
Håbo kommun. Bolaget har som huvuduppgift att an-
skaffa och exploatera råmark samt försälja tomter för 
bostadsbebyggelse, industri, handel etc. 
 
Markinnehav 
Bolagets markinnehav uppgår totalt till 663 ha. Jord-
bruksmarken är i sin helhet utarrenderad med möjlig-
het för bolaget att för exploatering undanta mark. 
Skogsmarken, ca 380 ha, sköts för bolagets räkning av 
Skogssällskapets förvaltning AB. 

 
 
Årets händelser 
 
Mark för bostäder 
Under andra halvåret har en kraftig avmattning av 
konjunkturen för småhus märkts.  
 
Utbyggnaden av gemensam infrastruktur inom Viby 
äng har genomförts enligt plan. 
 
Byggstart för Skanskas två första planområden påbör-
jades under våren 2008 – förutom villor har en 
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BoKlok-grupp uppförts. Detaljplanerna för TB-
exploaterings respektive Kalmarnäs Marks områden 
kunde vinna laga kraft under senhösten 2008. 
 
Avtalen om marköverlåtelse med TB-exploatering och 
Kalmarnäs Mark, vilka träffades under 2006, var vill-
korade dels av att viss infrastruktur skulle var utbyggd 
och dels av att respektive detaljplan skulle ha vunnit 
laga kraft. Infrastrukturvillkoren är uppfyllda. Det är 
dock först när detaljplanerna vunnit laga kraft som bo-
laget erhåller slutlikvid för den försålda marken. 
 
Inom området Torresta-Viby anger kommunens för-
djupade översiktsplan att exploatering för ett 20-tal 
tomter kan göras på bolagets mark. Utbyggnaden krä-
ver samarbete med ägare av angränsande markområ-
den och planeringen har måst skjutas på framtiden.   
 
Inga planeringsinsatser har gjorts beträffande Åsen-
området. Kommunen har meddelat att Åsen kommer 
att behandlas i den kommande fördjupade översikts-
planen för Bålsta.  
 
Mark för industri och dylikt 
Efterfrågan på industrimark har varit god under året. 
Totalt har 56 900 kvm sålts.  
 
Inom Västerskogs industriområde har exploatering av 
mark för industrier varit bra under året. Dels har bola-
get kunnat sälja ett stort antal tomter och dels har be-
byggelse påbörjats på tidigare sålda tomter. Markför-
säljningarna har gått dels till lokala företag som väljer 
att utvidga sin verksamhet, dels till nyetablering av fö-
retag som flyttat en del av sin verksamhet hit. Vid 
årets slut finns totalt ca 5 ha säljbar industrimark kvar 
i Västerskogs industriområde. 

 
Under sommaren har detaljplanen för Dragets indu-
striområde vunnit laga kraft. Genom den bytesaffär 
bolaget genomförde med Skanska under 2007 väntas 
bolaget få möjlighet att sälja 15 000 kvm iordnings-
tälld mark under 2009. 
 
Ekonomi 
 
 
Resultaträkning, tkr 

Bokslut  
2007 

Bokslut  
2008 

Verksamhetens intäkter 16 112 14 539
Verksamhetens kostnader -14 284 -7 341
Finansnetto -1 721 -1 175
Verksamhetsnetto 107 6 023
  
Periodiseringsfond -54 -1 526
Skattenetto -45 -1 300
  
Resultat 8 3 197
  
Omslutning 57 940 48 762
Soliditet 25,5% 39,1%
Bolaget är konjunkturkänsligt och i stor utsträckning 
beroende av kommunen / ägarens utbyggnadsplaner.  
 
Sedan flera år har en stadig ökning av råmarkspriserna 
noterats i Bålsta. Trenden är i huvudsak positiv för bo-
laget men de nyligen gjorda förvärven har lett till höga 
räntekostnader.  
Under året har en del slutbetalning skett för de mark-
försäljningar (i Viby äng) som gjordes under 2006. 
Det återstår en del betalningar pga att detaljplanen 
vunnit laga kraft så sent på året. Bolagets låneskuld 
har dock minskat med 9 000 tkr under året.  
 
Tack vare god försäljning av industrimark kan bolaget 
redovisa ett positivt resultat för 2008.  

 
 

 

Håbo Marknads AB 
 
Uppdrag och ansvarsområde 
 
Näringslivsservicen i Håbo kommun sköts av det 
kommunala bolaget, Håbo Marknads AB. Bolaget 
började sin verksamhet år 2007.  
 
"Håbo Marknads AB har ambitionen att Håbo kom-
mun ständigt skall tillhöra landets 10 toppkommuner 
när det gäller såväl nyföretagande, nyetableringar, 
som befintligt företagande" 
 
Stimulera till breddad verksamhet, förmedla kontakter 
och tjänster, främja samverkan mellan företag och 
stimulera efterfrågad utbildning. 
 
Vara rådgivare till "starta eget företagare" och förmed-
la kontakter med samhällets olika aktörer. 
 

Verka för att fler företag etablerar sig i Håbo så att fler 
håbobor kan arbeta på hemmaplan med fler arbetstill-
fällen som följd och så att ett större utbud av närings-
livet finns. 
 
Det skall vara enkelt att driva företag i Håbo kommun. 
Därför skall vi i alla lägen kunna hjälpa till att "lotsa" 
företagarna till rätt kontaktperson på Håbo kommun. 
 
Vidareutveckla befintligt samarbete med lokala aktö-
rer, aktivt verka för ett ökat antal aktörer inom be-
söksnäringen och att fler besöksmål skapas. 
 
Arbeta för att Håbo kommun blir känd som en god 
etableringsort och som en kommun med attraktiva bo-
endemiljöer och upplevelser. 
 
Medverka till ett ökat entreprenörtänkande i hela skol-
systemet så att en ökad förståelse mellan skola och 
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näringsliv uppstår och arbeta för att utbildningar an-
passas efter arbetsmarknadens behov. 
 
Årets händelser 
 
Genomförda aktiviteter under 2008: 
• Fyra Nyhetsbrev till alla 1900 företag 
• Deltog på Båtmässan för turistinformation,      

100 000 besökare 
• Tryckt upp ny Turistbroschyr i 10 000 ex 
• Besökt 100 företag tillsammans med Kommunal-

rådet Nina Lagh 
• Tillsammans med företagarföreningarna arrange-

rat tio frukostmöten under året 
• Haft möten en gång i månaden med företagarfö-

reningarna 
• Arrangerat en starta eget mässa i Bålsta för ca 70 

personer  
• Arrangerat en starta eget rådgivning under en dag 

i Skokloster 
• Arrangerat Håbo Mässan med 34  lokala företaga-

re som utställare 
• Startat upp en utbildningsserie på fem tema ut-

bildningar,  tillsammans med Almi. 
• Tillsammans med Enköping, arrangerat ”Före-

tagsbåten” den 5-6 oktober 

• Startat upp Resurscentrum med olika företagspro-
jekt för kvinnor, ”Ord till handling” 

• Arrangerat ”Speed-dating” för 65 företagare i 
kommunhuset i april. 

• Arrangerat ”Företagsdagen” tillsammans med 
Öhrlings 

• Medverkat till en bilaga i SVD i 250 000 ex, 
”Håbo bygger vidare” 

 
Följ våra aktiviteter på: www.habo.se/marknad. 
 
Ekonomi 
 
 
Resultaträkning, tkr 

Bokslut  
2007 

Bokslut  
2008 

Verksamhetens intäkter 835 1 556
Verksamhetens kostnader -813 -1 543
Avskrivningar -2 -11
Finansnetto 9 6
Verksamhetsnetto 29 8
  
Periodiseringsfond -9 0
Skatt -8 -5
  
Resultat 12 3
  
Omslutning 424 332
Soliditet 28,0 36,6

 
 

 
 

Håbo kommun 
 
Uppdrag och ansvarsområde 
 
Mål och politisk viljeinriktning 
Budgetdokument för år 2008 innehåller mål som är 
kommunövergripande och nämndsmål mer direkt rik-
tade mot kommunens olika verksamheter. Nedan 
kommenteras de kommunövergripande målen. Mål 
riktade mot kommunens olika verksamheter kommen-
teras i respektive nämnds redovisning. 
 
Mål för god ekonomisk hushållning 
Lagstiftningen har allmänt hållna krav på att budgeten 
ska innehålla mål och riktlinjer för verksamheten. Hur 
målen ska se ut detaljregleras inte. Det ska finnas fi-
nansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushåll-
ning. 
 
Finansiella mål redovisas nedan och verksamhetsmå-
len kopplade till god ekonomisk hushållning redovisas 
under respektive nämnds avsnitt. 
 
Finansiella mål 
Långsiktiga mål 
Skatten ska inte höjas och soliditeten ska vara 0 inom 
15 år. 
 

Mål för planeringsperioden 
1. Kommunens resultat skall, sett över perioden 

2008-2010, uppgå till minst 3 % av skattenettot 
(skatteintäkterna plus utjämningen). 
 
Kommunens bokslut för år 2008 visar ett positivt 
resultat. Kommunens resultat uppgår till drygt 
12,6 mkr eller 1,6 % av skattenettot. 
 
Målet kommer att utvärderas fortlöpande under 
planperioden. 

 
2. Kommunens låneskuld skall minskas med 5,4 

procent av skattenettot under perioden 2008-2010. 
Intäkter av engångskaraktär (försäljning av mark 
och fastigheter) skall i första hand användas till 
att minska kommunens skuldsättningsgrad. 
 
Skulderna har under 2008 minskats med ca 9,1 
mkr eller 1,2 procent. 
 
Målet kommer att utvärderas fortlöpande under 
planperioden. 
 

3. Kommunens investeringar skall till 100 % vara 
egenfinansierade. 
 

Målet om att hela investeringsutrymmet skall finansie-
ras med egna medel har uppfyllts. 
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Ekonomi 
 
Årets resultat 
Kommunen redovisar för år 2008 ett positivt resultat 
om ca 12,6 mkr (26,6 mkr). Jämfört med budget 2008 
blev resultatet drygt 6,1 mkr sämre. Det negativa  
resultatet i förhållandet till budgeten förklaras i hu-
vudsak av att nämndernas driftkostnader blev högre än 
budgeterade samt på att skatteintäkterna och ränte-
kostnaderna för år 2008 blev högre än beräknade.  
 
Resultaträkning åren 2007-2008 
 
Resultaträkning, tkr 

Bokslut  
2007 

Bokslut  
2008 

Verksamhetens intäkter 157 143 147 228
Verksamhetens kostnader -838 640 -880 072
Finansnetto -18 500 -20 764
Verksamhetsnetto -699 997 -753 608
  
Skattenetto 726 602 766 223
  
Resultat 26 606 12 615
  
Omslutning 795 343 784 871
Soliditet 13,17 % 14,95 %
 
Resultat jämfört med budget 2008 
Resultatet för nämnderna blev ett underskott om -7,0 
mkr (+5,5 mkr), varav taxefinansierad verksamhet -
0,8 (+1,3) mkr. Finansförvaltning visar ett överskott 
på drygt 1,0 mkr (11,7 mkr). Huvuddelen av överskot-
tet förklaras av högre ersättning för kapitaltjänst från 
avgiftsfinansierade verksamheter.  
 
Räntekostnader blev högre än budgeterade om drygt 
3,3 mkr (1,0 mkr). 
 
Kostnaderna för upplupna löner och pensioner blev 
0,2 mkr (1,5) högre än budgeterade. 
 
I övrigt blev skatteintäkter 2,5 mkr lägre än kalkylera-
de i budgeten.  
 
Avskrivningskostnaderna blev 1,1 mkr (+0,4 mkr) läg-
re än budget. 
 
Avvikelserna mellan budget och resultat för 
nämnderna är följande. i mkr: 

• Kommungemensamma verksamheter     +3,2 
• Bildningsnämnd +2,4 
• Kultur- och fritidsnämnd -0,05 
• Miljö- och tekniknämnd +1,9 
• Socialnämnd -13,7 
• Vattenverk -2,9 
• Avfallshantering +2,2 

Summa +6,95 

 
Utförligare analyser och kommentarer redovisas i 
nämndernas verksamhetsberättelser. 
 

Resultat åren 1995-2008 
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För åren 1996-2000 uppgick de ackumulerade under-
skotten till 180,0 mkr. De senaste åtta åren har kom-
munen redovisat överskott om sammanlagt drygt 
133,0 mkr. För att återställa de ackumulerade under-
skotten för åren 1996-2000 torde kommunen behöva 
redovisa ytterligare sammanlagt 47 mkr i överskott. 
 
Nettokostnader 
Verksamheternas nettokostnadsutveckling 1995-2008 
exklusive finansnettot, dvs. skillnaden mellan kom-
munens finansiella intäkter och kostnader, index år 
1995. 
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Verksamhetens nettokostnader har enligt driftsredo-
visningen ökat med 51,3 mkr jämfört med år 2007. 
Kostnadsökningen motsvarar ca 7,5 procent att jämfö-
ras med ökningen mellan åren 2006-2007 på 47,0 mkr 
eller 7,4 procent. Budgeterad kostnadsökning för år 
2008 jämfört med bokslut år 2007 var beräknat till 
49,4 mkr eller 7,2 procent. 
 
Analysen visar att den procentuella nettokostnadsök-
ningen mellan åren 2007 och 2008 exklusive finans-
nettot är högre än mellan åren 2006 och 2007. I rela-
tion till ökningen av skattenetto 5,5 (6,6) procent är 
nettokostnadsökningen 2,0 procentenheter högre. 
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Kostnads och intäktsjämförelsen åren 2007-2008, 
tkr 
Slag Bokslut-

År 2007 
Bokslut 
År 2008 

Ökning 
(+) 

Intäkter   
Externa intäkter 149 525 147 272 -2 253
Interna intäkter 202 800 217 284 14 484
Summa intäkter 352 325 364 556 12 231
   
Kostnader   
Kostnader  
för arbetskraft 

 
-505 645 

 
-519 756 14 111

-Varav pension och 
upplupna löneskulder 

 
-8 044 

 
-12 091 4 047

Interna kostnader -202 800 -217 284 14 484
Övriga verksamhets 
Kostnader 

 
-292 854 

 
-328 397 35 543

Avskrivningar -41 318 -42 898 1 580
Summa kostnader -1 042 617 -1 108 335 65 718
   
Netto -690 292 -743 779 53 487
   
   

 
Intäkter 
Externa intäkter har minskat med ca 2,3 mkr i jämfö-
relsen med år 2007. Intäktsförändringen förklaras både 
med positiva och negativa poster bl.a med att: 
 
Försäljning av bl a måltider har ökat med ca 0,8 mkr. 
Taxor och avgifter har minskat med 1,5 mkr, i huvud-
sak beroende på minskningen av försäkringsersätt-
ning. Intäkterna i form av hyror och arrenden har ökat 
med ca 2,5 mkr. 
 
Bidrag till kommunen har minskat med ca 1,3 mkr 
bland annat beroende av kraftigt minskning av lönebi-
drag samt EU-bidrag.  
 
Försäljning av verksamhet till andra kommuner har 
ökat med ca 3,0 mkr. Försäljning av tillgångar har 
ökat med ca 1,0 mkr jämfört med föregående år.  
 
Interna intäkter kommenteras inte utan består bl a av 
skolpeng och intern fördelning mellan olika verksam-
heter.  
 
Kostnader 
Verksamhetskostnaderna har ökat med 65,7 mkr,  
exklusive interna kostnader är ökningen mellan åren 
51,2 mkr. 
 
Kostnaderna för personal har ökat med 14,1 (29,1) 
mkr i jämförelse med föregående år, exklusive rädd-
ningstjänsten som övergått i kommunalförbundet år 
2008 är ökningen år 2008 19,6 mkr. 

I tabellen nedan redovisas personalkostnader uppdelat 
på kostnadsslag. I redovisningen nedan ingår arvoden 
till förtroendevalda, familjehem och kontaktpersoner 
och räddningstjänsten år 2007. 
 

 
 
Slag/tkr 

Bokslut 
År 2007 

Bokslut
År 2008 Ökning

 
Löner 

 
-338 590 -353 377 14 787

 
Kostnadsersättningar 

 
-4 263 -3 286 -977

 
Arbetsgivaravgifter 

 
-122 205 -126 014 3 808

 
Kalkylerade pensions-
kostnader 

 
 

1 940 4 229 2 289
 
Personalsociala kostnader 

 
-8 932 -7 813 -1 119

 
Pensioner kostnader 

 
-33 594 -33 495 -99

  
Summa personalkostnad  

-505 645 -519 756 14 111
  

 
De största personalkostnadsökningarna exklusive pen-
sioner och upplupna lönekostnader samt personalkost-
naderna för räddningstjänsten återfinns hos;  
Kommungemensamma verksamheter 4,7 mkr eller 
22,1 procent. 
Bildningsnämnden inklusive kultur och fritidsnämn-
den 13,4 mkr eller 4,8 procent. 
Miljö- och tekniknämnden 1,5 mkr eller 4,3 procent. 
Socialnämnden 0,09 mkr eller 0,1 procent. 
 
Nettokostnadsökning 
Totalt har verksamheternas nettokostnader ökat med 
6,69 (7,78) % jämfört med bokslut 2007 (se tabell 
nedan). 
 
Den procentuella största nettokostnadsökningen upp-
visar gemensamma verksamheter, vilket till stor del 
förklaras av ökningen av personalkostnaderna. Anled-
ningen till att kostnaderna för personalen ökat beror 
delvis på organisatoriska förändringar mellan åren 
dels beroende på nyanställningar till kommunstyrel-
sens förvaltning. 
 
Socialnämnden nettokostnader har ökat med 9,1 pro-
cent, vilket bl a förklaras av att kostnad för köp av 
vårdplatser ökat med ca 10 mkr, kostnaderna för kon-
sulter har ökat med 1,6 mkr och en ökning av kostna-
derna för tekniska hjälpmedel med 1,2 mkr i övrigt har 
kostnaderna för bidrag (försörjningsstöd mm) ökat 
med ca 600 tkr. 
 
Nettokostnadsökningen för bildnings- och kultur & 
fritidsnämnden uppgår till 6,79 %. Ökningen förklaras 
till stor del av att kostnaderna för köp av skolplatser 
ökat med 10,6 mkr och på ökningen av personalkost-
naderna. 
 
Miljö- och tekniknämndens nettokostnader har inte 
förändrats mellan åren 2007-2008. 
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Nettokostnadsökning exkl. pension och upplupna 
lönekostnader, bostadsverksamhet, kapitalkostnad, 



Förvaltningsberättelse 
 

 
exploatering o reavinster samt avgiftsfinansierade 
verksamheter, tkr.  
 
Nämnd 

Bokslut 
2007 

Bokslut 
2008 

Kostnads- 
förändring

 
Procent

Gemensamt 1) -48 199 -53 606 5 407 11,2
Bildningsnämnd  
& kultur- o fritids-
nämnd -355 442

 
 

-379 564 24 122 6,79
Socialnämnd -149 266 -162 871 13 605 9,11
Miljö- och teknik-
nämnd 2) -91 449

 
-91 449 0 0

  
Summa -644 356 -687 490 43 134 6,69
     
 
1) Kommunfullmäktige, Stöd till politiska partier, 
Valnämnd, Revision, Kommunstyrelsen, Skokloster-
spel. Överförmyndare, Kommunstyrelsens förvaltning 
 
2) Kostnaden för räddningstjänsten år 2007 uppgick 
till 10,1 mkr och låg organisatoriskt under miljö- och 
tekniknämnden. För att jämförelsen mellan åren ska 
bli rättvisande har en justering gjorts mellan miljö- 
och tekniknämnden och kommunstyrelsen. 
 
Övriga organisatoriska förändringar mellan nämnder-
na har inte beaktats i redovisningen ovan. 
 
Skatteintäkter 
Intäkterna av skatter och statsbidrag, som är kommu-
nens största finansieringskälla, har ökat med 39,6 
(41,6) mkr mellan åren 2007 och 2008 eller 5.5 (6.1) 
procent. 
 
Skatteutjämning och statsbidrag 
Från och med 2005 har ett nytt skatteutjämningssy-
stem införts. Utjämningen syfte är, att som i tidigare 
systemet, skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar 
för landets kommuner. Invånarna ska tillhandahållas 
likvärdig service oberoende av var i landet kommunen 
ligger. 

 
 

Inkomstutjämning och statsbidrag 
Det nya systemet för inkomstutjämning motsvarar in-
komstutjämningen och generella statsbidrag i tidigare 
system. Det innebär i huvudsak att staten finansierar 
utjämningen 
 
Kostnadsutjämning 
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna strukturel-
la kostnadsskillnaderna mellan landets kommuner. 
Under 2008 betalade kommunen 41,1 (40,9) mkr i 
kostnadsutjämning, en ökning med 0,2 mkr. 

LSS-utjämning 
Från och med mars månad år 2004 infördes ett nytt 
nationellt utjämningssystem innebärande att LSS-
kostnaderna för landets kommuner utjämnas.  
Kommunen betalade 27,3 (21,7) mkr i LSS-utjämning 
under år 2008, en ökning med 5,6 mkr. 
 
Inkomstutjämningen 
Inkomsterna genom statsbidraget och inkomstutjäm-
ningen minskade med ca 2,5 mkr mellan åren 2007-
2008 
 
Fastighetsavgift. 
År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bo-
städer med en kommunal fastighetsavgift. Intäkterna 
från den kommunala fastighetsavgiften år 2008 har 
uppskattats till 12 060 miljoner kronor. Dessa fördelas 
lika mellan kommunerna, 1315 kronor per invånare i 
kommunen den 1 november 2007. Intäkten ”neutrali-
seras” av att anslaget Kommunalekonomisk utjämning 
minskas med motsvarande belopp. Kommunen märker 
detta som en negativ förändring av regleringsbidraget.  
Regleringen 2008 är således neutral för staten och för 
kommunsektorn men också för den enskilda kommu-
nen. Skillnader i fastighetsbestånd och taxeringsvär-
den mellan olika kommuner har ingen betydelse för 
det utbetalade beloppet 2008. Inkomst i form av fas-
tighetsavgift uppgick år 2008 till 27,3 mkr för  
kommunen. 
 Skatteintäkter och statsbidrag
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Kostnadstäckningsgrad 
Verksamhetens nettokostnader måste, sett över ett an-
tal år, täckas av skatteintäkter och generella statsbi-
drag. Därutöver behövs ett visst överskott för att täcka 
amorteringar och framtida nyinvesteringar och pen-
sionsutbetalningar. 
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I nedanstående diagram återges verksamhetens 
nettokostnad exklusive infriade borgensåtagande. 

 
För att uppnå en konsoliderande nivå på verksamheten 
behöver relationstalet vara cirka 93 procent, för år 
2008 har detta inte uppnåtts. 
 
Investeringar 
Håbo kommun har under åren 1995-2008 netto inve-
sterat 799,9 mkr i nya anläggningar och inventarier. 
Kommunens totala bokförda värde av anläggningar 
och inventarier uppgår år 2008 till 706,8 mkr (704,8 
mkr.) 
 
Investeringar i anläggningar och inventarier 

 
etalningsflödesanalyB

Kassaflödet från den löpande
tivt och uppgick till ca 81,3 (67,4) mkr.  

Investeringskostnaden
nansierats med det egna kassaflödet. 3,0 mkr har fi-
nansierats med medlen från avyttrade anläggningstil
gångar och 6,5 mkr med återbetalning av långfristigt 
skuld från Håbo Fastighets AB. (Se betalningsflödes-
rapport sidan 24 samt kommunens finansiella mål.) 
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den långfristiga skulden. Amortering av den kortfris
ga skulden uppgår till ca 13,4 mkr. 
 
D
(493,1) mkr.  
 
F
Likvida medel har ökat med 20,4 m
årets slut till 21,1 (-21,2) mkr. 
 
A
Den höga investering
ningarna under en femårsperiod ökat från 34,1 mkr ti
42,9 mkr. Jämfört med år 2007 ökade avskrivnings-
kostnaden med 1,6 (1,7) mkr. Att avskrivningarna in
ökar lika snabbt som tillgångarna beror på att den 
största delen av investeringarna avser fastigheter m
en avskrivningstid på 33 år. 
 
F
Finansnettot, det v
ella intäkter och finansiella kostnader, ökade under 
året med 2,3 (1,7 ) mkr till 20,8 mkr i jämförelsen 
med år 2007.  
 
U
tan höjts under året. Den genomsnittliga räntan år 
2008 uppgick till 4,2 (3,81) procent. 
 
L

  18,9 
10,8 

54,8 
60,5 

74,5 
101,2

67,7 
61 

76 
35

43,7
73,9 

80,3 
41,6 
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2007 

Håbo kommun ä
värden på tillgångssidan som många andra kommune
i Stockholmsområdet kunnat använda för att finansiera 
expansionen.  
 
S
kommunen haft mycket omfattande investeringar 
inom skolan under perioden 1996-2003. Kommune
lång fristiga låneskuld har dock minskat under året 
med 9,1 tkr från 493,1 till 484,0 mkr.  
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Förvaltningsberättelse 
 

 

långfristiga lån 

etta motsvarar en minskning från 26 047 kr till  
åta-

ensionsförpliktelser 
går till 358,2 (350,3) 

 

ensionsmedelsförvaltning 
Bokslut Bokslut  

Diagrammet nedan visar kommunens  
långfristiga skulder och årliga räntekostnader på 

 
D
25 176 kr per invånare. Därutöver har kommunen 
ganden för pensioner och andra löneskulder uppgåen-
de till 390,3 (381,1) mkr eller 20 302 kr per invånare 
 
P
Kommunens pensionsskuld upp
mkr. Varav 34,1 (30,0) mkr redovisas under avsätt-
ningar i balansräkningen och 324,1 (320,3) mkr som
ansvarsförbindelse enligt den blandade modellen. Den 
totala pensionsskulden har under år 2008 ökat med 7,9 
mkr jämfört med år 2007. 
 
P
 

pecifikation / tkr S  2008 2007 
Avsättning för pensioner och liknan-  

4 137
 

30 032de förpliktelse. -3  -  
Ansvarsförbindelser – pensionsför-
pliktelser som inte upptagits bland 
avsättningar 

 
 

-324 053 -320 266 

 
 
 

Finansiella placeringar 0 0 
 

terupplåning i verksaÅ mheten -358 19 -350 29
 

0 
 

8 

 
År 1999 antog kommunfullmäktige placeringspolicy 

r 1998-1999 
 individuella valet som hänförs till åren 

r 2000 
0 avsattes 1,1 procent till individuell för-

v-

r 2001 
1 togs ett nytt beslut av kommunfullmäktige 

r 2002 
2 görs en avsättning även för timanställda 

 

r 2003 
fullmäktige beslutade att pensionsavsätt-

t 
-

r 2004 - 2008 
ick pensionskostnaden för den indi-

oliditet 
ger i vilken utsträckning tillgångar fi-

g 

a 

ågon uttalad norm för vilken soliditetsnivå en kom-

oliditeten för kommunen uppgår till 15,0 % (13,2 

oliditet åren 1998-2008 
avseende pensionsmedel (KF §96). Policyn innebar: 
 
Å
De delar av det
1998-1999 redovisades under avsättningar inklusive 
årliga uppräkningar motsvarande statslåneräntan. 
 
Å
För år 200
valtning, resterande 2,7 procent redovisades under a
sättningar inklusive ränteuppräkning. 
 
Å
För år 200
att hela den individuella delen skulle avsättas för indi-
viduell förvaltning 3,8 procent.  
 

 

Å
För år 200
och vikarier. Ett nytt avtal förhandlades fram år 2002.
Timanställda, som är 28 år och äldre, har pensionsrätt 
från och med år 2002. 
 20,5

-19

-17,1

-16,4
483

507,5

493

484

2005

2006

2007

2008

Räntekostnader Långfristiga lån

Å
Kommun
ningarna som hänförs till åren 1998-2000 betalas u
som individuell del enligt PFA 98 inklusive löneskat
ten. Betalningen har gjorts under år 2004 och uppgick 
efter nuvärdesberäkning av förmånsvärdet till 24,2 
mkr inklusive löneskatten. 
 
Å
För år 2008 uppg
viduella delen till 18,5 mkr. Åren 2006 och 2007 upp-
gick pensionskostnaden till 14,9  resp. 17,8 mkr. Åren 
2004 och 2005 uppgick kostnaden till 13,5 resp. 14,2 
mkr inklusive löneskatten. Utbetalningen av 2008 års 
pensionskostnad för den individuella delen kommer 
att ske i mars månad år 2009. 
 
S
Soliditeten an
nansierats med eget kapital. Måttet ger en uppfattnin
om kommunens finansiella styrka på längre sikt. Ut-
vecklingen av soliditeten bestäms dels av resultatet, 
dels av hur tillgångarna, avsättningarna och skuldern
förändras under året. 
 
N
mun bör ligga på finns inte. En hög soliditet är dock 
eftersträvansvärd då den ger lägre finansiella kostna-
der.  
 
S
%), att jämföras med den genomsnittliga soliditeten i 
länet som år 2008 uppgick till 48,0%. 
 
S
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Förvaltningsberättelse 
 

 
eaktas även pensionsförpliktelserna, både de som re-

illämpning av balanskravet 
ngen om god eko-

s 

ramtiden 

för 2009 fastställt en budget och 

 -2010 om 

nanskrisen 

es 

u-

rbetsmarknaden 
aftigt under de kommande två 

e senaste tre årens starka sysselsättningsutveckling 

 

amtidigt stagnerar sysselsättningen i den offentliga 

-
-

äntan och inflation 
ber 2008 steg inflationen 

e-

å grund av främst fallande råvarupriser och kraftigt 

-

t 

emografi 
fiska utvecklingen i kommunen fram-

 

udgetföljsamhet 
ättre på att bedriva verksamhe-

od ekonomisk hushållning 
k hushållning är att 

B
dovisas som ansvarsförbindelse och som avsättning, 
blir soliditeten -26,3 (-27,1%).   
 
T
Hösten 2004 förändrades lagstiftni
nomisk hushållning och olika tillämpningar kring det 
k balanskravet vilket innebär att ett eventuellt negativ 
resultat skall täckas i budgeten senast tre år efter det år 
som det negativa utfallet uppkom. Kommunens resul-
tat är positiv och uppgår till 12,6 mkr, således uppfyl-
ler kommunen balanskravet år 2008. 
 
F
 

udget i balans  B
Håbo kommun har in
ekonomisk plan som innebär balans i ekonomin. 
 

nligt Konjunkturinstitutets rapport jan-09 E
målas följande bild upp om utveckling 2009
arbetsmarknaden, räntan och inflation.  
 

en globala konjunkturnedgången och fiD
får stora effekter på den reala ekonomin i Sverige. 
BNP sjunker med närmare 1 procent 2009 och kon-
junkturnedgången fortsätter 2010. Regeringen föruts
föreslå ytterligare finanspolitiska åtgärder och Riks-
banken sänker reporäntan till 1,00 procent i syfte att 
dämpa konjunkturnedgången. Trots den expansiva 
ekonomiska politiken bottnar konjunkturen först i sl
tet av 2010.  
 
A
Arbetslösheten ökar kr
åren och antalet sysselsatta minskar med ca 135 000 
personer.  
 
D
bröts det tredje kvartalet 2008. Därefter har antalet 
varsel om uppsägning ökat dramatiskt, samtidigt som
antalet nyanmälda lediga platser och företagens an-
ställningsplaner har fortsatt att falla. 
 
S
sektorn, varför den totala sysselsättningen minskar 
med ca 2 procent 2009. År 2010 fortsätter sysselsätt
ningen att falla med drygt 1 procent. Antalet sysselsat
ta personer 2010 blir därmed ca 135 000 färre jämfört 
med 2008.  
  
R
Fram till och med septem
mätt med KPI snabbt, främst på grund av högre ränt
kostnader för egnahem och högre priser på energi och 
livsmedel. I början av september höjde Riksbanken 
reporäntan till 4,75 procent till följd av bland annat 
farhågor för att den höga inflationen skulle leda till 
varaktigt högre inflationsförväntningar.  
 

P
ned reviderade konjunkturutsikter under hösten har 
Riksbanken sedan oktober i snabb takt sänkt reporän
tan med totalt 3,75 procentenheter till 1,00 procent. 
Inflationen mätt med KPI var i november 2,5 procen
och inflationen exklusive räntekostnader för boende, 
energi och livsmedel (KPIX exkl. energi och livsme-
del) uppgick till knappt 1 procent.  
 
D
Den demogra
över med flera barn inom barnomsorgen, och skolan
samt ökningen av antalet äldre kommer att ställa stora 
krav på kommunal service och utbyggnad.  
 
B
Nämnderna har blivit b
ter inom de ekonomiska ramar som fullmäktige beslu-
tat för år 2008, endast socialnämnden redovisar en ne-
gativ avvikelse.  
 
G
Grundtanken bakom god ekonomis
dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen väl-
färd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat
ihop. Annars skjuts betalningar upp till framtida gene-
rationer. God ekonomisk hushållning förutsätter därför
överskott över tiden. 
 

tt skäl är att investeri

 

 

ngsnivån oftast är högre än de 
-

e pensionsrättigheter 

E
avskrivningar på investeringar som årligen belastar re
sultatet. Det behövs ett överskott för att finansiera in-
vesteringar, annars måste kommunen öka sin upplå-
ning eller frigöra resurser exempelvis genom försälj-
ningar av anläggningstillgångar eller minska verk-
samhetens kostnader. 
 

tt annat motiv är att d som an-
-

nte 

E

 13

ställda tjänat in före år 1998 inte är finansierade. Des
sa rättigheter måste därför finansieras nu eller i fram-
tiden. Redovisningsmetoden (den sk blandade model-
len) innebär att dessa åtaganden inte bokförs som 
skulder i balansräkningen och att värdesäkringen i
kostnadsförs. För närvarande innebär det bland annat 
att kommunen redovisar lägre kostnader än vad som 
varit fallet om alla pensionskostnader hade beaktats. 
Om ett antal år blir förhållandet det omvända. 
 



Förvaltningsberättelse 
 

 
Nedanstående diagram visar skuldökningen av 
pensionsrättigheter som kommunens anställda tjä-
nat in före år 1998, tkr. 

 Ansvarsförbindelser pensioner ej 
upptagna i balansräkningen  2008-2013 

inkl. löneskatten

2013

315000 320000 325000 330000 335000 340000

2008

2009

2010

2011

2012

 Källa ansvarförbindelse prognos 5 år, KPA 

tt tredje motiv för överskott är att det bör finnas en 

 

E
buffert för att kunna möta oväntade händelser eller 
sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskär-
ningar i verksamheten. 
 
God ekonomisk hushållning handlar dock inte enbart 
om att få ekonomin för helheten att gå ihop. Minst lika
viktigt är att organisationen

 
 arbetar effektivt och att 

erksamheterna utför de uppdrag som politiken och de 
ekonomiska ramarna ger. Det innebär ett ständigt ar-
bete i hela organisationen så att uppdrag, resursfördel-
ning och ansvar är tydliga. 
 

 
Vipul Vithlani 
Ekonomichef 
 
 
 
 
 
 

v
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Personalredovisning 
 

 
 

Personalredovisning 2008 
 

Personalredovisningen syftar till att belysa hur den ak-
tuella personalsituationen ser ut ur olika aspekter per 
den 1 november. Bilden som ges är en ögonblicksbild, 
eftersom bilden förändras hela tiden.  
 
Definitioner och begrepp 
Redovisningen bygger på ett antal nyckeltal som har 
tagits fram ur kommunens personalsystem. Nyckeltal 
kan definieras som grundläggande information om den 
anställda personalen. 
 
Uppgifterna i personalredogörelsen avser tillsvidare- 
och visstidsanställda med månadslön enligt Allmänna 
Bestämmelser (AB), inklusive helt lediga. Med tillsvi-
dareanställda avses det som i dagligt tal kallas fast an-
ställda. Med visstidsanställda avses oftast vikarier, 
som enligt lag eller avtal är anställda under viss be-
stämd tid vid ordinarie personals frånvaro. När timan-
ställd personal redovisas anges det särskilt. 
 
Antal månadsanställda totalt den 1 november 
Nyckeltal 2008 2007 2006 
Samtliga anställda, antal i kommunen 1 291 1 332 1 315
Andel kvinnor i % 82,7 81,2 82,6
Andel män i % 17,3 18,8 17,4
Andel tillsvidareanställda i % 90 89,6 87,8
Andel visstidsanställda i  % 10 10,4 12,2

 
Av samtliga månadsanställda den 1 november 2008, 
totalt 1 291 personer, var 1 162 personer fast anställda 
och 129 personer visstidsanställda. Kvinnorna utgör 
nästan 83 % av samtliga anställda. 
 
Samtliga månadsanställda motsvarar cirka 1 192 års-
arbetare (100 % sysselsättningsgrad). 
 
Antal månadsanställda per förvaltning den  
1 november 
Nyckeltal 2008 2007 2006

Kommunstyrelsens förvaltning  44 42 41
Miljö- och teknik förvaltning 90 113 107
Bildningsförvaltning 858 876 905
Socialförvaltning 299 302 263

 
Miljö- och teknikförvaltningen har minskat med totalt 
23 anställda. Av dessa utgör 18 personer tillsvidarean-
ställda brandmän. Räddningstjänsterna i Håbo och 
Enköpings kommuner har från och med årsskiftet 
2007/2008 gått samman i ett nybildat kommunalför-
bund, som räknas som en egen arbetsgivare. 
 
Antalet anställda på bildningsförvaltningen fortsätter 
att minska, till största delen beroende på ett fortsatt 
minskat elevunderlag i skolan. Det har inneburit en 
anpassning av personalbemanningen, bl.a. genom en 
minskad återbesättning av vakanta tjänster. Ett antal 

anställda inom skolan, cirka 7-8 personer, har gått 
över till nya friskolor i kommunen. En minskning med 
3-4 tjänster inom administrationen på bildningskonto-
ret och en viss minskning av anställda inom förskola 
och fritidshem har också skett. 
 
Socialförvaltningen har minskat något. Omorganisa-
tion och personalneddragningar genomfördes i början 
av år 2008 som bland annat innebar att 3 avdelnings-
chefstjänster togs bort, att antalet vårdpersonal på Po-
mona minskade med 4 anställda samt neddragning 
med en tjänst som aktivitetsledare på arbetsmarknads-
avdelningen. 
 
Hel- och deltidsanställda den 1 november 
Nyckeltal 2008 2007 2006
Tillsvidareanställda kvinnor    
Heltid       100 % 75,6 76,4 73,1
Deltid     -  74 % 6,8 6,4 9,6
Deltid   75-99 % 17,6 17,2 17,2
   
Tillsvidareanställda män   
Heltid       100 % 94,2 95,5 92,9
Deltid     -  74 % 3,0 2,8 4,6
Deltid   75-99 % 2,8 1,7 2,5

 
Av samtliga tillsvidareanställda kvinnor i kommunen 
så har 76% heltidsanställning. Motsvarande siffra för 
de tillsvidareanställda männen är betydligt högre, 
94%. Det är nästan bara kvinnor som är sysselsatta i 
verksamheter med många deltidsanställningar, såsom 
vård- och omsorg, lokalvård och skolmåltidsverksam-
het. På kommunstyrelsens förvaltning arbetar 98% av 
kvinnorna heltid. Motsvarande siffra för övriga för-
valtningar är: miljö- och teknikförvaltningen 82%, 
bildningsförvaltningen 84% och socialförvaltningen 
52%. 
 
Åldersstruktur 
Medelåldern bland kommunens samtliga månadsan-
ställda är 46 år. Medelåldern för den visstidsanställda 
personalen är betydligt lägre än för de tillsvidarean-
ställda, 37,9 år respektive 46,8 år. Andelen tillsvidare-
anställda över 50 år utgjorde den 1 november drygt 
40% av alla tillsvidareanställda (år 2007: 39%, 2006: 
41%).  
 
Åldersstruktur den 1 november 
Antal tillsvidare  
anställda 

 
973 

 
189 1162

därav efter ålder, och i %   
Nyckeltal: 
Åldersstruktur 

 
Kvinnor 

 
Män 

 
Samtliga 

20-29 7,8 4,8 7,4
30-39 25,3 27,0 25,6
40-49 25,7 31,2 26,6
50-59 26,7 27,5 26,9
60 och över 14,5 9,0 13,6
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Personalredovisning 
 

 
Pensionsavgångar 
Under 2008 har 11 anställda gått i ålderspension vid 
65 år och ytterligare 11 anställda har valt att gå i pen-
sion före 65 år. Två personer har gått i pension efter 
65 år. Totalt har således 24 personer fått pension på 
heltid under året, 2007 var siffran 26 personer. 
Under 2009 uppnår 27 anställda pensionsålder 65 år. 
 
Arbetad tid - resursanvändning 
För att beskriva hur de anställdas avtalade arbetstid 
används behövs en redovisning som visar den arbetade 
tiden respektive olika former av frånvaro. Frånvaro 
delas upp i semester, sjukfrånvaro samt lagstadgad 
och annan överenskommen ledighet. Med arbetstid en-
ligt avtal avses möjligt antal arbetade timmar per år 
där reducering gjorts för antalet helgdagar under året. 
Vid beräkning av den totala arbetade tiden ska dessut-
om hänsyn tas till mertid och övertid som ju ligger 
utanför den avtalade arbetstiden.  
 
Redovisningen av arbetad tid och frånvaro under peri-
oden 1/1 tom 31/12 2008 avser kommunens samtliga 
månadsavlönande och timavlönade enligt AB. Den ar-
betade tiden utgör 1 855 000 timmar, eller 74,1% av 
den avtalade tiden.  
 
Arbetad tid och 
frånvaro, tim-
mar i 1000-tal  

 
 

2008 

 
 

% 

 
 

2007 

 
 

% 

 
 

2006 

 
 

% 
Arbetstid enligt 
avtal 

2 503  100 2 519 100 2 499 100

Summa frånvaro 667 26,8 695 27,6 698 27,6
Övertid + mertid 18,5 0,7 20 0,8 19 0,7
    
Total arbetad 
tid  

1 855 74,1 1 844 73,2 1 820 73,1

 
Årsarbeten 
Utifrån uppgifterna om arbetad tid och frånvaro görs 
omräkning till årsarbeten. Ett årsarbete ska avspegla 
genomsnittlig arbetad tid för en heltidsarbetande under 
ett år. Det totala antalet utförda årsarbeten i Håbo 
kommun beräknat på antal arbetade timmar 2008 ut-
gjorde 1 082. 
 
Redovisning av sjukfrånvaron  
Sjukfrånvaron i Håbo kommun fortsätter att minska 
och understiger nu 7 % på kommunnivå. Redovis-
ningen omfattar samtliga arbetstagare oavsett anställ-
ningsform och avtal. I redovisningen ingår sju olika 
nyckeltal.  
 
Sjukfrånvaro definieras som frånvaro på grund av 
sjukdom, olycksfall, arbetsskada, medicinsk behand-
ling, arbetslivsinriktad rehabilitering, sjukersätt-
ning/aktivitetsersättning. 
 
Sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sam-
manlagda ordinarie arbetstid och med hänsyn tagen till 
frånvaro utan lön (t.ex. tjänstledighet för annat arbete, 
partiell tjänstledighet för vård av barn eller övrig från-
varo utan lön). 

 
Nyckeltal sjukfrånvaro 2008 2007 2006 
Total sjukfrånvaro i % av den 
sammanlagda ordinarie arbets-
tiden 

6,9 7,2 7,9 

Sjukfrånvaro för kvinnor i % av 
den sammanlagda ordinarie ar-
betstiden 

7,5 8,0 8,7 

Sjukfrånvaro för män i % av 
den sammanlagda ordinarie ar-
betstiden 

4,5 4,0 3,8 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 
29 år och yngre 

6,3 6,1 4,7 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 
30-49 år 

6,0 6,4 7,2 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 
50 år och äldre 

8,0 8,4 9,3 

Andel i % av total sjukfrånvaro 
som varat 60 dagar eller mer 

57,2 60,2 60,2 

 
Den totala sjukfrånvaron utgör per förvaltning: 
kommunstyrelsens förvaltning 3,4% (2007: 6,2%, 
2006: 5,3% ), miljö- och teknikförvaltningen 4,0% 
(2007: 3,6%, 2006: 3,6%), bildningsförvaltningen 
7,8% (2007: 8,0%, 2006: 8,3%) och socialförvaltning-
en 6,3 % (2007: 6,9%, 2006: 7,6%).                                                  
 
Den 31 december 2008 var 65 anställda i kommunen 
långtidssjuka mer än 60 dagar (2007: 70 personer, 
2006: 80 personer, 2005: 90 personer). 29 personer 
var helt sjukskrivna eller hade tidsbegränsad hel sjuk-
ersättning. Av övriga var 36 personer deltidssjuk-
skrivna eller hade tidsbegränsad sjukersättning på del-
tid, det vill säga de var i arbete på deltid. 
 
Företagshälsovård  
Håbo kommun har sedan början av 2000 haft ramavtal 
med LänsHälsan i Uppsala AB om företagshälso-
vårdstjänster för personalen. Anledningar till att vända 
sig till företagshälsovården är dels det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, dels det rehabilite-
rande arbetet med enskilda anställda som drabbats el-
ler riskerar att drabbas av ohälsa och sjukskrivning. 
Sedan januari 2004 tillämpas metoden ”Tidig åter-
gång” vid sjukskrivning, med syfte att så tidigt som 
möjligt vidta lämpliga rehabiliteringsåtgärder i samar-
bete med anställd, chef och LänsHälsans olika kompe-
tenser. 
 
Den totala kostnaden för företagshälsovård hos Läns-
Hälsan år 2008 var 616 575 kronor (2007: 770 670 kr, 
2006: 791 681 kr). Snittkostnaden per månadsanställd 
för företagshälsovården är 478 kronor (2007: 575 kr, 
2006: 602 kr). 
 
Friskvård 
Sedan 2002 har kommunens medarbetare möjlighet att 
använda arbetstid till friskvård, den så kallade frisk-
vårdstimmen, om verksamheten tillåter. Det under 
2004 införda friskvårdsbidraget till de anställda har 
även under 2008 utgått för att stimulera och främja 
personalens förutsättningar till ökad fysisk och psy-
kiskt välbefinnande och hälsa.  
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Personalredovisning 
 

 
Totalt har kommunen nu ett 35-tal friskvårdsinspiratö-
rer som har utbildats i samarbete med Biskops-Arnö 
folkhögskola. Målet är att det ska finnas minst en in-
spiratör på varje arbetsplats i kommunen. Detta som 
ett led i kommunens friskvårdsåtgärder för att främja 
de anställdas hälsa och minska sjukfrånvaron.  
 
Olika friskvårds- och trivselaktiviteter för medarbetar-
na har genomförts under året i personalklubbens regi. 
 
Medellön 
Ett jämförelsemått för att mäta lön är begreppet me-
dellön i kronor per månad. Medellönen speglar priset 
på arbetskraft och beror på lönenivåer, yrkes-, ålders- 
och verksamhetsstruktur. 
 
Medellönen är beräknad som medelvärde av överens-
kommen lön (inklusive fasta tillägg) för november 
månad 2008 för all månadsanställd samt timavlönad 
personal enligt AB.  
 
Medellönen för samtliga anställda är den 1 november 
2008: 21 332 kronor (2007: 21 041 kr, 2006: 20 166 
kr). För kvinnor är medellönen 21 278 kr (2007: 
20 697 kr, 2006:19 758 kr). Männens medellön är 
21 557 kr (2007: 22 468 kr, 2006: 21 862 kr). 
  

Medellön 2008
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Personalkostnad 
Personalkostnader består av löner för arbetad och ej 
arbetad tid, ersättningar, sociala avgifter, pensions-
kostnader och personalsociala kostnader.   
 
Personalkostnader beräknas för all personal dvs. till-
svidareanställda, visstids- och timanställda (enligt 
AB). Personalkostnaden uttrycks i tusental kr per års-
arbetare. 
 
Personalkostnad per 
årsarbetare i tusental 
kronor Totalt 

Därav lön 
för arbetad 

tid 

År 2008 414 367 
År 2007 396 348 
År 2006 381 340 
År 2005 375 330 
År 2004 364 322 
År 2003 352 309 
År 2002 333 296 
År 2001 324 282 
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Befolkning, sysselsättning, kommunikationer 
 

 

Befolkning, sysselsättning, kommunikationer 
 
Boende och befolkning 
Bostäder 
Under 2008 färdigställdes flerbostadshusprojekten 
Viby äng med 50 lägenheter, Källvägen med 60 lä-
genheter och Solslätten med 38 lägenheter. Därutöver 
tillkom 45 enbostadshus under 2008. Färdigställande 
av detta stora antal lägenheter är en följd av ändringar 
i subventionssystemet 2006/2007 vilket gjorde att fle-
ra projekt startades samtidigt än vad som vore nor-
malt. Dessa är nu inflyttade eller inflyttningsklara vil-
ket har gett Håbo ett relativt stort tillskott av nyprodu-
cerade inflyttningsklara lägenheter och villor. Kom-
mande större bostadsområden är Frösundavik med 140 
lägenheter varav 40 lägenheter planeras i flerbostads-
hus och Viby äng med cirka 370 lägenheter där för-
säljning av tomter nu pågår och ca 220 lägenheter 
återstår att detaljplaneras. Kalmarsand med ca 240 
tillkommande lägenheter och Skokloster sjöstad med 
mellan 200 och 300 lägenheter har påbörjats som de-
taljplaneprogram. 
 
Befolkningen ökar 
Befolkningen ökade med 294 personer under det 
gångna året, vilket är högre än tidigare års ökningsvo-
lymer. Håbos befolkning uppgick till 19 225 invånare 
vid årsskiftet. 
 
Figur 1. Befolkningsutveckling 1982- 2008 
Källa: SCB, BEFPAK 
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er hösten 2008 kommer att märkas 
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 1. Andel av befolkningen 16-64 år i arbetslöshet  i 
m eller med stöd, vid årets slut.  

 AMS, månadsstatistik 
r Håbo Uppsala län Riket 

2,8 3,8 5,8 

å
tillkom, samtidigt som 104 pe
let ligger över det normala för Håbo kommun unde
året jämfört tidigare år. Även inflyttningen har letat 
sig tillbaka till en normalnivå efter att ha legat lågt 
under en tid. 
 

ånga flM
In- och utflyttningen har som vanligt varit mycket 
hög, vilket är typiskt för en kranskommun till Stock-
holm. 1 167 personer flyttade till kommunen samtidig
som 1 028 flyttade ut. Flyttningsnettot för året blir 13
personer. 
 
Under året tappade kommunen -197 personer netto till 
övriga kommuner i Uppsala län. Samtidigt erhöll 
kommunen 203 personer netto från ”resten av riket” 

o
mot utlandet låg på 39 personer. 
 
Kommunens befolkning finns i stor utsträckning i cen-
tralorten Bålsta, länets tredje största tätort efter Upps
la och Enköping. C:a 80 procent av befolkningen är 
bosatt i tätorten.  
 
Unga invånare, än så länge 
I jämförelse med riket har Håbo kommun en ”ung” be-
folkning. Åldersgruppen 0-19 år ligger klart över an-
delen i riket, c:a 6 procent högre. Gruppen 30-44 år-
ingars andel är också klart större i Håbo än i riket. Be-
traktar man andelen pensionärer, är gruppen unge
p
åringar i kommunen, i jämförelse med riket
utgör 26 % av befolkningen. Det innebär oc
delen pensionärer kommer att tangera (och överstiga?
andelen äldre i riket, om ett antal år. Gruppen 20-29-
åringar är 3 % färre i kommunen än i riket, vilket be-
ror på gruppens starka utflyttnings-benägenhet.  
 
Sysselsättning och näringsliv 
Sjunkande arbetslöshet under året 
Håbo kommun har historiskt sett haft en mycket låg
arbetslöshet. Vid årets slut uppgick andelen som va
a
sökande med stöd, till 1,9 procentandelar av befolk-
ningen i förvärvsarbetande ålder. Det innebär att den 
positiva utvecklingen av arbetsmarknaden som skö
des år 2005 och 2006, fortsatt under 2007. Under 2008 
har arbetslöshet sjunkit markant trots den låga kon-
junkturen under hösten 2008.(se tabellen nedan).  
 
Enligt Länsarbetsnämnden i Uppsala kommer 2009 att 
präglas av minskad efterfrågan och sysselsättningen 
och tillväxten som avtar. Den lågkonjunktur som 
drabbat Sverige und
ä
att vara störst inom industrin och byggbranschen, nå

n, företagsgot mindre inom handel
liga och kulturella tson jänster. Byggnäring  och f

tagstj åbo  det dål onj
turläget
att bl

kra ansc

 
Tabell  och
progra
Källa:
Å
2000 
2005 4,1 5,3 6,6 

2006 3,6 4,4 5,6 
2007 3,1 4,1 5,4 
2008 1,9 3,3 4,6 
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Figur 3. Relativ fördelning av förvärvsarbetande dagbe-
folkning på branscher. Källa: SCB AMPAK  

Många utpendlare 
D
lokala arbetsmarknaden begränsa  % av den
värvsarbetande befolkninge endlar ut från komm
nen, se tabell n. Till nästan uteslutande 
stockholmsre  målet för arbetsresan. 
 

abell 2. Sysselsättning. Källa: SCB, AMPAT
 
Förvärvsarbetande befolkning   9 558 
Arbetstillfällen   
U
Inpendling               
Nettopendling                           -4 742 
 
Cirka 80% av den förvärvsarbetande befolkningen 
finns i Bålsta tätort. En ungefär lika stor andel av alla 
arbetstillfällen finns även där.  
 
Stor branschspridning 
Näringslivet i kommunen domineras av s
o
ningen är stor. De flesta företagen är dock verksamma 
inom Tjänstebranschen (bestående av finansiell ver
samhet, företagstjänster, personliga och kulturella 
tjänster). Handel, hotell och kommu

U
stark byggbransch. Ett stort antal företag och verk-
samma perso
d
 
Näringslivsstrukturen i kommunen fram

Jord- o Skogsbr.

Tillverkning

Byggverksamhet

Handel o Kommunik.

Tjänster

Utbild+ vård+förvalt.

Ej spec.
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Källa: SCB, om inte annan angivits. 
 
 
 
 



Resultaträkning kommunkoncern 
 

 
Resultaträkning koncern åren 2007-2008  
 

  Koncern Kommun Koncern Kommun 

Resultaträkning koncern (tkr) Not 2008 2008 2007 2007 

   
Verksamhetens intäkter 1 254 817 147 228 256 723 157 143
Verksamhetens kostnader 2 -889 561 -837 174 -852 992 -797 322
Avskrivningar 3 -61 695 -42 898 -59 764 -41 318

    

Verksamhetens nettokostnad  -696 439 -732 844 -656 034 -681 497
    

Skatteintäkter  774 963 774 963 725 778 725 778
Generella statsbidrag och utjämning  -8 740 -8 740 824 824
Finansiella intäkter 4 2 796 2 768 1 697 2 281
Finansiella kostnader 5 -54 442 -23 532 -48 274 -20 781

    

Resultat före extra ordinära poster  18 138 12 615 23 991 26 606
   

Avsättning till periodiseringsfond  0 0 0 0
Skatter på årets resultat 6 -328 0 -70 0
    

   

Årets resultat 7 17 810 12 615 23 922 26 606
   

 
Korrigering av resultatet för 2007 har skett med ca 5 tkr, då underlaget från Håbo Marknads AB ej stämde med förgå-
ende år. 
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Konsolidering till kommunkoncernnivå omfattar Håbo kommun, Håbohus AB, Håbo Fastighets AB och Håbo Mark-
nads AB.



Balansräkning kommunkoncern 
 

 
Balansräkning koncern åren 2007-2008 
 
Balansräkning koncern (tkr)  Koncern Kommun Koncern Kommun 

 Not 2008 2008 2007 2007 

Tillgångar    
   

Anläggningstillgångar    
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 499 620 698 220 1 498  455 694 447
Maskiner och inventarier 9 9 351 8 609 11 635 10 355
Finansiella anläggningstillgångar 10 2 850 30 161 4 552 38 511

Summa anläggningstillgångar  1 511 821 736 990 1 514 642 743 313
    

Omsättningstillgångar     
Förråd mm 11 532 532 593 593
Exploateringsfastigheter  23 266 0 23 566 0
Fordringar 12 49 177 26 257 76 489 50 722
Kassa och bank 13 38 390 21 093 13 514 715

Summa omsättningstillgångar  111 365 47 882 114 163 52 030
   

Summa tillgångar  1 623 186 784 872 1 628 805 795 343
    

Eget kapital och skulder    
   

Eget kapital    
Eget kapital 14 170 944 117 374 153 137 104 761
Varav årets resultat 
 

 17 810 12 615 23 922 26 606

Avsättningar     
Pensioner 15 34 137 34 137 30 032 30 032
Övriga avsättningar 16 9 708 0 10 685 0

Summa avsättningar  43 845 34 137 40 717 30 032

   
Skulder    
Långfristiga skulder 17 1 239 948 484 687 1 246 466 495 638
Kortfristiga skulder 18 168 450 148 674 188 486 164 912

Summa skulder  1 408 398 633 361 1 434 952 660 550
   

Summa eget kapital och skulder 1 623 186 784 872 1 628 805 795 343

     
Pensionsförpliktelser  324 053 324 053 320 266 320 266
Varav löneskatt  63 267 63 267 62 527 62 527
Borgen och ansvarsförbindelser 19 157 551 670 767 161 157 678 860
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Resultaträkning kommunen 
 

 
Resultaträkning - sammanfattar intäkter och kostnader samt visar förändring av det egna kapitalet 
 
Resultaträkning (tkr)  Kommunens Kommunens Kommunens

 NOT Bokslut år 2008 Bokslut år 2007 Bokslut år 2006

     

Verksamhetens intäkter 20 147 228 157 143 155 418

Verksamhetens kostnader 21 -837 174 -797 322 -750 295

Avskrivningar  -42 898 -41 318 -39 654

     

Verksamhetens nettokostnad  -732 844 -681 497 -634 531

     
Skatteintäkter 22 774 963 725 778 694 128

Generella statsbidrag och utjämning 23 -8 740 824 -9 127

Finansiella intäkter 24 2 768 2 281 1 258

Finansiella kostnader 25 
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-23 532 -20 781 -18 049

     

Årets resultat  12 615 26 606 33 679



Balansräkning kommunen 
 

 
Balansräkningen - visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen samt hur kapitalet använts (tillgångar) och 
anskaffats (eget kapital, avsättningar och skulder) 
 
Balansräkning (tkr)  Bokslut Bokslut Bokslut 

Not 2008 2007 2006 

Tillgångar     

    

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 26 698 220 694 447 649 685

Maskiner och inventarier 27 8 609 10 355 8 643

Finansiella anläggningstillgångar 28 30 161 38 511 39 800

Summa anläggningstillgångar  736 990 743 313 698 128

    

Omsättningstillgångar     

Förråd mm 29 532 593 435

Fordringar 30 26 257 50 722 25 661

Kassa och bank 31 21 093 715 21 953

Summa omsättningstillgångar  47 882 52 030 48 049

    

Summa tillgångar  784 872 795 343 746 176

    

Eget kapital och skulder     

    

Eget kapital     

Eget kapital 32 117 374 104 761 78 155

Varav årets resultat  12 615 26 606 33 679

    

    

Avsättningar     

Pensioner 33 34 137 30 032 22 065

Summa avsättningar  34 137 30 032 22 065

    

Skulder     

Långfristiga skulder 34 484 687 495 638 511 180

Kortfristiga skulder 35 148 674 164 912 134 776

Summa skulder  633 361 660 550 645 956

    

Summa skulder och eget kapital  784 872 795 343 746 176

    
Pensionsförpliktelser 33 324 053 320 266 273 325
Varav löneskatt  63 267 62 527 53 363
Borgen och ansvarsförbindelser 36 670 767 678 860 683 600
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Betalningsflödesanalys 
 

 
Betalningsflödesanalys - visar hur en räkenskapsperiods investeringar och löpande verksamhet har  
finansierats. 
 
Betalningsflödesanalys (tkr) Bokslut Bokslut Bokslut

2008 2007 2006

Den löpande verksamheten  

Årets resultat 12 615 26 606 33 679

Justering för av- och nedskrivningar 42 898 41 318 39 654

Justering för gjorda avsättningar 5 260 4 448 6 029

   

Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital 60 773 72 372 79 362

  

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet  

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 24 467 -25 061 -7 706

Ökning/minskning av förråd 61 -157 -227

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -4 025 20 281 21 046

Kassaflöde från den löpande verksamheten 81 276 67 435 92 475

    

Investeringsverksamheten  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -47 930 -78 100 -86 911

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 006 139 229

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 0 1 142 1 045

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 6 500 -10 834 -12 992

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 424 -87 653 -98 628

    

Finansieringsverksamheten  

Nyupptagna lån 0 0 110 000

Amortering av skuld -9 100 -14 393 -85 500

Kortfristig upplåning 0 13 374 

Amortering kortfristig lån -13 374  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -22 474 -1 019 24 500

    
Förändring av likvida medel 20 378 -21 238 18 347

   

Årets kassaflöde 20 378 -21 238 18 347

Likvida medel vid årets början 715 21 953 3 606

Likvida medel vid årets slut 21 093 715 21 953

 
 
Räntebärande nettoskuld 
Räntebärande nettoskuld vid årets början 509 822 510 965 487 026

Räntebärande nettoskuld vid årets slut 486 972 509 822 510 965

  

Förändring av räntebärande nettoskuld -22 850 -1 143 23 939
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Investeringsredovisning 
 

 
Investeringsredovisning - visar hur årets investeringsutgifter och - inkomster fördelar sig på olika 
verksamhetsområden. 
 
Investeringsredovisning, tkr  Bokslut år 2008 Budget år 2008   

   Netto   Netto Budget 

Nämnder Intäkter Kostnader Kostnader Intäkter Kostnader Kostnader Avvikelse 

Gemensam verksamhet 0 -924 -924 0 -1 005 -1 005 81

   
Bildningsnämnd 0 -3 620 -3 620 0 -3 918 -3 918 298

   
Kultur- och fritidsnämnd 0 -476 -476 0 -818 -818 342

   
Socialnämnd 0 -1 211 -1 211 0 -1 075 -1 075 -136

   
Miljö- och tekniknämnd 2 250 -14 691 -12 441 0 -27 827 -27 827 15 386

Avfallshantering 0 -1 312 -1 312 0 -2 791 -2 791 1 479
Vattenverket 4 099 -25 696 -21 596 0 -27 398 -27 398 5 802

   
Summa 6 349 -47 930 -41 580 0 -64 832 -64 832 23 252

 
 
Anhållan om justering av anslag år 2009 - pågående investeringar år 2008 
 Bokslutsutfall Justering budget 

1) 
 

Netto 
Nämnder/tkr Avvikelse År 2009 avvikelse 

Gemensam verksamhet 81 0 81

 

Kultur- och fritidsnämnd 342 -342 0

 
Bildningsnämnd 298 -298 0

 

Socialnämnd -136 0 -136

 
Miljö- och tekniknämnden  

Avslutade projekt 270 0 270

Pågående Projekt 1) 15 116 -15 116 0

 

Vattenverket 
Avslutade projekt 5 802 0 5 802

 
Avfallshantering 
Avslutade projekt -21 0 -21
Pågående Projekt 1 500 -1 500 0

 
Summa 23 252 -17 256 5 996

 
1) Anhållan från kultur- och fritidsnämnden, bildningsnämnden och miljö- och tekniknämnden om att få ombudgetera 
investeringsmedel till år 2009.  
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Miljö- och tekniknämnden begär om att överföra budgeterade investeringsmedel om 16,6 mkr till år 2009, Anledning-
en till begäran är att investeringsprojekten pågår och kommer att slutföras år 2009.  



Driftredovisning 
 

 
Driftredovisning - visar avvikelsen i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad budget för nämnder. I 
driftredovisningen har interna transaktioner inte eliminerats. 
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Sammanställning Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

Verksamhetsnivå, netto tkr 2006 2007 2008 2008 Budget 

Skattefinansierade verksamheter      

Kommunfullmäktige -681 -548 -498 -546 48

Stöd till politiska partier -618 -690 -711 -695 -16

Valnämnd -138 -3 -3 -16 13

Revision -569 -646 -740 -810 70

Överförmyndare  -323 -346 -347 -321 -26

Kommunstyrelse -33 671 -35 194 -51 307 -52 192 885

Kommunstyrelsens förfogande 0 0 0 -2 193 2 193

Bildningsnämnd 1) -347 958 -344 154 -366 354 -368 770 2 416

Kultur- och fritidsnämnd -11 288 -13 210 -13 153 -57

Socialnämnd -133 164 -149 266 -162 871 -149 135 -13 736

Miljö och tekniknämnd -78 873 -101 575 -91 449 -93 366 1 917

Summa skattefinansierade verksamheter -595 995 -643 710 -687 490 -681 197 -6 293

  

Taxefinansierade verksamheter  

Avfallshantering -1 108 3 087 2 183 0 2 183

Vattenverket 1 652 -1 820 -2 933 0 -2 933

Summa taxefinansierade verksamheter 544 1 267 -750 0 -750

  

Finansförvaltning  

Pensions- och upplupna lönekostnader -6 934 -8 187 -12 309 -12 130 -179

Avskrivningar -39 654 -41 318 -42 898 -44 000 1 102

Kapitalkostnad Va-verket + övrigt 5 926 8 788 10 953 6 450 4 503

Exploatering och reavinster 1 583 1 663 -350 0 -350

Summa finansförvaltning -39 079 -39 054 -44 604 -49 680 5 076

 

Finanskonton  

Skatteintäkter 694 128 725 778 774 963 777 490 -2 526

Statsbidrag och utjämning -9 126 824 -8 740 -8 740 0

Ränteintäkter 1 257 2 281 2 768 1 000 1 768

Finansiella kostnader -18 049 -20 781 -23 532 -20 200 -3 332

Summa finansiering 668 209 708 102 745 459 749 550 -4 091

 

Årets resultat 33 679 26 606 12 615 18 673 -6 058



Redovisningsprinciper 
 

 

Redovisningsprinciper 
 
Allmänt 
Från och med 1 januari 1998 ersätter den kommunala 
redovisningslagen kommunens redovisningsreglemen-
te. Detta innebär att den kommunala redovisningen 
anpassas till det regelverk som gäller för övriga sekto-
rer. Redovisningen bygger också på rekommendatio-
ner från Svenska Kommunförbundet och Rådet för 
kommunal redovisning. Sammantaget innebär detta att 
redovisningen i kommunen sker i enlighet med god 
redovisningssed - i huvudsaklig överensstämmelse 
med bokföringslagen och årsredovisningslagen. 
 
Redovisningsmodellens dokument 
Den externa resultat- och balansräkningen är upprättad 
enligt den kommunala redovisningslagen. Betalflödes-
analys är upprättad enligt rekommendationer nr 16 -
2005 från Rådet för kommunalredovisning. Drift- och 
investeringsredovisningen uppfyller kraven på av-
stämningsmöjlighet mellan budget och utfall. 
 
Tillgångar och skulder 
Överordnad princip för värdering av tillgångar och 
skulder är försiktighetsprincipen som innebär att skul-
der ej undervärderas och tillgångar ej övervärderas. 
 
Anläggningstillgångar 
Byggnader och markanläggningar, inklusive pågående 
arbeten, värderas på balansdagen till anskaffningsvär-
de med avdrag för planenliga och bokföringsmässiga 
avskrivningar. Mark skrivs ej av. Eventuella stats- och 
investeringsbidrag reducerar investeringsbeloppen. 
Maskiner och inventarier har värderats till anskaff-
ningsvärde. Eventuella stats- och investeringsbidrag 
reducerar investeringsbeloppen. Aktivering sker ut-
ifrån individuell bedömning. 
 
Avskrivning av anläggningstillgångar 
Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaff-
ningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk livs-
längd enligt rekommenderad avskrivningstid från 
SKL. I kommunen påbörjas avskrivningar av an-
läggningar anskaffningsåret. Avskrivningar av pågå-
ende investeringar påbörjas då investeringen färdig-
ställs. 
 
Omsättningstillgångar 
Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av an-
skaffnings- eller verkligt värde. 
 
Skulder  
Kommande års amortering av långfristig skuld redovi-
sas som kortfristig skuld. 
 
Avsättningar för pensioner 
Från och med år 1998 redovisar kommunen sina pen-
sionsåtaganden enligt redovisningslagens blandade 
modell. Den innebär att pensionsförmåner som intjä-

nats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och 
att pensionsförmåner som intjänats fr o m 1998 ingår i 
verksamhetens kostnader och redovisas som skuld. 
Ränta på pensionslöften intjänande fr o m 1998 redo-
visas i posten finansiella kostnader.  
 
Redovisning av särskild löneskatt 
Enligt en rekommendation från Rådet för kommunal 
redovisning ska även löneskatten för samtliga pen-
sionsavsättningar, pensionsförpliktelser samt pen-
sionsutbetalningar periodiseras. Övergången till denna 
nya redovisningsprincip har skett under år 1999.  
 
Redovisning av den individuella delen av PFA 
98 
Den del av pensionskostnaden som hänförs till det in-
dividuella valet har särredovisats. I balansräkningen 
har belopp som hänförs till det individuella valet klas-
sificerats som en upplupen kostnad (kortfristig skuld) 
fr.o.m. år 2007. 
 
Periodisering av utgifter och inkoms-
ter 
Periodisering av utgifter och inkomster hänförliga till 
räkenskapsåret har gjorts enligt god redovisningssed.  
Leverantörs- och kundfakturering efter balansdagen 
som är hänförliga till räkenskapsåret, har tagits upp 
som skuld respektive fordran. Utgiftsräntor har perio-
diserats. 
 
Skatteintäkter 
Enligt rekommendation från Rådet för kommunal re-
dovisning skall prognostiserad slutavräkning för år 
2008 resultatföras i bokslutet för år 2008. 
 
Enligt samma rekommendation ska slutavräkning för 
år 2007 korrigeras mot den slutliga taxeringsutfallet 
och resultatföras år 2008.  
 
Taxefinansierad verksamhet 
Vattenverkets underskott och avfallshanteringens 
överskott för år 2008 har i bokslutet redovisats som en 
specifikation till det egna kapitalet. Mot bakgrund av 
försiktighets- och matchningsprinciper bör över-
skott/underskott för taxefinansierade verksamhet sär-
skilt redovisas.  
 
Anslutningsavgifter 
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Enligt rekommendationer av kommunala redo-
visningsrådet ska anslutningsavgifterna till vattenver-
ket antingen periodiseras eller resultatföras på driftre-
dovisningen det aktuella räkenskapsåret enligt god re-
dovisningssed. Kommunen har 2007 börjat tillämpa 
redovisningsrådets rekommendation och periodiserat 
anslutningsavgifterna som förutbetalt inkomst.



Not förteckning 
 

 
 

Not förteckning 
 
Noter - Koncern resultaträkning, tkr  
Not 1. 
Verksamhetens intäkter År 2008 År 2007 
Håbo kommun 147 228 157 143 
Håbohus AB 100 747 94 351 
Håbo Fastighets AB 14 539 16 112 
Håbo Marknads AB 1 556 834 
Interna poster -9 253 -11 717 

Summa 254 817 256 723 
 
Not 2. 
Verksamhetens kostnader År 2008 År 2007 
Håbo kommun 837 174 797 322 
Håbohus AB 52 756 52 290 
Håbo Fastighets AB 7 341 14 284 
Håbo Marknads AB 1 543 813 
Interna poster -9 253 -11 717 

Summa 889 561 852 992 
 
Not 3. 
Avskrivningar År 2008 År 2007 
Håbo kommun 42 898 41 318 
Håbohus AB  18 786 18 444 
Håbo Marknads AB 11 2 

Summa 61 695 59 764 
 
Not 4. 
Finansiella intäkter År 2008 År 2007 
Håbo kommun 2 768 2 281 
Håbohus AB 1 193 1 024 
Håbo Fastighets AB 303 117 
Håbo Marknads AB 7 9 
Interna poster -1 475 -1 734 

Summa 2 796 1 697 
 
Not 5. 
Finansiella kostnader År 2008 År 2007 
Håbo kommun 23 532 20 781 
Håbohus AB 30 906 27 391 
Håbo Fastighets AB 1 478 1 837 
Håbo Marknads AB 1 0 
Interna poster -1 475 -1 734 

Summa 56 442 48 275 
 
Not 6. 
Skatter på årets resultat År 2008 År 2007 
Håbohus AB  -1 404 0 
Håbo Fastighets AB 1) 1 728 60 
Håbo Marknads AB 1) 5 10 

Summa  329 70 
 
Eliminering av periodiseringsfonder har gjorts mot eget kapital 
och uppskjuten skatt för båda åren. 
 

Not 7. 
Förändring av eget kapital År 2008 År 2007 
Håbo kommun  12 615 26 606 
Håbohus AB 896 -2 750 
Håbo Fastighets AB 4 296 47 
Håbo Marknads AB 3 12 

Summa  17 810 23 915 
 
Noter - Koncern balansräkning 
Not 8. 
Mark, Byggnad o tekniska an-
läggningar 

 
År 2008 

 
År 2007 

Håbo kommun 698 220 694 447 
Håbohus AB 801 400 804 008 

Summa 1 499 620 1 498 455 
 
Not 9. 
Maskiner och inventarier År 2008 År 2007 
Håbo kommun 8 608 10 355 
Håbohus AB 703 1 235 
Håbo Marknads AB 40 45 

Summa 9 351 11 635 
 
Not 10. 
Finansiella anläggningstillgångar År 2008 År 2007 
Håbo kommun 30 161 38 511 
Håbohus AB 1 378 1 230 
Interna poster -28 689 -35 189 

Summa 2 850 4 552 
 
Not 11. 
Förråd mm År 2008 År 2007 
Håbo kommun 532 593 

Summa 532 593 
 
Not 12. 
Fordringar År 2008 År 2007 
Håbo kommun 26 256 50 722 
Håbohus AB 2 718 743 
Håbo Fastighets AB 21 058 27 583 
Håbo Marknads AB 132 165 
Interna poster -987 -2 724 

Summa 49 177 76 489 
 
Not 13. 
Kassa och bank År 2008 År 2007 
Håbo kommun 21 093 715 
Håbohus AB 12 698 5 794 
Håbo Fastighets AB 4 438 6 790 
Håbo Marknads AB 161 215 

Summa 38 390 13 514 

 
28

 



Politisk och övrig verksamhet 
 

Not 14. 
Eget kapital År 2008 År 2007 
Håbo kommun  117 374 104 761 
Håbohus AB  37 585 36 689 
Håbo Fastighets AB 19 052 14 757 
Håbo Marknads AB 122 119 
Interna poster -3 189 -3 189 

Summa  170 944 153 137 
Eliminering av periodiseringsfonder har gjorts mot eget kapital 
och uppskjuten skatt 
 
Not 15. 
Pensioner År 2008 År 2007 
Håbo kommun 34 137 30 032 

Summa 34 137 30 032 
 
Not 16. 
Övriga avsättningar 1) År 2008 År 2007 
Håbohus AB 8 549 9 953 
Håbo Fastighets AB 1 157 730 
Håbo Marknads AB 2 2 

Summa 9 708 10 685 
1) Övriga avsättningar avser uppskjuten skatt 
 
Not 17. 
Långfristiga skulder År 2008 År 2007 
Håbo kommun 484 687 495 638 
Håbohus AB 755 261 750 828 
Håbo Fastighets AB 25 500 32 000 
Interna poster -25 500 -32 000 

Summa 1 239 948 1 246 466 
 
Not 18. 
Kortfristiga skulder År 2008 År 2007 
Håbo kommun 148 674 164 913 
Håbohus AB 17 502 15 540 
Håbo Fastighets AB 3 053 10 454 
Håbo Marknads AB 208 303 
Interna poster -987 -2 724 

Summa 168 450 188 486 
 
Not 19. 
Borgen och ansvarsförpliktelser År 2008 År 2007 
Håbo kommun 670 767 678 860 
Håbohus AB 1) 141 916 144 457 
Håbo Fastighets AB 2) 9 190 9 190 
Interna poster -664 322 -671 393 

Summa 157 551 161 157 
1) Ansvarsförbindelsen avser kooperativa hyresrätter på Käll-

vägen och pantbrev på kreditinstitutioner. 
2) Avser villkorat aktieägartillskott från Håbo kommun 

 
Noter - Kommunens resultaträkning, tkr 
Not 20. 
Verksamhetens  
intäkter 

 
År 2008 

 
År 2007 

 
År 2006 

Enligt driftredovis-
ning 

364 512 352 322 168 006 

Interna intäkter -217 284 -195 179 -12 588 
Summa 147 228 157 143 155 418 

 

Not 21. 
Verksamhetens  
kostnader 

 
År 2008 

 
År 2007 

 
År 2006 

Enl. driftredovisning  -1 053 152 -993 150 -761 941 
Interna kostnader 217 284 195 179 12 588 
Kalkylerad kapital- 
kostnad 

 
11 002 

 
8 837 

 
5 992 

Kalkylerad pensions- 
kostnad 

 
26 838 

 
23 812 

 
22 380 

Hem-pc 0 0 0 
Pensionskostnad  -12 085 -9 868 -8 398 
Förvaltningsavgift KPA -218 -143 -161 
Förändring  
pensionsskuld 

 
-2 120 

 
-5 521 

 
-891 

Löneskatt pensioner -514 -1 339 -217 
Semesterlöneskuld -1 339 -317 -2 707 
Ferielöneskuld -342 3 761 -747 
Övertidsskuld -106 34 -392 
Uppehållslöneskuld -87 -34 -26 
Upplupen löneskuld tim-
anställda 

 
187 

 
73,6 

 
-253 

Upplupen pension  
Individuell del   

 
-15 312 

 
-14 337 

 
-11 841 

Avgångsvederlag -1 697 0 0 
Pensionsskuld räddnings-
tjänsten 

 
-794 

 
0 

 
0 

Upplupna löneskatter -4 577 -3 478 -3 272 
Högkostnadsskydd  
15% sjukavgift 

 
0 

 
0 

 
19 

Kapital- och pensionsför-
säkringar  

 
-144 

 
-832,3 

 
-428 

Summa -837 174 -797 322 -750 295 
    

 
Not 22. 
Skatteintäkter  År 2008 År 2007 År 2006 
Kommunalskatt 780 766 717 310 686 283 
Avräkningsskatt 2008 1) -4 557 8 469 7 845 
Avräkningsskatt 2007  -1 246   

Summa 774 963 725 778 694 128 
1) Avräkningsskatten är ej uppdelad för år 2007 och 2006. 
 
Not 23. 
Generella statsbidrag  
och utjämning 

 
År 2008 

 
År 2007 

 
År 2006 

Generell sysselsättnings-
stöd 

 
0 

 
0 

 
8 394 

Fastighetsavgift 24 752 0 0 
Kostnadsutjämning -41 144 -40 853 -46 839 
Inkomstutjämning  43 573 46 093 45 394 
Nivåjustering -8 618 17 028 -327 
Mellankommunal  
utjämning 

 
-27 303 

 
-21 443 

 
-15 749 

Summa -8 740 824,4 -9 127 
 
Not 24. 
 
Finansiella intäkter 

 
År 2008 

 
År 2007 

 
År 2006 

Ränteintäkter 1 492 1 734 1 110 
Övrigt 1 276 547 147 

Summa 2 768 2 281 1 258 
 
Not 25. 
Finansiella kostnader År 2008 År 2007 År 2006 
Räntekostnader -20 449 -18 967 -17 075 
Ränta på pensioner -1 471 -1 107 -795 
Bankkostnader -110 -113 -34 
Checkkredit -1 502 -594 -145 

Summa -23 532 20 781 -18 049 
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Noter - Kommunens balansräkning 
Not 26. 
Fastigheter och  
Anläggningar 

 
År 2008 

 
År 2007 

 
År 2006 

Ackumulerad  
anskaffningsvärde 

 
1 049 760 

 
972 715 

 
891 494 

Ackumulerade avskriv-
ningar 

 
-355 313 

 
-323 030 

 
-291 164 

Bokfört värde 1/1 694 447 649 685 600 330 
Årets anskaffning 40 204 78 100 81 661 
Avskrivning -34 181 -32 196 -31 261 
Investeringsbidrag 0  -1 141,5 -1 045 
Anslutningsavgift VA 0 0 0 
Försäljning -2 250 0 0 
Bokfört värde 31/12 698 220 694 447 649 685 
 
VARAV 
Fastigheter och  
Anläggningar 

 
År 2008 

 
År 2007 

 
År 2006 

Markreserv 12 063 12 398 8 817 
Verksamhetsfastigheter 486 018 504 730 510 213 
Fastigheter för affärsverk-
samhet 

 
135 621 

 
114 443 

 
70 163 

Publika fastigheter 64 518 62 828 60 413 
Fastigheter för övrigt verk-
samhet 

 
0 

 
48 

 
78 

Summa 698 220 694 447 649 685 
 
Not 27. 
Maskiner och inventarier År 2008 År 2007 År 2006 
Ackumulerad  
anskaffningsvärde 

 
34 888 

 
56 847 

 
51 826 

Ackumulerade avskriv-
ningar 

 
-24 533 

 
-48 204 

 
-39 811 

Bokfört värde 1/1 10 355 8 643 12 015 
Årets anskaffning 7 726 10 898 5 250 
Försäljning -756 -64 -229 
Avskrivning -8 717 -9 122 -8 393 
Bokfört värde 31/12 8 608 10 355 8 643 
 
Not 28. 
Finansiella anläggnings-
tillgångar 

 
År 2008 

 
År 2007 

 
År 2006 

Aktier    
Kommunaktiebolaget 6 st 0,6 0,6 0,6 
Håbo Fastighets AB 1 300  1 300 1 300 1 300 
Håbo hus AB 1 789 st 1 789 1 789 1 789 
Håbo Marknadsbolag AB 100 100 100 
Upplands lokaltrafik 90 90 90 
Mälarbanan 90 st 90 90 90 
Andelar    
HSB 0,4 0,4 0,4 
BRF Väppeby 64 64 0 
Äpplet 56 56 56 
Bålstavägen 6 6 6 
Kommuninvest 450 450 450 
Försäkringar    
Kapital- och  
pensionsförsäkringar 

 
715 

 
2 566 

 
3 715 

Långfristiga fordringar    
Håbo Fastighets AB    25 500 32 000 32 000 
Övergrans IF 0 0 187 
Bålsta 1:615 0 0 17 

Summa 30 161 38 511 39 800 
 

Not 29. 
Förråd År 2008 År 2007 År 2006 
Livsmedel simhall 0 2,5 4 
Webb Shopen 132 163 121 
10-års smycke 33 33 33 
Oljelager 367 394 277 

Summa 532 593 435 
 
Not 30. 
Kortfristiga  
fordringar 

 
År 2008 

 
År 2007 

 
År 2006 

Interimsfordringar 848 8 665 4 401 
Upplupna skatte- 
intäkter  

 
9 329 

 
12 481 

 
4 021 

Balans fakturering 1 201 1 854 0 
Moms 3 928 7 960 3 935 
Lån 0 17 347 
Fakturafordran 10 950 19 745 12 957 
Summa 26 256 50 722 25 661 
 
Not 31. 
Kassa och bank År 2008 År 2007 År 2006 
Kassa    30 51 46 
Postgiro 20 439 0 20 900 
Bank 624 664 1 006 

Summa 21 093 715 21 953 
 
Not 32. 
Eget kapital År 2008 År 2007 År 2006 
Ingående eget kapital enligt 
balansräkning 

 
104 761 

 
78 155 

 
44 476 

Årets resultat  12 615 26 606 33 679 
Summa 1) 117 376 104 761 78 155 

 
1) Redovisat eget kapital 117 374 år 2008 varav Vatten-

verket och avfallshantering, enligt nedan. 
 

Varav vattenverket 
År 2002     204 tkr 
År 2003     731 tkr 
År 2004    -808 tkr 
År 2005     317 tkr 
År 2006  1 652 tkr 
År 2007 -1 820 tkr 
År 2008 -2 933 tkr 

Summa -2 658 tkr 
 

Varav avfallshantering 
År 2006 -1 108 tkr 
År 2007  3 087 tkr 
År 2008  2 183 tkr 

Summa  4 162 tkr 
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Not 33. 
Avsättningar pensioner År 2008 År 2007 År 2006 
Avsättningar för pensio-
ner ingående balans 

 
30 032 

 
22 065 

 
20 162 

Årets pensionskostnad 3 762 7 001 596 
Avsättning garanti- och 
visstidspension 

 
-459 

 
-589 

 
935 

Löneskatt på pensioner 
1) 

802 1 555 372 

Summa   34 137 30 032 22 065 
 
1) Avser löneskatt om 24,26% på avsatta pensionsmedel 
 
Pensionsförpliktelser År 2008   
Ingående balans 320 266   
Pensionsutbetalningar -7 946   
Ränte- och basbelopps-
uppräkningar 

 
11 909 

  

Förändring av löneskatt 740   
Övrigt -916   

Summa   324 053   
 
Pensionsförpliktelserna redovisas första gången 2008 i not. 
 
Aktualiseringsgrad för pensionsavsättningar är 71,9% 
 
Not 34. 
Långfristiga skulder År 2008 År 2007 År 2006 
Långfristiga låne- 
skulder 1/1 

 
493 072 

 
507 465 

 
482 965 

Nya upptagna lån under 
året 

 
0 

 
0 

 
110 000 

Amorteringar under året -6 100 -11 018 -82 000 
Summa skuld 486 972 496 447 510 965 
    
Amorteringar näst-
kommande år. Bokförda 
som kortfristiga skulder 

 
 

-3 000 

 
 

-3 375 

 
 

-3 500 
Utgående  
långfristig låneskuld 

 
483 972 

 
493 072 

 
507 465 

    
Kapital- och pensions-
försäkringar 

 
715 

 
2 565 

 
3 715 

Summa 484 687 495 638 511 180 
 

Not 35. 
 
Kortfristiga skulder 

År 
2008 

År  
2007 

År 
2006 

Leverantörsskulder 19 294 29 245 28 316 
Periodisering  0 12 232 0 
Anställdas skatter 7 772 8 370 8 519 
Arbetsgivaravgifter 9 264 9 787 9 110 
Avräkning skattekonto 1 533 0 0 
Skatteskuld  4 557 0 2 396 
Interimsskulder 30 062 21 076 22 056 
Skulder projekt 0 1 090 102 
Amortering lån 3 000 3 375 3 500 
Räntor lån 3 672 3 749 2 902 
Diverse skulder 0 2 277 0 
Bildning  0 3 321 3 490 
Socialtjänst  11 019 4 423 1 283 
Skol- och socialsamfond 863 851 849 
Hem-pc 0 194 319 
Upplupen pensions-kostnad 
inkl löneskatt 1) 

 
20 094 

 
17 456 

 
14 919 

Upplupna löneskatter 871 919 322 
Löneskuld timanställda 2 003 2 373 2 447 
Semesterlöneskuld 17 080 16 090 15 773 
Övertidslöneskuld 2 016 1 910 1 944 
Ferielöneskuld 11 544 11 202 14 963 
Uppehållslöneskuld 1 643 1 556 1 523 
Avgångsvederlag 1 697   
Övrigt 691 42 43 
Checkkredit 31/12 SPB 0 11 126 0 
Checkkredit 31/12 NB 0 2 249 0 

Summa 148 675 164 912 134 776 
 
1) Avser upplupen pensionskostnad och löneskatt  
 
Not 36 
Borgensåtaganden År 2008 År 2007 År 2006 
Håbohus AB 655 132 662 203 666 689 
Föreningar 3 139 2 556 2 401 
BRF Väppeby 7 490 7 580 7 670 

Summa 665 761 672 339 676 760 
    
 
Not 36. 
 
Ansvarsförbindelse 

År 2008 År 2007 År 2006 

Egnahem statlig kredit-
garanti 

 
0 

 
85 

 
48 

Bostadsrätter  
statlig kreditgaranti 

 
3 483 

 
3 483 

 
3 483 

Egnahem  
kommunalt kreditgaranti 

 
1 053 

 
1 779 

 
184 

Operationell leasing    
Hem-pc 1) 470 1 174 2658 
Telefinans  0 0 467 

Summa 5 006 6 521 6 840 
 
1) Hem-pc avtal med Wasa kredit AB. Avtalnr 
7535 gäller tom 20090831 belopp 2 113 795 kr exkl 
moms. 
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Uppdrag och ansvarsområde 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan och har ansvaret för hela kom-
munens utveckling. Kommunstyrelsen leder och 
samordnar planeringen och uppföljningen av kom-
munens ekonomi och verksamheter. Vidare har 
kommunstyrelsen uppsikt över verksamhet som be-
drivs av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen 
bereder också samtliga ärenden som ska tas upp i 
fullmäktige. 
 
Buss, bil och spårbunden trafik 
Upplands Lokaltrafik AB slutfakturerar kommu-
nerna för 2008 års trafik först under våren 2008. 
Slutavräkningens storlek har varierat från år till år 
och är svårbedömd. Slutavräkningen påverkas bl a 
av faktorerna resandeintäkter samt prisutveckling 
för bränsle och andra trafikkostnader. 
 
Information 
”Håbo kommun informerar” presenteras varje 
vecka i tidningen BUBB och har blivit en mycket 
uppskattad information till kommunens invånare. 
På dessa sidor presenteras bland annat nyheter, fak-
ta, platsannonser och redaktionell text.  
 
Kommunens försäkringar 
Handläggning och upphandling av kommunens för-
säkring överfördes från ekonomiavdelningen till 
Räddningstjänsten under år 1999. Verksamheten 
ligger dock under kommunstyrelsen. Kostnaden för 
försäkringarna uppgick till 1,5 mkr. Kostnaderna 
för kommunens försäkringar har minskat med 250 
tkr jämfört med bokslut 2007, vilket är positivt. 
 
Borgensförbindelser 
Kommunens finanspolicy innebär att kommunal 
borgen i stort sett endast lämnas till det kommunala 
fastighetsbolaget. Det totala borgensåtagandet upp-
går till 671 mkr (679 mkr) inklusive ansvarsförbin-
delser. 
 
Borgensförpliktelserna för Håbohus AB uppgår till 
655 (662) mkr. Kommunens borgensåtagande för 
Håbohus AB har minskat med cirka 7 mkr. Här be-
döms risken för att åtagandena ska infrias som liten 
med nuvarande ränte- och marknadsläge. 
 
Årets händelser 
 
Politiskt fokus har legat på att kvalitetssäkra den 
kommunala servicen till medborgare och företag 
samtidigt som man månar om valfrihet och produk-
tivitet. 
 

• Införande av utmaningsrätt för alla kommuna-
la verksamheter, vilket i korthet innebär att 
den som är bra på att utföra en tjänst skall få 
möjlighet att utmana den kommunala verk-
samheten. På detta vis prövas kommunens 
verksamheter både kvalitets- och kostnads-
mässigt. 

• Anställning av två ungdomssamordnare för 
Projekt Bålstapolarna som skall utveckla en 
fältverksamhet där man bland annat genom att 
röra sig ute bland ungdomar arbetar förebyg-
gande mot alkohol och droger och för att mot-
verka våld mellan unga. 

• Medlemskap i Stockholm Business Alliance 
som är ett samarbete mellan 46 kommuner i 
Stockholmsregionen. Det här partnerskapet 
skall fungera som ett stöd för att utveckla ar-
betet med näringspolitiken i regionen.  

• Beslut om att iordningställa en uteplats för att 
öka trivsel och välbefinnande samt förenkla 
utevistelse för de boende på äldreboendet Po-
mona.  

• Etablering av två nya friskolor i kommunen 
under året innebär fler valmöjligheter för Hå-
bos skolelever och större konkurrens om ele-
verna vilket gynnar utbildningskvaliteten i 
skolorna. 

• Besök hos över 100 företag har gjorts i syfte 
att bättre förstå de lokala företagarnas verk-
samheter och behov.  

 
Ekonomi 

 
 
Resultat, tkr 

Utfall 
2007 

Budget 
2008 

Utfall 
2008 

Av-
vikelse 

Intäkter 2 655 0 382 382 
     
Kostnader     
Personal-
kostnader 

-4 960 -6 729 -6 886 -157 

Köp av verk-
samhet 

-2 541 -3 895 -4 204 -309 

Övriga kost-
nader 

-13 345 -13 296 -11 381 1 916 

Summa kost-
nader 

-20 846 -23 920 -22 471 1 449 

     
Resultat -18 191 -23 920 -22 089 1 831 
Netto- 
investering 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Mål och måluppfyllelse 
 
Se kommunstyrelseförvaltningens mål. 
 
Nyckeltal 
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Ej tillämplig.  



Överförmyndarnämnden 
 

Överförmyndarnämnden 
 

Uppdrag och ansvarsområde 
 
De uppgifter som ligger under Överförmyndar-
nämnden kan inte läggas under en annan nämnd. 
Att så är fallet följer av att föräldrabalkens bestäm-
melser inte ändrades i samband med den nya kom-
munallagen från 1991. Därmed gäller fortfarande 
föräldrabalkens bestämmelser att i varje kommun 
ska det finnas en överförmyndare eller överförmyn-
darnämnd om kommunfullmäktige väljer den for-
men. 
 
Tillsynsmyndighet 
Att överförmyndarnämnden är en kommunal till-
synsmyndighet betyder för det första att de lagar 
och bestämmelser som gäller för kommunen även 
gäller överförmyndarnämnden i tillämpliga delar, 
framför allt kommunallagen. 
 
För det andra är överförmyndarnämnden en myn-
dighet. Därmed gäller som exempel bestämmelser-
na i förvaltningslagen. 
 
För det tredje är överförmyndarnämndens uppgift 
att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare. Genom sin tillsyn ska överförmyndar-
nämnden motverka rättsförluster för de svagaste i 
samhället: underåriga samt de som p g a sjukdom 
eller annan anledning har en god man eller förvalta-
re förordnad för sig. De viktigaste bestämmelserna 
hur överförmyndarnämnden ska utöva sin tillsyn 
finns i föräldrabalken.  
 
Myndighetsutövning 
Till den allra största delen ägnar sig överförmyn-
darnämnden åt myndighetsutövning med vilken 
menas beslut och åtgärder från det allmännas sida 
som är ett uttryck för samhällets rätt att utöva makt 
över medborgarna. Denna rättighet måste alltid 
grunda sig på en lag eller annan författning. 
 
Lagstiftning 
För att staten skall kunna kontrollera att överför-
myndarnämnden följer alla de lagar och bestäm-
melser som styr verksamheten, har länsstyrelsen till 
uppgift att utöva tillsyn över överförmyndarnämn-
dens verksamhet.  
Följande lagar är de som överförmyndarnämnden 
vanligast kommer i kontakt med och denne bör ha 
kännedom om: 
  
Föräldrabalken 
Förmynderskapsförordningen 
Kommunallagen 
Förvaltningslagen 
Sekretesslagen 
Skadeståndslagen 

Äktenskapsbalken 
Sambolagen 
Ärvdabalken 
Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits un-
der påverkan av en psykisk störning. 
 
Årets händelser 
 
• Årlig granskning av samtliga gode män och 

förvaltares redovisningar har genomförts. 
• Ej inlämnad årsredovisning har i några fall va-

rit föremål för vitesförelägganden.   
• Ett antal påkallade tingsrättsförhandlingar har 

genomförts. 
• Information och utbildning för samtliga gode 

män och förvaltare har genomförts. 
• Inspektion av länsstyrelsen i Uppsala län. 
• Problem att hitta intresserade till uppdrag som 

ställföreträdare. 
• Fortsatt ökning av ärenden med behov av 

ställföreträdare.  
 
Ekonomi 
 
 
Resultat, tkr 

Utfall 
2007 

Budget 
2008 

Utfall 
2008 

Av-
vikelse 

Intäkter 0 0 0 0 
     
Kostnader     
Personal-
kostnader 

 
-333 

 
-310 

 
-337 

 
-27 

Köp av  
Verksamhet 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Övriga  
Kostnader 

 
-13 

 
-11 

 
-10 

 
1 

Summa kost-
nader 

 
-346 

 
-321 

 
-347 

 
-26 

     
Resultat -346 -321 -347 -26 
Netto-  
Investering 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Kostnaden för handläggning av överförmyndar-
verksamhet ligger på socialförvaltning och ingår ej i 
sifferredovisningen ovan. 
 
Mål och måluppfyllelse 
 
Se kommunstyrelseförvaltningens mål. 
 
Nyckeltal 
  

33 

Ej tillämplig.  



Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsen 
 
Uppdrag och ansvarsområde 
 
I verksamheten återfinns kommunens centrala funk-
tioner för sekretariat, planering, inköp, samhällsplane-
ring, information, ekonomi, löneadministration, per-
sonal och IT. 
 
Ledning, gemensamt 
Övergripande uppgifter för kommunstyrelse förvalt-
ningen är att ge kvalificerat stöd åt kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige och förvaltningarna. 
 
Kommunstyrelsens kansli 
Kommunstyrelsens kansli ansvarar för service till 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktige och fullmäktiges demokratibe-
redning.  
 
Verksamhetens målsättning är att ärenden av olika 
slag ska beredas så snabbt och korrekt som möjligt. 
Sekretariatet har även lagt stor vikt vid att ge snabb 
och adekvat information till allmänhet, politiker, övrig 
kommunal verksamhet, andra myndigheter m.fl. 
 
Planeringsavdelningen 
Avdelningens uppdrag är: 
Upphandling av varor och tjänster - samordning av 
kommunens upphandlingsverksamhet. Målet är att rätt 
varor upphandlas i rätt tid till bästa pris i rätt tid. 
 
Utredningar, planering: Målet är att ge kvalificerat ut-
redningsstöd åt kommunledningen. Löpande uppdrag 
handlar om översiktlig fysisk planering, statistik, pro-
gnoser, kollektivtrafikplanering, motionssvar, yttran-
den etc. 
 
Exploateringsfrågor: Målet är att kommunens markin-
nehav (eget och via ägda bolag) skall förvaltas så att 
det ger långsiktigt god avkastning, tillgången på mark 
för samhällsbyggandet säkras och bostadsbyggandet 
sker inom av kommunen angivna mål. 
 
Personalavdelning 
Personalfunktionen arbetar på uppdrag av kommun-
styrelsen och kommunledningsgruppen med verksam-
hetschefer och anställda i kommunen som kunder. 
 
I verksamheten återfinns kommunens centrala funk-
tioner för personal- och lönefrågor, samt vaktmästeri, 
reception och växelfunktion. 
 
Ekonomiavdelning 
består av ekonomi- och IT-enhet 
 
Ekonomienhetens arbetsområden är att ge kvalificerat 
stöd till kommunstyrelsen och förvaltningarna avseen-
de ekonomifrågor 

 
IT-enhetens arbetsområde är att sköta drift, underhåll 
och utveckling av IT-plattform samt underhåll och ut-
veckling av kommunikation och infrastruktur inom IT. 
 
Årets händelser 
 
Kommunstyrelsens kansli 
• Under sommaren 2008 erbjöds ungdomar i 

årskurs 9 möjligheten att ansöka om sommarjobb 
hos kommunen och lokala företag. Totalt inkom 
376 intresseanmälningar från ungdomar, varav 
116 lottades ut och erbjöds arbete under två 
veckor. Av de 116 arbetstillfällen som erbjöds 
stod lokala företag för 8 platser. 

• Ett projekt för att förbättra rutinerna rörande för-
valtningarnas klagomålshantering och återrap-
portering till nämnderna har påbörjats under 
2008 och beräknas vara klart under 2009. Över-
synen är tänkt att resultera i bättre verksamhets-
överblick för förvaltningar och nämnder vad 
gäller klagomål och synpunkter, vilket skall un-
derlätta uppföljningen av verksamheterna. Över-
synen syftar även till att ge allmänheten bättre 
inblick i hanteringen av inkomna synpunkter. 

• Ungdomsfrågorna har varit i fokus under året 
och majoriteten har fortsatt sin satsning på dessa. 
Samarbetet mellan polis, socialtjänst och skola 
har utökats med landstinget i Uppsala län och en 
”Gemensam handlingsplan för ungdomsarbete 
2008-2010” samt ”Konkretiserat samarbete – 
mål- åtaganden utifrån den gemensamma hand-
lingsplanen rörande ungdomar för år 2008” har 
arbetats fram. I sammanhanget kan nämnas Bål-
stapolarna, föräldravandring, Hälsoäventyr i 
Håbo och ungdomsdemokrati. 

 
Planeringsavdelningen 
• Kommunförrådet har flyttats. Den nya lokalise-

ringen blir intill brandstationen.  
• En utredning har gjorts om för och nackdelar 

med en koncernbildning av kommunens bolag 
och kommunala fastigheter. 

• En utredning har gjorts om konsekvenser av ett 
länsbyte från Uppsala till Stockholm.  

• Under året har kommunen kunnat sälja flera 
kvarstående industritomter. Genom en planänd-
ring inom Västerskogs industriområde har kom-
munen fått intäkt på ett markområde som tidigare 
bedömts sakna värde.  
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• Som markägare har kommunen kunnat notera att 
detaljplanerna för Krägga/Stämsvik och Norra 
Villavägen ger upphov till kommande försälj-
ningsintäkter. 

 



Kommunstyrelsen 
 

Personalavdelningen  
• Förhandlat fram och implementerat nytt samver-

kansavtal 
• Nya regler i sjukförsäkringen från 1/7 2008 
• Nytt arbetstidsavtal för anställda i kommunhuset 
• Ny arbetsuppgiftskodning, AID infördes i syfte 

att underlätta framtagning av personal- och löne-
statistik  

• Kartläggning av samtliga personalpolicys i upp-
dateringssyfte 

• Arbetsrättslig handläggning och utredning av en-
skilda ärenden 

• Handledning till chefer, personalgrupper och en-
skilda medarbetare 

• Arbetslagsutveckling inom olika delar av kom-
munens organisation 

• Medverkan i krishantering 
• Kommungemensam introduktionsdag för nyan-

ställda 
• Introduktionsdagar för nya chefer 
• Avslutat löneöversyn förhandlingar 2007-2010 
 
Ekonomi 
 
 
Resultat, tkr 

Utfall 
2007 

Budget 
2008 

Utfall 
2008 

Av-
vikelse 

Intäkter 4 277 2 908 5 398 2 490 
     
Kostnader     
Personal-
kostnader 

 
-16 663 

 
-17 436 

 
-17 913 

 
-478 

Köp av  
erksamhet 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Övriga  
kostnader 

 
-6 504 

  
-18 004 

 
-18 655 

 
-651 

Summa kost-
nader 

 
-23 167 

 
-35 440 

 
-36 568 

 
-1 129 

     
Resultat -18 890 -32 532 -31170 1 361 
Netto-  
investering 

 
-684 

 
-1 005 

 
-924 
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Räddningstjänsten ingår i år i kommunstyrelsen, under 
2007 låg den under miljö- och teknikförvaltningen. 
 
Mål och måluppfyllelse 
 
I Håbo... 
är Medborgarna i fokus 
Kommungemensamma mätningar av kvalitén ska 
genomföras och informationen om resultaten spridas.  
 
En undersökning av medborgarnas attityd till kommu-
nen och kommunens verksamheter har genomförts. 
Resultatet redovisas på kommunens hemsida. En 
medborgardialog om resultatet planeras under tidig 
vår 2009. 
 
Medborgardialogen ska utvecklas med ett särskilt fo-
kus på ungdomar. Uppföljning av genomförda aktivi-
teter. 
 
Under året har två demokratidagar för ungdomar ge-

nomförts på Aronsborg. Under demokratidagen 14 
maj 2008 deltog 50 elever från 12-19 år och tretton 
elever från BCJF:s mediaprogram som dokumentatö-
rer. Förutom dessa medverkade tio politiker och åtta 
tjänstemän. Deltagarna arbetade fram sex handlings-
planer. 
 
Demokratidagen den 13 oktober 2008 deltog 69 elever 
i åldrarna 12-19 år samt 17 politiker/tjänstemän och 
14 lärare från olika skolor. Tre elever från BCJF:s 
mediaprogram dokumenterade dagen. Deltagarna ar-
betade fram tio handlingsplaner. Hearing augusti och 
november 2008 vars syfte är att få in handlingsplaner-
na i Håbo kommuns styr- och beslutsprocesser. 
 
Håbo deltar i SKL:s projekt ungdomsdialog 2008-
2010 tillsammans med andra kommuner i Sverige och 
samarbetar med Mora. 
 
Kommunstyrelsens kontor ska aktivt stödja förvaltning-
arna att genomföra 24-timmarsmyndigheten. Antalet 
besök på hemsidan ska öka jämfört med 2007. 
Aktiviteter som stödjer förvaltningarna att genomföra 
24 timmars myndighet har inte genomförts. 
 
Under perioden 20080513-20081231 hade Håbo 
kommuns publika webb i medeltal 895 unika besökare 
per dag. Motsvarande period förra året besöktes hem-
sidan av 690 unika besökare per dag. En uppgång med 
30 %. 
 
Invånarnas känsla av trygghet ska öka. Handlingsplan 
för att skapa en trygg och säker utomhusmiljö ska 
upprättas i samverkan mellan kommunen och polisen. 
Känslan av trygghet ska öka jämfört med hösten 2006. 
 
SCB:s Nöjd-Kund-Index (NKI) visar hösten 2008 ett 
värde på 49, vilket innebär en ökning av trygghetsupp-
levelsen med 5 jämfört med föregående mättillfälle 
hösten 2006 då indexet uppgick till 44. 
 
En ”Gemensam handlingsplan för ungdomsarbete 
2008-2010” och ”Konkretiserat samarbete – mål-   
åtaganden utifrån den gemensamma handlingsplanen 
rörande ungdomar för år 2008” har arbetats fram i 
samarbete med närpolisen i Håbo, bildnings- och soci-
alförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, mil-
jö- och teknikförvaltningen samt räddningstjänst.  
 
Syftet med en gemensam handlingsplan är att bygga 
nätverk mellan myndigheter i ett framåtsyftande per-
spektiv, samt förhindra och minimera ungdomars al-
kohol, narkotikaanvändning, brottslighet och riskbete-
enden genom att arbeta i miljöer där ungdomar vistas. 
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Målet för den gemensamma handlingsplanen är att 
ungdomsarbetet ska ha ett gemensamt förhållnings- 
och synsätt. Det ska bygga på positiva normer och 
värderingar. Det ska ha fokus på ungdomars egen 
trygghet, självförtroende, respekt och hänsyn. Sam-



Kommunstyrelsen 
 

verkan mellan polis, kommun och frivilliga organisa-
tioner ska öka och ingå i respektive organisations or-
dinarie verksamhet.  
Slutförda aktiviteter: 
Information om handlingsplan och åtaganden 
Föräldraföreläsningar; 20/11 Attle Johanssen, 22/1 
Niklas Ottosson, 5/2 Paolo Roberto, 15 april Bengt 
Grandelius 
Föräldravandringar 13/12, 23/2, 30/4, skolavslutning, 
skolstart 
Utbildningsinsatser av Komet och COPE till föräldrar 
och lärare  
Till projekt Bålstapolare har två ungdomssamordnare 
anställts. Två personer inom kyrkan har utbildats av 
BRÅ för att ansvara för medling mellan offer och gär-
ningsman i Håbo 

Mopedutbildning för elever i årskurs åtta har genom-
förts. 
 
I Håbo... 
är Dina skattepengar vårt ansvar 
Kommunstyrelsens förvaltning skapar goda förutsätt-
ningar för att kärnverksamheterna ska kunna uppnå 
de mål som beslutats. 
 
Uppföljning har gjorts, under september månad, ge-
nom en enkät till övriga förvaltningar avseende bemö-
tande och kvalitet. 145 personer svarade och följande 
resultat erhölls. Mest nöjd var man med lönefunktion 
och vaktmästeri. För IT och upphandling var resultatet 
mindre bra.  
 

Attityd till kommunstyrelsens verksamheter
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driftsfördelar kommer att fortgå under 2009. 
 
Rekrytering av chefer till IT och upphandlingsfunk-
tionerna har påbörjats under hösten 2008 i syfte att 
förbättra stödet till och styrningen av verksamheterna. 
 
Kommunens chefer ska få en bättre kontroll över ek
nomi och verksamhet genom införandet av an
ty

o-
alysverk-

get Qlik View. Mäts med enkät. 

inte finansieringen att lösa. 

-

 IT-funktionen i syfte att öka 
amordningen. Arbetet med att söka samarbete med 

andra kommuner och företag i syfte att uppnå stor-

e 
eras ge-
örda 

 med en 
 klar-

ll 
s 

v 
s respektive bolagets verksamheter har ge-

nomförs för att 

ch bolagen sker ge-
k-

 
Diskussioner har förts med förvaltningarna om att in-
föra någon form av lednings- och beslutssystem. År 
2008 gick 
 
IT-verksamheten effektiviseras genom att skolans och 
övriga kommunens IT-verksamhet samordnas. Vidare 
ska vi söka stordriftsfördelar i samarbete med andra 
kommuner och företag. Uppföljning av genomförda 
åtgärder. 
 
En översyn av kommunens drift och förvaltning av IT
miljön har genomförts. En av skolans tekniker har 
överförts till den centrala
s

 
munens och dFörvaltning och utveckling av kom

kommunala bolagens fastigheter ska effektivis
jning av genomfnom ökad samordning. Uppföl

åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att tillsammans
extern utredare och representanter från Håbohus
göra potentialen för samverkan om fastighetsunderhå
/ skötsel. Efter att den ömsesidiga nyttan bedömts, ta
tällning till samverkansformen. En kartläggning as

kommunen
nomförts. Annonsering vid KTH ge
söka stöd i det fortsatta arbetet som kan vara lämpat 
för en examensuppsats. 
 

amverkan mellan kommunen o
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S
nom regelbundna möten mellan kommundirektör, te
nisk chef och bolagens verkställande direktörer. 
 



Kommunstyrelsen 
 

I Håbo... 
bygger vi för framtiden 
Andelen medborgare som är nöjda med kommunen 
vad gäller bostadssituationen ska öka.  
 
SCB:s Nöjd-Kund-Index visar hösten 2008 ett värde 

 är oförändrat jämfört med föregående 
 2006. 

llektivtrafiken ska öka.  

ns turtäthet
5,1 

Håbo... 
 kvalitetssäkrad  

tartas för att stärka 

Under flera år har Håbo kommun och landstinget i 
Uppsala län gemensamt arbetat för att ett Hälsoäven-

r ska starta i Bålsta. Projektet syftar till att få barn 
och ungdomar i Håbo kommun att förstå sambanden 
mellan kropp, hälsa, levnadsvanor och miljö samt 
stödja kunskapsutvecklingen av hälsofrämjande lev-
nadsvanor. Den 25 augusti 2008 antog landstingssty-
relsen beslut om att inrätta ett Hälsoäventyr i Håbo 
kommun och i samarbete med Håbo kommun. Förbe-
redelser för att starta hälsoäventyret har genomförts 
under hösten 2008 inför starten läsåret 2009. 
 
I Håbo... 
kan Du välja 
Kommunstyrelsen bidrar till att antalet verksamheter i 
alternativ drift ökar. Ett program för valfrihet tas 
fram.  
 
Program och policys för valfrihet, konkurrens och ut-
maningsrätt har utarbetats. Information har lagts ut på 
internet. Informationsträff för intresserade företagare 

ch kommunanställda har anordnats. Kommunstyrel-
riga förvalt-

ingar verkat för att alternativ till egenregi ska etable-
  

ndskolor har etablerat sig i kommunen 
ntiaskolan och Läraskolan. 

 att införa valfrihet inom hemtjänsten i 
åbo och Enköpings kommuner har påbörjats i sam-

 
rendeberedningen ska säkra att miljöfrågan beaktas 

etta mål har inte kunnat följas upp. 

ser förväntas påverka verksamheterna 
amöver: 

valtning-
ens organisation. 
 
Under 2009-2010 kommer en central utredning kring 
lärarnas arbetstider att genomföras, vilket kan förvän-
tas resultera i ökad arbetsbelastning vid implemente-
ringen av det nya avtalet 
 
Definition av vilka busslinjer som ska räknas som 
stomlinjer pågår genom diskussioner med Landstinget 
och Upplands Lokaltrafik, detta kan påverka Håbos 
kollektivtrafik. 
 
Diskussioner pågår om vilken roll Håbo kommun har 
för reglering av vattenståndet i Mälaren. 
 
Ett arbete med ett tematiskt tillägg till Översiktplanen 
rörande vindkraftsetablering har påbörjats.

 

på 55, vilket
mättillfälle hösten
  
Andelen medborgare som är nöjda med kommunen 
vad gäller ko
 
Frågan om kollektivtrafiken är i SCB:s undersökning 
uppdelad på tre. Hur nöjd är du med din kommun vad 
gäller…. 
 2008 2006 
… kollektivtrafikens linjetäckning
 6,1  5,9 
… kollektivtrafike
 5,2  
… kollektivtrafikens biljettpriser
 2,7  3,5 
 
Försämringen för betyget avseende biljettpriser kan 
bero på SL:s avskaffande av enhetstaxan år 2007. 
 
I 
är skolan
Under 2008 ska ett hälsoäventyr s
barn och ungdomars kunskap, självkänsla och förmå-
ga att fatta hälsosamma beslut. 
 

ty

o
seförvaltningen har tillsammans med öv
n
ras i kommunen.
 
Två privata gru

nder året; Poteu
 
Ett arbete med
H
arbete mellan socialtjänsten i de två kommunerna. 
 
I Håbo... 
finns en miljö för framtiden
Ä
i samtliga beslut som tas i kommunens nämnder och 
kommunfullmäktige. 
 
D
 
Nyckeltal 
 
Ej tillämpligt. 
 
Framtid 
 
Följande händel
fr
Från 1 januari 2009 gäller nya sjukförsäkringsregler 
samt en ny diskrimineringslag. 
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Införande av utmaningsrätt och system för valfrihet 
kan komma att påverka kommunstyrelseför



Kultur- och fritidsnämnden 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
Uppdrag och ansvarsområde 
 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för övergripande 
kultur- och fritidsfrågor samt verksamheterna biblio-
tek, musikskola, allmänkultur, arrangemang, Kultur i 
skolan, fritidsgårdar, föreningar och friluftsliv.  
 
Förvaltningen har i uppdrag att tillämpa den kultur- 
och fritidspolitiska inriktningen för 2008-2011. I an-
svaret ingår att på ett övergripande plan värna om kul-
tur- och fritidsfrågor som en del av samhällsutveck-
lingen. Driften av basverksamheterna är kopplade till 
detta övergripande uppdrag.  
 
Årets händelser 
 
• Ny kultur- och fritidschef, ny bibliotekschef 
• Beslut om kultur- och fritidspolitisk inriktning för 

2008-2011. 
• Beslut om nya föreningsbidrag med hyressättning 

av föreningslokaler. 
• Beslut om ny nämndstillhörighet från och med 

2009. 
• Pimp-your-town, ett konstprojekt som inledning på 

en bred diskussion och handlingsplan för hur våra 
gemensamma offentliga miljöer kan förbättras och 
förskönas. 

• Kommunkör för alla kommunanställda i regi av 
musikskolan. 

 
Bibliotek 
• Premiär för AudioIndex - en ny teknik som 

syftar till att öka tillgängligheten för lånta-
gare med funktionshinder.  

• Program som föredrag, författarbesök, utställning-
ar, Kura skymning, skrivarcafé, litterära caféer och 
sagostunder.  

• Håbo-hoppet –  nya läsfrämjande former för barn 
7-9 år i samarbete med fritidsverksamheten vid Fu-
turum, inom ramen för projektet Läskonster.  

• Utbildning i samarbete med specialpedagoger för 
nätverket Leka-Språka-Lära med representanter 
från förskolorna i kommunen. 

• Alla fyror läser – läsfrämjande projekt i samarbete 
med Söders bokhandel.  

• Minskat öppethållande på biblioteket med 5 tim-
mar per vecka. 

 
Musikskola 
• En första grupp i Musiklek steg 3 startas inom ra-

men för satsningen på rytmik, sång samt olika 
former av instrumentalspel för barn i förskoleklass 
samt årskurs 1 och 2. 

 

• Utveckling av musikskolans hemsida. Olika typer 
av interaktivt pedagogiskt material i form av stre-
amad videofilm introduceras.  

• Musikalprojektet Den glada apan påbörjas i sam-
arbete med förskolan. Personal från förskolan fort-
bildas i musik och dans. Instrumentalelever från 
musikskolan involveras i arbetet. 

• Musikskolan introducerar och genomför frivillig 
teorikurs för niondeklassare som tänkt söka till 
gymnasieskolans Musikkvist. Under hösten deltar 
kvisteleverna i luciakonsert samt öppet hus för ni-
ondeklassare. 

• Tre musikcaféer, vårkonsert, julkonsert, olika 
framträdanden i centrum och företag. 

• Lunchkonserter på Futurum och Västerängen.  
• Musikleksföreställning där elever från steg 3 till-

sammans med musikskolans lärare gör en konsert 
för alla elever i steg 2.  

 
Allmänkultur  
• Stöd till hembygdsföreningarna genom databas i 

SQL.  
• Konstutställningar i kommunhuset.  
• Konsertprogram arrangeras av föreningar inom 

ramen för konsertkarusellen, 7 stycken. 
• Renovering och återuppställning av den renovera-

de skulpturen Brinnande väktare. 
• Utdelning av Fridegårdspriset till författaren Elsie 

Johansson. 
• Föreningskonferens med de nordiska vänorterna i 

Nittedal, Norge. 
• Litteraturseminarium i vänorten Ingå i Finland till-

sammans med Nordens folkhögskola Biskops 
Arnö.  

• Beslut om och påbörjat arbete om uppdatering 
kommunens kulturminnesvårdsprogram i samarbe-
te med Upplandsmuseet.  

 
Kultur i skolan 
• Introduktion av regeringens satsning på Ska-

pande skola för chefsgrupper och kulturgrup-
per.  

• Pilotprojekt i samarbete med Weld i Väster-
ängsskolan för årskurs 8. 

• Kulturombudsträffar i varje rektorsområde 
samt tre stormöten med inbjudna konstnärer 
och kulturproducenter.  

 
Fritid 
• Föreningar inbjuds till stormöte angående bildande 

av ett föreningsråd.  
• Utredning om förändrade föreningsbidragsregler 

samt hyressättning av lokaler.    
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• Ny ansvarsuppdelning med miljö- och teknikför-
valtningen avseende friluftsområden. 

• Ny fritidsgård öppnas i Medborgarhuset i Bålsta.  
• Arrangemang som riktar sig till den breda allmän-

heten vid valborgsfirandet, nationaldag, midsom-
mar och Håbo festdag. 

• Ungdomsarrangemang såsom filmfestival på Med-
borgarhuset, påsklovsdisco på Slottsgården, 
skolavslutningsarrangemang på Borgen, rockkon-
sert vid skolstarthelgen på Borgen, halloweenpar-
ty, höstlovsaktiviteter samt extra öppethållande på 
fritidsgårdarna under jullovet. 

 
Ekonomi 
 

 
Bokföring av projektredovisning i samband med års-
bokslutet har inneburit att förbrukade projektmedel 
ökat såväl intäkter som kostnader, varför tabellen ovan 
visar både ett intäktsöverskott och ett kostnadsun-
derskott. Ytterligare en viktig påverkan på intäkts-
överskottet har varit ett statsbidrag från Statens kultur-
råd som utfallit högre än förväntat. Nettoeffekten in-
nebar att intäktsöverskottet i huvudsak balanserade 
kostnadsunderskottet.   
 
Investeringsöverskottet om 342 tkr avser bibliotekets 
avslutade upphandling av utlåningsutrustning. I sam-
band med att systemet installeras i mars 2009 kommer 
biblioteket att debiteras på hela beloppet, varför över-
skottet kommer att äskas överfört till 2009. 
 
Mål och måluppfyllelse 
 
I Håbo… 
är Medborgarna i fokus 
Kultur & Fritid tar fram en informationsplan som tyd-
liggör medarbetarnas ansvar, informationskanaler, 
aktiviteter samt föreningars och medborgares infor-
mationsbehov.   

 
Målet är delvis uppfyllt. 

 
Biblioteket tydliggör sina tjänster genom att skapa en 
ny informationsyta (en monter av rumslig karaktär) 
och installerar utlåningsautomater för att frigöra mer 
tid till besökarens frågor, önskemål och informations-
sökning. 
 
Målet är delvis uppfyllt. 
 
I Håbo… 
är Dina skattepengar vårt ansvar  
Kultur & Fritid gör månatlig budgetuppföljning och 
arbetar med förfinade kostnadskalkyler. 
 
Målet är helt uppfyllt. 
 
I Håbo… 
bygger vi för framtiden 
Kultur & Fritid tar initiativ till ett samlat före-
ningsråd och ett ungdomsforum.  

 
Målet är helt uppfyllt.  
 
Kultur & Fritid arbetar med förslag till regelverk för 
1%-regeln och rutiner för samarbete med miljö- och 
teknikförvaltningen när det gäller offentliga miljöer. 
 
Förslaget om 1%-regeln avslogs av kommunstyrelsen. 
För att hitta nya lösningar genomförs aktiviteter som 
elevprojekt, seminarium om Bålsta centrum, interna 
diskussioner med miljö- och teknik. Målet är helt upp-
fyllt.  
 
I Håbo… 
är skolan kvalitetssäkrad 
Kultur & fritid tar initiativ till plan för hur olika 
aspekter av konst och kultur ska integreras i skolan.   
 
Målet är helt uppfyllt. 
 
Musikskolan arbetar för att permanenta musikalverk-
samheten i förskolan och dans- och rytmikverksamhe-
ten för 6-åringar.  
 
Målet är helt uppfyllt. 
 
I Håbo… 
kan Du välja 
Kultur & Fritid söker samverkan med externa aktörer 
för att förverkliga program och evenemang.  
 
Målet är helt uppfyllt. 
 
I Håbo… 
finns en miljö för framtiden 
 
Kultur & Fritid är öppen för samarbete med miljökon-
toret för att sprida miljöbudskap i konstnärlig form 
genom teater och utställningar.  
 
Målet är helt uppfyllt. 

Resultat, tkr 
Utfall 
2007

Budget 
2008

Utfall 
2008

Av-
vikelse

Intäkter 1 770 1 408 1 760 352

Kostnader 
Personal- 
kostnader -8 222 -9 753 -9 681 72
Köp av 
verksamhet -2 503 -2 312 -2 647 -335

Övriga kostnader -2 328 -2 496 -2 641 -145
Summa 
kostnader -13 053 -14 561 -14 969 -408

Resultat -11 283 -13 154 -13 210 -56
Netto- 
investeringar -138 -818 -476 342
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Nyckeltal 
 
Nedan presenteras några nyckeltal för kultur & fritids-
nämndens arbete under året. 
 

2006 2007 2008

Bibliotek
Utlån 118 192 125 760 131 053
Besökare 142 325 150 746 137 419

Musikskola
Antal elever 350 350 434  

 
Antalet utlånade böcker har ökat under 2008 samtid
som antalet besökare har minskat. Minskningen i anta-
let besökare beror på att öppettiderna reducerats under
2008.  

igt 

 

i musikskolan har ökat jämfört med 
ror på ett stort intag av elever till mu-

kskolans nya kurs Musiklek 1-3, som vänder sig till 

ngsstrukturell omorganisation med ett färre antal 
atliga myndigheter och ökad regionalisering. Statens 
ulturpolitiska samspel med kommunerna ska enligt 
rslaget förnyas med hjälp av en regional portföljmo-

dell. 

ag 

-

handahål-
ndet av lokaler för kulturell verksamhet.  

 

t-
alt samarbete 

åde hos tjänstemän och politiker.  

-

get 
e och konkurrensen 

-
er exakta 

ppgifter för detta område saknas dock.  

erfrågan är 
år att bemöta med nuvarande resurser.  

 

 

 
Antalet elever 
2007. Detta be
si
barn mellan 6-8 år.  
 
Framtid 
 
Ny nationell kulturpolitik 
I kulturutredningens förslag om en ny nationell kul-
turpolitik kommer regionerna att spela en ny roll vid 
fördelning av de statliga kulturmedlen.  
 
Kulturpropositionen läggs fram i början av hösten 
2009 och kommer troligtvis att medföra en stor för-

altniv
st
k
fö

 
Modellen bygger på att staten lämnar ett samlat bidr
till den regionala nivån. Varje region/landsting för-
handlar sig fram till ett 3-5 årigt avtal med utgångs-
punkt i en gemensam regional kulturstrategi samt i de 
nationella målen för kulturpolitiken. Kulturutredning
en uttrycker en vilja att ge högre statlig prioritet när 
det gäller kommunernas kulturskolor, folkbibliotek, 
tillämpning av plan – och bygglagen och till
la
 
För att Håbo kommun ska kunna påverka fördelningen
av kulturmedel och tydligt redovisa den mindre kom-
munens lokala behov, resurser, identitet och tillväx
faktorer krävs ett intensifierat region
b
 
Länstillhörigheten 
Kultur- och fritidsfrågornas länstillhörighet påverkar 
utbud, handläggning och kvalitet i Håbo kommun. I 
dagsläget har Håbo ett nära samarbete med kulturkon
sulenterna Kultur i länet samt med länsinstitutioner, 
som till exempel Musik i Uppland, Länsbiblioteket 
och Länsmuseet. I Stockholms län bedöms i dagslä
resurserna vara mer begränsad
mellan kommunerna större.  
Ett länsbyte kan komma att inverka på kulturverksam
heten i Håbo. En konsekvensanalys med m
u
 
Grundskolor som lägger ner skolbiblioteken 
När grundskolorna lägger ner sina skolbibliotek ökar 
efterfrågan på folkbibliotekets tjänster. Eft
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Bildningsnämnden 
 

Uppdrag och ansvarsområde  
 
Bildningsnämndens uppdrag beskrivs i den skolplan 
för perioden 2008-2010 som fastställdes av kommun-
fullmäktige under våren 2008. Där står att skolan ska 
eftersträva att eleverna grundlägger en livslång lust att 
lära. Skolplanen beskriver också mål för likabehand-
ling och elevhälsa, barnens utveckling och lärande, 
ansvar och inflytande, bedömning och betyg samt 
samarbetet mellan den kommunala barnomsorgen och 
föräldrarna.  
 
Bildningsnämnden har ansvaret för förskolor, grund-
skolor, skolbarnomsorg, familjedaghem, frivilliga 
skolformer, skolmat och elevhälsovård i kommunen. 
Inom förvaltningen finns ett centralt bildningskontor 
som ansvarar för förvaltningens administration, eko-
nomi och utvecklingsarbete. 
 
Grundskolan är indelad i fyra rektorsområden som 
gemensamt även täcker in den kommunala barnom-
sorgen. Bildningscenter Jan Fridegård (BCJF), utgör 
en egen enhet med ansvar för kommunens frivilliga 
skolformer, på samma vis som kostenheten som an-
svarar för skolmaten inom den kommunala barnom-
sorgen. Bildningsförvaltningens elevhälsoenhet 
(BEHE) är den enhet som ansvarar för främjandet av 
hälsa hos alla elever med speciellt fokus på elever som 
behöver särskilt stöd. 
 
Årets händelser  
 
Allmänt 
• Beslut om att dela upp bildningsförvaltningen i två 

nya förvaltningar skolförvaltningen och bildnings-
förvaltningen. 

• Beslut om att föra över kostenheten till miljö- och 
teknikförvaltningen. 

• Beslut om att införa internhyror och ett lokal-
pengssystem. 
 

Förskola 
• Problem med att hitta förskoleplatser till alla som 

önskar sådan. 
• Beslut om att införa vårdnadsbidrag. 
• Lokala föräldraråd har utvecklats. 

 
Grundskola 
• Arbete med att utforma skolornas profiler. 
• Etablering av två friskolor, sammanlagt drygt 100 

elever. 
• Omställningskostnader i de kommunala skolorna 

på grund av etablering av nya friskolor. De kom-

munala skolorna har inte hunnit anpassa organisa-
tionen till det vikande elevunderlaget fullt ut. Det 
har också inneburit ombyggnationer och omflytt-
ning för att anpassa verksamheten till de nya förut-
sättningarna. De samlade kostnader för detta upp-
gick till 1 460 tkr. 

• Grundskolorna granskades utifrån Qualis-metoden.  
• Upphandling av skolskjuts har genomförts, vilket 

medfört byte av leverantör av taxiresor. 
• Fritt val av kommunal grundskola inför hösttermi-

nen 2009 har arbetats fram. 
• Förberedelseklasser på Gröna Dalen startades. 
• 15 lärare deltog i lärarlyftet. 
• Meritvärdet för elever i årskurs 9 förbättrades för 

femte året i rad. 
• Arbetet i lokala/centrala föräldraråd har utvecklats. 

 
Gymnasieskola och vuxenutbildning 
• Ny gymnasiechef anställdes. 
• Större andel elever än tidigare valde kommunens 

eget gymnasium. 
 
Ekonomi  
 

Resultat, tkr
Utfall 
2007

Budget 
2008

Utfall 
2008

Av-
vikelse

Intäkter 231 861 237 763 244 960 7 197

Kostnader
Personal-
kostnader -282 254 -296 610 -294 621 1 989
Köp av 
verksamhet -80 972 -77 989 -91 341 -13 352

Övriga kostnader -212 798 -231 933 -225 351 6 582
Summa 
kostnader -576 024 -606 532 -611 313 -4 781

Resultat -344 163 -368 769 -366 353 2 416
Netto-
investeringar -3 619 -3 918 -3 620 298  
 
Intäktsöverskottet beror bland annat på ökad försälj-
ning av platser till andra kommuner, statsbidrag för 
projektet Läsa, skriva, räkna samt ökad momskom-
pensation för utökad enskild verksamhet. Stor del av 
intäktsöverskottet hänförs även till uppbokning av 
projektredovisning, vilket inneburit höga intäkter men 
också lika höga kostnader. Antal barn och elever i för-
skola och grundskola har sjunkit, vilket har medfört att 
utdelad för- och grundskolepeng till verksamheterna 
har minskat i förhållande till budget, vilket har bidra-
git till att reducera intäktsöverskottet. 
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Föräldratillfredställelse mäts genom en enkät som 
genomförs i april/maj månad varje år. Enkäten skickas 
ut till alla föräldrar till elever i förskoleklass, årskurs 
3, 6 och 9 samt gymnasiet. Ovanstående diagram illu-
strerar utvecklingen av värdet från 2003 till 2008. Må-
let har inte uppfyllts då det uppmätta värdet för 2008 
är lika stort som det för 2007. 
 
Barns och elevers trygghet i skolan ska öka jämfört 
med 2007. Mäts i Cockpit. 
 

Personalkostnaderna har varit lägre än förväntat bero-
ende på tjänst- och studieledighet, sjukdom, föräldra-
ledighet samt vård av barn.  
 
Underskottet vid köp av verksamhet domineras av in-
terkommunala gymnasieplatser. 
 
Övriga kostnaders överskott beror bland annat på out-
nyttjat överskott från 2007 samt lägre kostnader för 
förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial och 
livsmedel. Ytterligare förklaring är att för- och grund-
skolepeng inte har betalts ut i förväntad utsträckning. 
Dock visar kostnader för böcker, mejerivaror, lärome-
del samt avgifter underskott. 
 
Investeringsöverskottet om 298 tkr avser senarelagd 
utbyggnad av fordonsprogrammet vid BCJF. Över-
skottet kommer därför begäras att bli överfört till 2009 
och därmed till nya bildningsnämnden.  
 
Mål och måluppfyllelse 
 
Kommunfullmäktige har fastställt kommunöver-
gripande mål inför budget 2008. Dessa mål har brutits 
ned av samtliga nämnder. Målen för bildningsnämn-
den fastställdes i november 2007 (BDN § 127). För att 
nå målen ska varje arbetstagare inom bildningsför-
valtningen göra åtaganden. Dessa åtaganden diskute-
ras och fastställs vid medarbetarsamtal och ska doku-
menteras. Resultatet av dessa medarbetarsamtal har 
utgjort grunden för verksamhetsplanerna för läsåret 
2008/2009. I dessa framgår på vilket sätt verksamhe-
terna arbetar för att nå målen. Verksamhetsplanerna, 
och därmed uppfyllelsen av bildningsnämndens mål, 
kommer att utvärderas efter läsårets slut. Förutom de 
ovan nämnda målen kommer vid detta tillfälle även 
målen i Skolplan 2008 – 2011 att utvärderas. 
 
Här nedan redovisas måluppfyllelsen för 2008. 
 
I Håbo… 
är Medborgarna i fokus 
Föräldrars tillfredställelse med barns och elevers 
skolgång ska öka jämfört med 2007. Mäts i Cockpit. 
 

Måluppfyllelse: Föräldratillfredställelse
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Måluppfyllelse: Barn/elevers trygghet
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För att få reda på hur eleverna upplever sin trygghet i 

n 
rskoleklass, årskurs 3, 6 och 9 

mt gymnasiet. I ovanstående diagram kan man se 
. Målet har 

te uppfyllts då det uppmätta värdet för 2008 är lika 
t från 2007. 

På motsvarande sätt mäts också hur barnen i förskolan 
upplever sin trygghet. Även i detta fall är värdet oför-
ändrat mellan åren 2008 och 2007 och uppgår till 9,2. 

der
 

 

är 
enom god tidig språkutveckling ska kommunen effek-

ål 

 
 2008. Värdet ska minst ligga 

på det för Håbo förväntade värdet. 
 

v nedanstående diagram framgår utvecklingen av 
meritvärden, andelen elever som får betyg i alla äm-

en och andelen behöriga till gymnasiet från 1998 till 
008. Värdena bygger den officiella statistik som 

Skolverket publicerar.  
 

skolan genomförs i april/maj månad en enkät. Enkäte
besvaras av eleverna i fö
sa
utvecklingen av värdet från 2003 till 2008
in
stort som de
 

 
Skola och föräldrar samverkar för ökad trygghet un-

 ungdomars fritid. 

Redovisas av kultur och fritidsnämnden. 

I Håbo… 
Dina skattepengar vårt ansvar 

G
tivt utnyttja resurserna, så att eleverna klarar sina m
utan extra år i skolan. Detta mäts på: 
 
• det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som

lämnar grundskolan

• andelen elever som uppnår godkända betyg i alla
ämnen. Andelen ska vara större än år 2007. 

• behörighetsgraden till gymnasieskolan. Behörig-
hetsgraden ska vara större än 2007. 

 
A
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Måluppfyllelsen för mål två och tre är uppfyllda me-
dan uppfyllelsen av mål ett ännu inte är helt uppfyllt. 
Precis som år 2007 ligger det faktiska värdet för Håbo 
kommun en meritpoäng under det förväntade värdet 
(202 jämfört med förväntat 203). 
 

Genomsnittligt meritvärde
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Andelen (%) elever som fått betyg i alla ämnen

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

År

69
80 76 75 73 75 73 75 76 75

66,569,367,268,56367
59

676566

77757675,575,9757474757780

7674

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

%
Håbo
Riket
Håbo (SALSA)

 
 

Andelen (%) som var behöriga till gymnasieskolan
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ygger vi för framtiden 

ala 

ser som 
ommunen köper från andra kommuner eller friståen-

 
I Håbo… 
b
Håbos förskolor, grundskolor och gymnasium ska 
upplevas så attraktiva att fler elever väljer kommu-
nens skolor 2008 jämfört med 2007.  
 
Det följs upp genom att mäta andelen interkommun
elever och andelen elever i friskolor i kommunen. I 
nedanstående diagram anges det antal plat
k
de aktörer, samt den procentuella andel av samtliga 
elever som väljer annan skolhuvudman för respektive 
år. 
 
 

Köp av platser 2007 % 2008 %
Förskola 140 11,7% 139 11,0%
Grundskola 166 6,5% 228 8,2%
Gymnasiet 404 44,6% 354 42,2%  
 
I förskoleverksamheten är målet uppfyllt. I grundsko
leverksamheten är målet inte uppfyllt. Detta beror på 
att det under 2008 nyetablerades två fristående skolor i

ommunen med tillsammans dry

-

 
gt hundra elever. För 

ymnasieskolan är målet uppfyllt. 
 
I Håbo… 

r skolan kvalitetssäkrad 
 ska kvalitetssäkras läsåret 2007/2008. 

 

 certifierad. Det saknades ett antal 
eg på några områden medan andra väl motsvarade de 

krav som ställdes i certifieringen. De områden där 
brister konstaterades är förbättrings-områden och fö-
remål för insatser för att höja kvaliteten.  

 

ranskades resterande 

p 
 andra 

I Håbo… 
kan Du välja 
Under 2008 ska de kommunala skolorna presentera 
tydliga profiler. 
 
Arbetet med att ta fram skolornas olika profiler har 
pågått under 2008. Samtliga skolor har fattat beslut 

il medan arbetet med att, i detalj, utforma 
.  

Inför läsåret 2009/2010 kommer elever och föräldrar 
att kunna välja skola. Det blir första gången som alla 
skolor kommer att använda sina profileringar i mark-
nadsföringssyfte. Målet är delvis uppfyllt. 

k
g

ä
Alla skolor
 
Under hösten 2007 har Gransäterskolan och Futurum
kvalitetsgranskats enligt Qualis-metoden. Ingen av 
dessa skolor blev
st

 
Vibyskolan kvalitetsgranskades under våren 2008 och 
nådde de hittills högsta kvalitetspoängen. Skolan upp-
nådde inte steg tre inom alla områden varför inte hel-
ler Vibyskolan blev certifierad.  
 
Målet är inte uppfyllt under läsåret 2007/2008. 
 
Under hösten 2008 kvalitetsg
kommunala skolor, det vill säga Gröna Dalen, Slotts-
skolan och Västerängsskolan. Av dessa blev Väster-
ängsskolan certifierad. De två övriga nådde inte up
till steg tre på en del områden medan man på
områden motsvarade de krav som ställdes i certifie-
ringen. Även på dessa skolor ingår de områden där 
brister konstaterades i de förbättringsåtgärder man ar-
betar med på respektive skola.  
 
I och med detta har alla skolor kvalitetsgranskats ut-
ifrån Qualis-metoden och Västerängsskolan har blivit 
certifierad.   
 

om sin prof
profilerna har kommit olika långt
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Bildningsnämnden 
 

Under 2008 ska antalet förskoleplatser i alternativ
drift öka jämfört med 2007. 
 
Bildningsnämnden har under 2007 givit två utförare 
tillstånd att bedriva enskild förskola i kommunen. 
Dessa utförare kom inte igång under 2008.  
 
Nämnden har vidare under 2008 givit en utförare av 
enskild familjedaghemsverksamhet tillstånd att bedri-
va verksamhet. Verksamh

 

eten planeras starta under 
janu i 2009. Målet är inte uppfyllt. 

dskola i kommunen 
rivas i alternativ regi. 

kolverket har givit två utförare tillstånd att bedriva 
 med start höst-
 verksamhet i lo-

Uppsala län 
hösten 2007. Där redovisas att 126 undervisnings-
grupper besökt Vattunöden under fyra terminer. Det 

öljs upp av fastighetsförvaltningen. 
 
Nyckeltal och analys 
 
I nedanstående tabell visas de nyckeltal som illustrerar 
barnomsorgen och grundskolan i kommunal regi. 

yckeltal som avser gymnasieskolan och gymnasie-

er barn samt personaltätheten inom barnomsorg och 

n 

30 942 26 790
tal lärare/100 elever 7,4 6,6 5,5

Grundskola
Kostnad/plats 59 048 60 384 68 014
Antal lärare/100 elever 8,4 8,5 8,9

ar
 
Under 2008 ska ytterligare en grun
d
 
S
grundskoleverksamhet i kommunen
erminen 2008. En utförare bedrivert

kaler i Gransäterskolan i avvaktan på att egna lokaler 
blir färdigställda. Den andra utföraren bedriver sin 
verksamhet i hyrda lokaler på Stockholmsvägen. Må-
let är uppfyllt. 
 
I Håbo… 
finns en miljö för framtiden 
Kommunens elever ska få ett ökat medvetande kring 
miljöfrågornas betydelse för ett hållbart samhälle. 
Detta mäts genom att studera sambandet mellan upp-
levt medvetande och antal elever som besöker natur-
skolan Vattunöden. 
 
Som utgångsvärde hämtas uppgifter ur Vattunöds-

rojektets slutrapport till Länsstyrelsen i p

blir i genomsnitt cirka 32 grupper per termin. Under 
2008 har tiden för de undervisande naturskolelärarna 
utökats med 0,3 tjänst. Under 2008 innebar det att cir-
ka 40 grupper per termin besökt naturskolan och där-
med fått ett ökat medvetande om miljöfrågornas bety-
delse. Målet är uppfyllt. 

 
Elanvändningen i förvaltningens samtliga verksamhe-
ter ska minska jämfört med 2007.  
 
F

N
särskolan redovisas längre fram i detta avsnitt. 
 
Nyckeltalen som presenteras beskriver kostnaderna 
p
grundskola över en treårsperiod. Urvalet baseras på re-
levans och kostnaderna är beräknade som bruttokost-
nader, det vill säga inga intäkter finns medräknade. 
Kostnader för köp av plats i annan kommun, lokaler 

och kapitaltjänstkostnader är inte medräknade. År 
2007 infördes systemet med elevpeng. Redovisninge
nedan är rensad från denna transaktion.  
 

2006 2007 2008

Familjedaghem
Kostnad/barn 79 907 78 746 81 437
Antal barn/dagbarnvårdare 4,6 4,6 4,7
Förskola
Kostnad/barn 81 876 78 057 79 482
Antal barn/årsarbetare 5,2 5,4 5,6
Fritidshem
Kostnad/barn 17 330 17 315 17 373
Antal barn/årsarbetare 22,9 23,0 22,7
Förskoleklass

ostnad/elev 29 422K
An

 
 
Antal barn i familjedaghem visar en sjunkande trend 
över perioden på grund av att fler föräldrar väljer an-
nan typ av barnomsorg. Kommunens kostnader för 
familjedaghemmen sjunker därför också, vilket resul-
terar i att kostnaden för barn i familjedaghem ligger på 
en relativt stabil nivå under perioden. Antal barn per 

nns fler platser i familjedaghem än ansökningar om 

r-

t kommit in privata aktörer 
å marknaden för grundskola, vilket påverkar elevun-

derlaget för de kommunala skolorna. Antal elever i 
ommunal regi sjunker därför för tredje året i rad och 
m en följd av detta samt trögrörlighet i organisa-

-

nat tas fram på grund av ändrad struktur i 
odplanen. I tabellen visas kommunens kostnader per 

köpt plats för elever i annan kommun. Anledningen 
till detta är att posten utgör en stor utgift för kommu-
nen. Kostnad per plats i interkommunal regi är inte 
helt jämförbar med densamma i kommunal regi. Det 
beror på att kostnader för bland annat skolmåltider, 

dagbarnvårdare ökar något. Generellt kan sägas att det 
fi
plats från föräldrar.  
 
Kommunen har inte byggt ut den egna förskolan under 
2008. Detta har medfört ytterligare förtätning av fö
skolebarn i förhållande till befintliga lokaler. Försko-
lorna har delvis löst problemet genom att anställa mer 
personal. Detta återspeglas i ökad barntäthet per årsar-
betare.  
 
För fritidsverksamheten kan sägas att antalet barn ökat 
något. Kostnaderna har ökat proportionerligt varför 
inga större förändringar illustreras av nyckeltalen.  
 
Som tidigare nämnts har de
p

k
so
tionsomställningar stiger antal lärare per 100 elever 
något. Även kostnaden per elev stiger på grund av det
ta.  
 
Nedan följer en redovisning av ett urval nyckeltal för 
gymnasiet och gymnasiesärskolan. Uppgifter för 2006 
har inte kun
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Bildningsnämnden 
 

lokaler och kapitaltjänstkostnader inte är medräknat i 
kostnad per plats i kommunal regi. 

ymnasiesärskola
Kostnad/plats* 197 824 217 856
Antal lärare/100 

 
2006 2007 2008

Gymnasieskola
Kommunal regi Kostnad/plats* 55 277 64 484

Antal lärare/100 
elever 8,5 8,8

Interkom 
gymnasieelever Kostnad/plats 101 956 119 102
G
Kommunal regi

elever 25,3 25,1
Interkom 
gymnasiesärelever Kostnad/plats 235 100 236 320  

* exklusive skolmåltider då det inte har varit möjligt att särredovisa kostnaden på gymn
siet respektive gymnasiesärskolan. 

 
Kostnaden per plats för gymnasieelever i kommunal 
egi har ökat. Förklaringen till detta är att gymn

a-

asiet 
la ett större antal specialpedagoger än 

 detta kan vara elevers val av 
dyrare utbildning. 
 
Beträffande ökningen av kostnad per plats för elever i 
gymnasiesärskolan i kommunal regi beror den på ett 
ökat antal elevassistenter. Kostnader per plats för in-
terkommunala gymnasiesärelever ligger på en relativt 
stabil nivå över perioden. 
 
Framtid 
 
Allmänt 
Pensionsavgångarna väntas bli stora framöver vilket 
kommer att medföra ett behov av nyrekrytering av 
personal. Eftersom det för närvarande är brist på för-
skollärare, fritidspedagoger och vissa lärarkategorier 
kommer rekryteringen inom dessa grupper innebära en 
utmaning. 
 
Etableringen av fler enskilda skolor och förskolor 
medför en ökad konkurrens. Detta innebär att kom-
munen måste bli ännu bättre på att arbeta med förbätt-

ngsområden för att öka kvaliteten och därmed öka 

llfredställelsen blir allt större. 

 

förvaltningen pågår ett arbeta med att koppla ihop 
garna. 

folkningsutveckling som prognostiseras får till 

et av förskoleplatser är nödvändig. Ett an-
l åtgärder för att kunna ta in fler barn i den kommu-

nala förskoleverksamheten planeras för 2009. 
 
Grundskolan 
Det krävs fortsatt arbete för att förbättra kunskapsre-
sultaten i skolorna. De kommunala skolorna fortsätter 
utveckla sina profiler. 
 
Under 2009 kommer implementeringen av individuel-
la utvecklingsplaner med skriftliga omdömen att ske. 
 
Minskat elevunderlag i de kommunala skolorna på 
grund av etablering av friskolor leder eventuellt till 
övertalighet inom personalstyrkan 2009. Det pågår en 
omställning inom de kommunala skolorna för att möta 
denna förändring. 
 
Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen övergår till 
den nya bildningsförvaltningens ansvarsområde från 
2009. 
Nya bildningsförvaltningen avvaktar en proposition 
om hur nya gymnasieskolan kommer att utformas i 
framtiden. 
 

r
har behövt anstäl
tidigare för att möta ett ökat behov från eleverna. 
Kommunens kostnader för elever som väljer gymna-
sieutbildning i annan kommun har ökat från 2007 till 
2008. En förklaring till

ri
kundtillfredställelsen. Behovet av att förbättra infor-
mationsinsatserna till medborgarna för att öka kund-
ti
 
Gruppen barn i behov av stöd ökar vilket innebär att
insatserna kring dessa barn kommer att ta allt större 
resurser i anspråk. 
 
I 
verksamhetsplanerna med kvalitetsredovisnin
 
Förskolan 
Den be
följd att behovet av förskoleplatser ökar och en risk 
för lokalbrist uppstår. En bättre framförhållning vid 
framtagand
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Socialnämnden 
 

Socialnämnden 
 
Uppdrag och ansvarsområde 
 
Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt 
för människors självbestämmanderätt och integritet. 
Vård och behandling ska så långt det är möjligt 
genomföras i frivilliga former. Utgångspunkt för 
allt arbete är den enskildes behov, lagstiftningen 
och de ekonomiska resurserna. 
 
Socialnämnden ansvarar för följande verksamheter: 
Socialchefens kansli 
Myndighetsenheten 
Stöd- och behandlingsenheten 
Vård- och omsorgsenheten 
Arbetsmarknadsenheten 
Överförmyndarverksamhet 
 
Socialnämnden fullgör de skyldigheter som är ålag-
da i lagstiftningen inom förvaltningens verksam-
hetsområden såsom rätt till bistånd, åtgärder vid 
missbruk, stöd till barn och unga och deras familjer, 
omsorg om äldre och om människor med funk-
tionshinder och medverkan i samhällsplaneringen. 
Socialnämnden fullgör också de skyldigheter som 
kommunen ålagts i Tobakslagen och Alkohollagen. 
Utöver lagstiftning och budget är grunden för för-
valtningens arbete den av nämnden antagna värde-
grunden: 
 
”Alla som kommer i kontakt med socialverksamhe-
ter i Håbo kommun har rätt till ett professionellt 
bemötande präglat av vänlighet, finkänslighet, öd-
mjukhet, respekt och omtanke, alla människors lika 
värde, rätt till integritet och självbestämmande, 
medvetenhet om socialt arbete och makt, tillvarata-
gande av förmågor och resurser”. 
 
Grunden för förvaltningens arbete är ett rehabilite-
rande synsätt. Det innebär att vi i allt arbete med 
brukare tar tillvara den enskildes för att nå ett så bra 
resultat som möjligt. 
 
Årets händelser 
 
• I november antog socialnämnden en plan för 

valfrihet och konkurrens för perioden 2009-
2011. 

• Mot bakgrund av nämndens stora budgetun-
derskott för 2008 antog socialnämnden i de-
cember rutiner för tidig upptäckt av budgetav-
vikelser. 

Myndighetsenheten 
• Socialnämnden och bildningsnämnden har an-

tagit en plan för samverkan mellan socialför-
valtningen och bildningsförvaltningen. 

• Tre tjänster som avdelningschefer avvecklades 
verksamhetsåret 2008. Personalminskningar 
genomfördes också på äldreboendet Pomona 
och inom arbetsmarknadsenheten. 

 

• Under året har socialnämnden genomfört en 
upphandling av driften av restaurang Pomona. 
Något anbud som kunde konkurrera med egen 
drift vad gäller pris och kvalitet kom inte in. 

• På Pomona har det under hösten startat en dag-
verksamhet med inriktning mot rehabilitering 

• Verksamheten inom myndighetsenhetens barn- 
och ungdomsgrupp präglades under första 
halvåret av stor turbulens och hög personalom-
sättning. För att hantera situationen tvingades 
verksamheten att anställa utredare på konsult-
basis. Under hösten har verksamheten stabilise-
rats och egen anställd personal har rekryterats. 

Stöd- och behandlingsenheten 
• Ett ökat användande av evidensbaserade meto-

der inom framför allt individ- och familjeom-
sorgens verksamhetsområde. 

 
Vård- och omsorgseneheten 
• I april inleddes arbetet med att planera för ett 

nytt äldreboende och ett nytt korttidsboende i 
Håbo kommun. Detta beräknas stå klart hösten 
2010. 

• I socialstyrelsen äldreguide som redovisades i 
april fick kommunens äldreomsorg ett gott be-
tyg och inom sex av tio områden tilldelades 
kommunen ett omdöme som ligger över ge-
nomsnittet för både Uppsala län och riket. 

• I maj gav socialnämnden förvaltningen i upp-
drag att samverka med Enköpings kommun för 
att utreda ett eventuellt införande av valfrihets-
system inom hemtjänsten. För detta har nämn-
den erhållit 2 miljoner kronor i statsbidrag. 

• I augusti 2008 införde restaurang Pomona möj-
ligheten att välja på två rätter i samband med 
lunch. 

• I Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
öppna jämförelser för äldreomsorgen som pub-
licerades för andra gången 2008 kan konstate-
ras att omdömet om verksamheten förbättrats 
på de flesta punkter jämfört med föregående år. 
På flera av områdena får Håbo kommun bäst 
eller näst bäst värden i länet och på ett viktigt 
mätområde kallat äldreboendeindex som väger 
samman nio kvalitetsfaktorer hamnar kommu-
nen på plats 28 i landet. 
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• I den nationella brukarenkät som socialstyrel-
sen publicerade under hösten erhöll Håbo 
kommun ett mycket gott omdöme när det gäller 
hemtjänsten men ett lågt betyg när det gäller 
särskilt boende. 



Socialnämnden 
 

och på Dalängens äldreboende startade under 
våren en dagverksamhet för demenssjuka. 

 

Budget 
2008 

• Dagverksamheten ”Källan” inom socialpsyki-
atrin har utökat sina öppettider och har haft öp-
pet hela sommaren och även vissa kvällar. 

• Ett intraprenadavtal är tecknat med Dalängens 
äldreboende och gäller från 1 januari 2008. 

• Antalet sjuksköterskor inom hemsjukvården 
har utökats med två årsarbetare från hösten 
2008. Arbetet har också organiserats om så till 
vida att Pomona Hus 2 och 4 har var sin fast 
sjuksköterska anställd dagtid måndag till fre-
dag. 

Ekonomi 
 
 
Resultat, tkr 

Utfall 
2007 

Utfall 
2008 

Av-
vikelse 

Intäkter    50 868    37 442    54 928   17 486 
     
Kostnader     
Personal-
kostnader 

 
-133 676 

 
-125 194   -9 362 

 
-134 557 

 

Köp av verk-
samhet 

 
  -42 061 

   
  -39 069 

 
  -54 222 

 
-15 153 

Övriga kost-
nader   -22 314 

 
  -24 398 

   
  -29 020 

 
  -6 707 

Summa kost-
nader 

 
-200 135 

 
-186 577 -31 222 

 
-217 799 

 

     
Resultat -149 267 -149 135 -162 871 -13 736 
Netto- inve-
stering 

   
    -3 878      -136 

 
    -1 075 

 
    -1 211 

 

 
I utfallet för både 2007 och 2008 ingår projektme-
del både på intäkts- och kostnadssidan, men dock 
inte i budget 2008. Detta förklarar ungefär 7 miljo-
ner mellan utfall och budget både på intäkts- och 
kostnadssidan.  
 
En förklaring till ökade intäkter är att förvaltningen 
har fått in mer avgifter inom äldreomsorgen samt 
ersättningar för eftervård inom missbruksvården. 
 
Den främsta orsaken till skillnaden mellan faktisk 
kostnad och budgeterad kostnad är köp av verk-
samhet inom individ- och familjeomsorgen och 
handikappomsorgen samt att kostnaderna för för-
sörjningsstöd var för lågt budgeterat. 
 
Avvikelsen för investeringar beror på högre kostna-
der för tekniska hjälpmedel samt på iordningstäl-
lande av lokaler för dagverksamheten inom social-
psykiatrin. 
 
Mål och måluppfyllelse 
 

 
Kommentar: Målet är helt uppfyllt. År 2006 ansåg 
61,5 % att man hade stora eller mycket stora möj-
ligheter att när man fick hjälp. År 2008 ansåg 79,5 
% detta. En ökning med drygt 29 %. 

 

 

 

I Håbo… 
är medborgarna i fokus 
Andelen personer med hemtjänstinsatser som upp-
lever att man har stora eller mycket stora möjlighe-

ter att påverka när man får hjälp ska öka med 20 % 
jämfört med 2006.  

 
Andelen av de boende på Pomona som upplever att 
de har stora eller mycket stora möjligheter att på-
verka när man får hjälp ska öka med 20 % jämfört 
med 2006. 
 
Kommentar: Målet är inte rätt utvärderat. 50 % an-
såg 2006 att man hade stora eller mycket stora möj-
ligheter att påverka när man fick hjälp. 2008 gav 63 
% värdet 8-10 på en 10-gradig skala på frågan hur 
nöjd man är med hjälpen i sin helhet. Det mest fre-
kventa svaret av dessa var en 10:a. 
 
Andelen av de boende på Pomona och Dalängen 
som upplever att behovet av aktiviteter blir bra el-
ler mycket bra tillgodosett ska öka med 20 % jäm-
fört med 2006. 
 
Kommentar: 2006 ansåg 40 % att behovet av aktivi-
teter blev bra eller mycket bra tillgodosett. 2008 an-
såg 54,9 % detta. En ökning med drygt 37 %. 
 
När en ungdom aktualiseras inom socialtjänsten på 
grund av brottslig gärning ska medling mellan offer 
och gärningsman alltid erbjudas. 

Kommentar: Målet är inte uppfyllt. Förvaltningen, 
polisen och kyrkan samarbetar om att få igång en 
medlingsverksamhet men det går mycket trögt. 
 
Restaurang Pomona ska dagligen erbjuda två rätter 
i samband med lunch. 

Kommentar: Målet är helt uppfyllt. Två rätter i 
samband med lunch erbjuds sedan augusti 2008. 
 
Fel i läkemedelshanteringen ska minst halveras 
jämfört med 2007. 

Kommentar: Målet är inte uppfyllt. Läkemedelsav-
vikelserna har ökat under 2008. En orsak är fler 
brukare i och med att ett nytt äldreboende har till-
kommit och en annan orsak är förändrade rutiner i 
bemärkelsen att hemtjänsten blivit bättre på att rap-
portera avvikelser.  
 
Avvikelser i form av fallolyckor ska minska med 20 
% jämfört med 2007.  
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Kommentar: Målet är inte uppfyllt. Fallavvikelser-
na har ökat. De orsaker förvaltningen kan se är fler 
brukare och förbättrade rutiner för avvikelser inom 
hemtjänsten. Det är i detta sammanhang viktigt att 



Socialnämnden 
 

väga i Uppgifterna i Sveriges kommuner och lands-
tings rapport 2008 där Håbo kommun var 7:e bästa 
kommun i landet när det gäller fallolyckor. Under 
2008 har också ett särskilt fallskadeprojekt startats. 
 
I Håbo… 
är dina skattepengar vårt ansvar 

Under 2008 ska prövas om de verksamheter inom 
individ- och familjeomsorgen som ej är myndig-
hetsutövning kan konkurrensutsättas. 

För barn och ungdom ska antalet insatser på hem-
maplan öka och placeringstiderna bli kortare. 

bygger vi för framtiden 

I Håbo… 

Kommentar: Målet är uppfyllt. En miljövänlig bil 
köptes in under 2008. 
 

Under 2008 ska prövas om restaurang Pomona kan 
konkurrensutsättas. 
 
Kommentar: Målet är uppfyllt. Försök har gjorts att 
upphandla driften av restaurang Pomona. Nämnden 
beslöt dock att avbryta upphandlingen med anled-
ning av att det inte inkom något konkurrenskraftigt 
anbud. 
 
Om institutionsplaceringar inom individ och famil-
jeomsorgen är aktuellt ska alltid ett öppenvårdsal-
ternativ redovisas och prövas. 
 
Kommentar: Målet är uppfyllt. Inom myndighets-
enheten prövas och erbjuds i första hand frivilligt 
bistånd vid socialförvaltningens stöd- och behand-
lingsenheter. 
 
Minst 80 % av de som ansöker om försörjningsstöd 
på grund av arbetslöshet och som står till arbets-
marknadens förfogande ska ha egen försörjning 
inom tre månader. 
 
Kommentar: Målet är inte uppfyllt. Alla som söker 
försörjningsstöd får bistånd till arbetsmarknadsåt-
gärd vid Arbetsmarknadsenheten inom 14 dagar 
från första kontakt. Gruppen arbetssökande har 
dock ökat vilket är huvudorsak till att målet inte 
kunnat uppfyllas. 
 

 
Kommentar: Målet är delvis uppfyllt. En av dessa 
verksamheter är förvaltningens arbetsmarknadsen-
het. För närvarande pågår en upphandling angående 
drift av denna verksamhet. 
 

 
Kommentar: Målet är delvis uppfyllt. Antalet insat-
ser på hemmaplan har ökat men placeringstiderna 
har inte blivit kortare. 
 
I Håbo… 

Socialnämnden ska under 2008 lämna förslag på 
utbyggnadstakt inom äldre- och handikappomsor-
gen. 
 
Kommentar: Målet är uppfyllt. 

 
I Håbo… 
är skolan kvalitetssäkrad 
Genom förbättrad samverkan mellan de enskilda 
skolorna och socialtjänsten ska stödet till barn med 
särskilda behov utvecklas. 
 
Kommentar: Målet är uppfyllt. En gemensam plan 
för samverkan har tagits fram tillsammans med 
bildningsförvaltningen. Hela processen är ett arbete 
över tid och samverkan förbättras mellan samtliga 
nivåer i de båda nämnderna. 
 
I Håbo… 
kan Du välja 
Under 2008 ska det skapas möjlighet att välja mel-
lan privat och kommunalt utförd äldreomsorg. 
 
Kommentar: Målet är delvis uppfyllt. Arbete med 
att införa kundval inom äldreomsorgen har påbör-
jats under 2008. De första valen förväntas ske i sep-
tember 2009. 
 

finns en miljö för framtiden 
Vid utbyte eller eventuell nyanskaffning av fordon 
till socialförvaltningen ska miljövänligt alternativ 
inköpas. 
 

Personalen ska ges information i miljömedvetenhet 
för att positivt kunna påverka miljön i den egna 
verksamheten. 
 
Kommentar: Målet är delvis uppfyllt. Information 
har skett i delar VA-verksamheten. Under 2009 
kommer förvaltningen att arbeta vidare med detta 
tillsammans med miljö- och teknikförvaltningen. 

48 

 



Socialnämnden 
 

Nyckeltal och analys 
 
Nyckeltal för 2006 och 2007 saknas för vissa verk-
samheter eftersom verksamheterna inte var igång-
satta eller att uppgifter inte är tillförlitliga. 
 
Äldreboende Hus 2 2006 2007 2008 
Antal boenden 33 33 33
Antal årsarbetare 23,88 22,9 21,63
Personaltäthet (exkl natt) 0,72 0,69 0,66
       
Andel årsarbetare med  
utbildning     54%
Kostnad per boende exkl 
natt 331 962 299 667  363 751

 
Äldreboende Hus 4 2006 2007 2008 
Antal boenden 32 32 32
Antal årsarbetare 23,03 23,03 21,3
Personaltäthet (exkl natt) 0,72 0,72 0,67
      
Andel årsarbetare med  
utbildning    72%
Kostnad per boende exkl 
natt 342 874 309 031  322 952

 
Äldreboende Dalängen 2006 2007 2008 

Antal boenden   18
Antal årsarbetare inkl natt   16,94
Personaltäthet (inkl natt)   0,94
    
Andel årsarbetare med  
utbildning   
Kostnad per boende inkl 
natt   459 322

 
Hemtjänst 2006 2007 2008 

Antal kunder 238 230 267
 
Hemsjukvård 2006 2007 2008 

Antal ärenden 237 307 313
 
Ekans korttidsboende 2006 2007 2008 
Antal kunder  17 18
Antal årsarbetare  5,7 5,7
Antal boendedygn  936655 
Kostnad per kund  3 548 2 804

 
Socialpsykiatri 2006 2007 2008 

Antal kunder, dagtid  18 20
Antal årsarbetare  6 6
Antal beslut, boende-
stödstimmar 

 
5 616 7 280

Antal besök källans  
dagverksamhet 

 

2 214 2 541
 

 
Arbetsmarknadsenheten 2006 2007 2008 
Antal anvisade till Öppna 
gruppen 

 
98 82

- vidare till arbete  23 18
- vidare till studier  8 5
- vidare sjukskrivning  5 0
- avskriv från försörjningstöd  57 38
     
Antal feriearbete för ungd  79 107
     
Arbetsstöd socialpsykiatri  14 32
     

 
Familjehem 0 - 20 år (exkl 
jourhem och familjehem 
LSS 2006 2007 2008 
Antal personer/placeringar 21 18 21

 
Institutionsvård barn och 
ungdom  2006 2007 2008 

Antal placeringar 3 6 13
 
Institutionsvård vuxna 2006 2007 2008 

Antal personer/placeringar 12 5 7
 
Barnavårdsutredningar 2006 2007 2008 

Aktualiseringar 245 198 517
Inledda utredningar 71 165140 
Avslutade utredningar     124

 
Försörjningsstöd 2006 2008 2007 
Antal hushåll 383 327 358
- varav arbetslösa 132 165 167
Antal bidragsmånader 1 848 1 557 1 521
Antal bidragsmåna-
der/hushåll 4,83 4,254,8 
Kostnad/hushåll/år (kr) 27 217 26 295 31 132

 
Personlig assistans 2006 2007 2008 
Beviljade timmar LASS 67 732 68 673 67 542
Antal timmar LSS 6 296 4 552 7 104

 
Familjeteamet 2006 2007 2008 
Behandlingsinsatser    181
- varav  individuella familj    109
- varav i grupp    72
       
Antal ärenden    109
- varav avslutade ärenden    49
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Framtid  

Inom de närmaste åren kommer det att behövas ett 
utökat antal gruppbostäder för personer som tillhör 
LSS personkrets. Planering för detta kommer att 
påbörjas under 2009 och förvaltningens förhopp-
ning är att det kan ske tillsammans med brukarna 
och deras företrädare. 

 
Myndighetsenheten 
Den globala ekonomiska utvecklingen och de för-
sämrade konjunkturerna med en ökad arbetslöshet 
kommer att få effekter vad gäller kostnaderna för 
försörjningsstöd som ju har ett direkt samband med 
arbetslöshet. Förvaltningens bedömning är dock att 
kostnadsökningarna p g a arbetslöshet ska gå att ba-
lansera mot ett effektivare arbete med försörjnings-
stödsfrågorna. 
 
Om konjunkturnedgången blir långvarig kan det 
också förväntas få effekter i form av ett ökat miss-
bruk och av barn och ungdom som behöver stödin-
satser i olika former. Effekter som dessa var tydliga 
på landets socialförvaltningar vid den förra stora 
konjunkturnedgången i mitten av 1990-talet. 
 
Införande av kundval inom äldreomsorgen kommer 
att ställa nya krav på verksamhetens biståndsbedö-
mare vad gäller information om de olika alternati-
ven men framför allt när det gäller uppföljning av 
insatser. 
 
Kundvalssystemet kommer också att medföra att 
förvaltningen måste hitta metoder att följa upp och 
utvärdera de olika aktörernas arbete. 
 
Allt fler barn och ungdomar erhåller diagnoser som 
faller inom LSS-lagstiftningen. Det kräver att för-
valtningen hittar former för olika insatser på hem-
maplan. 
 
Stöd- och behandlingsenheten 
Verksamheten måste utveckla former för hemma-
plansinsatser för att möta den enskildes behov och 
motverka kostnadsökningar. 

Från närpolisen aviseras ett relativt utbrett missbruk 
bland ungdomar i gymnasieåldern. Stöd- och be-
handlingsenheten har där en viktig uppgift i att till-
sammans med andra samhällsaktörer bryta detta 
missbruk på ett så tidigt stadium som möjligt. 
 
Vård- och omsorgsenheten 
I hela organisationen pågår arbetet med att införa 
kundval inom äldreomsorgen under 2009.  
 
I Håbo kommun ökar antalet äldre och relativt sett 
ökar gruppen 80+ mest de kommande 6-7 åren. Det 
ställer krav på en kontinuerlig utbyggnad av antalet 
platser i särskilt boende och på korttidsboende och 
inom hemtjänsten kommer antalet biståndsbedömda 
timmar att öka. Det kommer antagligen också att 
behövas en utökning av antalet dagverksamheter 
inom äldreomsorgen , dels för att det finns ett be-
hov av detta och dels för att om möjligt fördröja 
behovet av andra insatser. 
 
Det kommer de närmaste åren också att vara ange-
läget att fortsätta arbetet med att öka brukarinfly-
tandet inom äldreomsorgen. Förvaltningen har där 
kommit en god bit på väg men mycket arbete åter-
står. 
 
Andelen brukare med boendestöd inom socialpsy-
kiatrin ökar och denna utveckling förväntas fortsät-
ta. 
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Miljö- och tekniknämnden 
 
Uppdrag och ansvarsområde 
 
MTF-ledning 
MTF-ledning omfattar sekretariatet för miljö- och 
tekniknämndens verksamheter, förvaltningsöver-
gripande information och miljöstrategiskt arbete. 
Här sker även samordning av exploateringsverk-
samhet samt uppföljning och kontroll. 
 
Fastighetsavdelningen 
Fastighetsavdelningens ansvarsområde omfattar 
drift och underhåll av kommunens byggnader samt 
lokalvård av egna och inhyrda lokaler. Avdelningen 
ansvarar även för fastighetsberedskap samt bo-
stadsanpassning.  
 
Avdelningen förvaltar kommunens byggnader som 
omfattar skolor, förskolor, sporthallar, förvaltnings-
fastigheter, förenings- och affärslokaler samt bostä-
der till en total bruksarea av 90 600 m2. 

Byggavdelningen 

Avfallsavdelningen och VA-avdelningen redovisas 
separat eftersom dessa verksamheter är egenfinan-
sierade till 100% 

Årets händelser 

• Under 2008 har arbete pågått med att ta fram 
ett internhyressystem. Detta kommer att tas i 
bruk 1 januari 2009. 

• Ny gatubelysning har monterats längs Dam-
menleden i Skokloster. 

 
Gatuavdelningen 
Gatuavdelningen ansvarar för gator, vägar, belys-
ning, gång- och cykelvägar (GC-vägar), parkering-
ar, parker, gårdsanläggningar, fritidsanläggningar, 
skogar och naturreservat. 
 
Avdelningen sköter drift och underhåll av 30,1 km 
gator och vägar (varav 10,4 km är GC-vägar), 5 784 
ljuspunkter, ishallen, simhallen, bussterminal, buss-
kurer, stationsområden och parkeringar. Avdelning-
en sköter även parkeringsövervakning, parker, skog 
och grönområden och den yttre miljön vid kommu-
nens anläggningar. 
 
Miljöavdelningen 
Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn och hand-
läggande av ärenden i enlighet med Miljöbalken, 
Livsmedelslagen och Djurskyddslagen. Miljöavdel-
ningen genomför även utredningar och provtag-
ningar för att förebygga olägenheter för människor 
eller miljön, kontrollerar miljöskydd inom lantbru-
ket samt arbetar med rådgivning och informations-
och kunskapsspridning. 
 

Byggavdelningen arbetar med frågor som rör bygg-
lovsprövning och tillsyn över pågående byggpro-
jekt. Avdelningen ansvarar även för skyddsrumsbe-
siktningar, obligatorisk ventilationskontroll (OVK), 
bygganmälan, tillsyn och kontroll samt handlägg-
ning av tillstånd för brandfarlig vara. 
 
Plan, GIS och MBK-avdelningen 
Plan, GIS och MBK-avdelningen arbetar med plan-
läggning såsom översiktsplanering, upprättande av 

områdesbestämmelser och detaljplaner. MBK står 
för mät, beräkning och kart. 
 
Avdelningen ansvarar även för kommunens över-
sikts-, primär- och VA-kartor, uppdatering av 
byggnads- och adressregister till Lantmäteriets fas-
tighetsdatasystem, framtagande av nybyggnadskar-
tor, projekteringsunderlag och detaljplanekartor, ut-
stakningar av byggnader samt inmätningar. Vidare 
ansvarar avdelningen för kommunens geografiska 
informationssystem (GIS). 
 
Miljöstrategiska enheten 
Miljöstrategiska enheten arbetar för att infria kom-
munens inriktning ”I Håbo kommun finns en miljö 
för framtiden”.  
 
Miljöstrategen arbetar kommunövergripande och 
strategiskt och fungerar som samordnare och som 
ett stöd till övriga verksamheters miljöarbete. Mil-
jöstrategen ansvarar också för den verksamhet som 
bedrivs utifrån förordningen om kommunal energi-
rådgivning. 
 
Energirådgivningen 
Energirådgivningen bedrivs på entreprenad till-
sammans med 26 andra kommuner i Stockholmsre-
gionen. Energirådgivningen finansieras av statligt 
bidrag från Energimyndigheten. 
 
Avfallsavdelningen och VA-avdelningen 

 

 

• Nya hastighetsgränser (40 och 60 km/tim) tes-
tas i kommunen. 

• Lokalvården har konkurrensutsatts, men kom-
mer att fortsätta i kommunal regi. 

• Förvaltningens anställda har genomgått miljö-
utbildningar. 

• Vandringsleden har anlagts från Vibyspåret till 
Mälaren alldeles intill Torresta. 
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Ekonomi 
 
I tabellen nedan redovisas utfall 2007, budget och 
utfall 2008 samt avvikelse för Miljö- och teknik-
nämnden.  
 
Resultat, 
tkr 

Utfall 
2007 

Budget 
2008 

Utfall 
2008 

Av-
vikelse 

Intäkter 56 916 51 768 54 863 3 096 
     
Kostnader     
Personal-
kostnader 

-45 775 -38 550 -37 226 1 324 

Köp av 
verksamhet 

-29 748 -33 545 -39 327 -5 782 

Övriga 
kostnader 

-81 702 -73 039 -70 508 2 530 

Summa 
kostnader 

-157 225 -145 134 -147 062 -1 928 

     
Resultat -100 309 -93 366 -92 199 1 167 
Netto- in-
vestering 

-68 380 -58 016 -35 349 22 667 

 
Miljö- och tekniknämndens totala budgetram för 
2008 har beslutats till 93 366 kr. Budgeterna för 
VA-avdelningen och avfallsavdelningen är till 100 
% taxefinansierade.  
 
Anledningen till att budgetramen har minskat jäm-
för med 2007 är att räddningstjänsten tidigare in-
gick i miljö- och tekniknämndens budget. Den 1 ja-
nuari 2008 bildade räddningstjänsten i Håbo till-
sammans med Räddningstjänsten i Enköping ett 
kommunalförbund och sedan dess ansvarar förbun-
det för räddningstjänsten i båda kommunerna. Mil-
jö- och tekniknämnden har därför inte längre intäk-
ter och kostnader för denna verksamhet. 
 
Intäkterna för 2008 har ökat i jämförelse med bud-
get från 51 768 tkr till 54 863 tkr. Ökad efterfrågan 
på mätarbeten, nybyggnadskartor och detaljplaner, 
genererade ett överskott på drygt 1 100 tkr. Verk-
samheterna utomhusanläggningar, simhall, ishall 
och föreningslokaler genererade tillsammans ett 
överskott på 1 100 tkr. Tillsammans med mindre 
ökningar i andra verksamheter har detta lett till ett 
intäktsöverskott på 3 096 tkr.  
 
Personalkostnaderna har minskat för bland annat 
verksamheterna bygglov, tillsyn och kontroll, fas-
tighetsdrift samt kommunvägar. Anledningen är att 
vissa rationaliseringar har genomförts samt att 
vakanser inte tillsatts omedelbart. Totalt har detta 
lett till att personalkostnaderna har minskat med 
1 324 tkr.  
 
Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med 
5 782 tkr, jämfört med budget. Den största delen av 
denna ökning står verksamheten fastighetsdrift för 
med cirka 1 602 tkr, som bland annat beror på att 
kostnaderna ökat för ventilationsarbeten, storköks-
arbeten, övriga byggnadsarbeten och konsultarbe-

ten. Även kostnaderna för planteringar, renhållning, 
skadegörelse och projektet ”Rätt fart i Håbo kom-
mun” köp avseende statskommunala vägar har ökat, 
jämför med budget. 
 
Flera verksamheter har förbrukat mindre pengar än 
vad som var avsatt i budget avseende övriga kost-
nader, såsom avfallshanteringen (4 909 tkr), MTF-
ledning (1 285 tkr) och fastighetsdrift (811 tkr). 
Andra verksamheter har gjort av med mera pengar 
såsom vatten och avlopp gemensamt (2 025 tkr) och 
gatu- och gångvägsbelysning (1 188 tkr). Totalt sett 
leder detta till ett överskott för nämnden på 2 530 
tkr för övriga kostnader. 
 
Miljö- och tekniknämnden redovisar totalt sett ett 
positivt resultat på 1 167 tkr, inklusive det överskott 
på 420 tkr som fullmäktige beslutat att nämnden 
fått ta med sig från 2007. 
 

 

Resultatet från de taxefinansierade verksamheterna 
fonderas. Avfallsverksamheten gör ett överskott på 
2 183 tkr och VA-verksamheten gör ett underskott 
på 2 933 tkr. Avfallsavdelningen och VA-
avdelningen redovisas separat. 
 
De större investeringsprojekten under året är: ut-
byggnation av VA-nätet i Kivinge (17 967 tkr), om-
läggning av ledningar för VA-verksamheten (2 867 
tkr), ombyggnation av ventilationen på Nybyggets 
förskola (1 588 tkr) samt åtgärder efter medborgar-
förslag avseende belysning, grusbollplan, asfalte-
ring och informationstavlor i Skokloster (1 238 tkr). 
 
Nyckeltal och analys 
Fastighetsavdelningen 
 Utfall Utfall Utfall Not
 2006 2007 2008
Fastighetsdrift, kr/m2    243 229 247 1
Planerat underhåll, kr/m2 257 40 36
Lokalvård, kr/m2 165 171 169
Bostadsanpassning/antal   
   0 kr – 4 999 kr 87 63 64
   5 000 kr – 99 999 kr 36 46 49
   100 000 kr –  3 6 
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1. Enligt Förvaltningsnyckeln 2006 från Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) ligger genom-
snittet för fastighetsdrift på 283 kr/m2. Anled-
ningen till att kommunens kostnad är lägre än 
genomsnittet är att kommunen aktivt arbetar 
med energieffektivisering. 

2. Budgeten för planerat underhåll har minskat un-
der perioden 2006 – 2008, samtidigt som ytan i 
m2 har ökat. Detta har lett till att planerat under-
håll kr/m2 totalt har minskat. De redovisade 
nyckeltalen exkluderar dock vissa underhållsåt-
gärder som är finansierade i investeringsbudge-
ten. För att se det faktiska underhållsbehovet av 
kommunens fastigheter pågår arbete med att ta 



Miljö- och tekniknämnden 
 

fram långsiktiga underhållsplaner. Enligt För-
valtningsnyckeln 2006 från SKL ligger genom-
snittet för underhåll på 69 kr/ m2. 

Utfall 

 
Gatuavdelningen 

 Utfall Utfall Not 
 2006 2007 2008  

Ljuspunkter, st 5 450 5 472 5 784 3
Kostnad kr/ljuspunkt 489 697 729 4

 
3. Ökningen av belysningspunkter beror bland an-

nat på att kommunen tagit över belysning i ex-
ploateringsområdena Viby äng, Skörby skog 
och Kantorsvägen i Skokloster.  

4. Ökningen i kostnad/belysningspunkt beror 
bland annat på att kommunen fått kostnaden för 
6 st nya belysningsabonnemang i ovan nämnda 
exploateringsområden. 

 
Byggavdelningen 

 Utfall Utfall Utfall Not 
 2006 2007 2008  

Antal beslutade  
bygglov 316 271 290 5
Antal överklagade  
beslut 6 4 4 6
Antal överklagade  
beslut som ändrats i 
högre instans 0 0 1 6
Antal påbörjade  
lägenheter - - 95 

 

6. Tiden från överklagande till att beslut ändras i 
högre instans är oftast längre än ett år. 

Plan, GIS, MBK-avdelningen 
Not 

5. En svag minskning i antalet inkomna ärenden 
noterades under oktober-december jämfört med 
samma månader 2007. 

 

 Utfall Utfall Utfall 
 2006 2007 2008  

Detaljplaner laga kraft, st 12 8 11
Detaljplan, antal bostads-
enheter, st 290 397 275
Detaljplan, tomtarea verk-
samheter, m2 117 600 19 100 247 300 7
Antal lägenheter, st 15 34 20

 
7. Förklaringen till den stora förändringen i yta är 

att under 2006 genomfördes en planändring av 
Västerskogs industriområde samt kolonilotter på 
Gröna Dalen och 2008 genomfördes planarbete 
för Dragets industriområde. 

 
Miljöavdelningen 

Not Utfall Utfall Utfall
 2006 2007 2008

Delegationsbeslut Miljö- 
och Hälsa, st 295 356 277

 
8

Antalet godkännande av 
livsmedelsföretag, st 8 24 23 9

 
8. Antalet delegationsbeslut har minskat bland an-

nat på grund av konjunkturförändringar samt 
minskade personalresurser.  

9. Uppgången i antal godkännande av livsmedels-
företag beror på omklassning av befintliga verk-
samheter i och med den nya livsmedelslagstift-
ningen. 

 
Klotter och skadegörelse 

NotUtfall Utfall Utfall
2006 2007 2008

Skadegörelse, tkr 1 459 1 650 1 910 10
Klotter, tkr 295 214 228 11

 

Här nedan redovisas hur måluppfyllelsen för de 
ovannämnda målen ser ut per 31 december 2008. 
 
I Håbo... 

 

 

 

10. Under perioden 2006 till 2008 har skadegörel-
sen totalt sett ökat med 451 tkr, men på kom-
munens fastigheter har skadegörelsen minskat 
med 10 %, till 1 074 tkr. Den största ökningen 
står gatu- och gångvägsbelysning för som ökat 
med 270 tkr, till följd av bland annat krossade 
armaturer. 

11. Inom flera verksamheter har klottersaneringen 
minskat, men på statskommunala vägar har 
kostnaderna för saneringen istället ökat med 49 
tkr, jämfört med 2007.  

 
Mål och måluppfyllelse 
 
Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergri-
pande mål inför 2008. Dessa mål har brutits ned av 
samtliga nämnder för respektive verksamhet.  
 

är Medborgarna i fokus 
Fler som bor och verkar i kommunen nås av rele-
vant och efterfrågad information. Uppföljning sker 
genom en kundenkät. 

Kommentar: Målet är helt uppfyllt. Under året har 
arbete med att ta fram målgruppsanpassad informa-
tion till förskola, skola, företag och privatpersoner. 
Exempel på detta är; företagsprojekt, studiebesök 
på återvinningscentralen till förskole- och skolele-
ver, klimatteater till personal och gymnasieelever. 
Energitema på tekniska museet för skolelever. Se-
minarier har hållits för företagare, allmänhet, politi-
ker och kommunanställda.  

Aktuell information från förvaltningen har löpande 
kommunicerats via nyhetsbladet Miljönyheter, Bål-
sta Upplands Bro bladet samt kommunens webb-
plats.  

Se även Avfallsavdelningens måluppfyllelse. 
 
Öka tillgängligheten för kollektivtrafikpendlarna. 
Uppföljning sker genom en kundenkät samt mätning 
av andelen genomförda åtgärder. 
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Kommentar: Målet är helt uppfyllt. 14 nya parker-
ingsplatser och fler cykelställ vid stationsområdet 
har iordningställts. 

 
Se även avfallsavdelningens och VA-avdelningens 
måluppfyllelse. 

 

Under 2008 ska nyttjandegraden av kommunens lo-
kaler och anläggningar öka. Uppföljning sker ge-
nom nyckeltalsanalyser. 

Miljö- och teknikförvaltningen ska utreda samver-
kansformer med andra intressenter både intern och 
externt. Utvärdering sker genom att antalet sam-
verkansformer ska öka jämfört med 2007. 

 

Kommentar: Målet är helt uppfyllt. Badplatserna i 
Krägga och Kalmarsand har försetts med bättre 
parkeringsplatser, gångvägar och sittplats har iord-
ningställts vid Aronsborgsviken och en vandrings-
led har anlagts från Vibyspåret till Mälaren. 

 

Kommentar: Målet är helt uppfyllt. En lokal för 
ungdomsverksamhet har iordningsställts och en 
fotbollsplan har anlagts i Skokloster. 

 
Utveckla kommunikationen mellan kunder och för-
valtning. Uppföljning sker genom att andelen nöjda 
kunder ska öka 2008 jämfört med 2006 års mät-
ning. 
 
Kommentar: Målet är delvis uppfyllt. Exempelvis 
har handläggare utbildats i kommunikationsfrågor 
och kommunikationen med allmänheten har utveck-
lats. Exempel på detta är konstprojektet ”Pimp my 
town - Bålsta” med elever från BCJF och i samband 
med luciautsmyckningen har kunder uppmuntrats 
att lämna synpunkter på utemiljö kring Bålsta cent-
rum. 
 
Enligt SCB-undersökningen har andelen nöjda 
kunder inte ökat jämfört med 2006. Mätningen 
gäller dock hela kommunen varpå det är svårt att 
påvisa resultatet för miljö- och teknikförvaltningen. 

 
Utveckla den fysiska miljön så att kommunmedbor-
garen känner ökad trygghet. Uppföljning sker ge-
nom att mäta andelen kommuninvånare som upple-
ver trygghet ökar under utgången av 2008 jämfört 
med början av 2008. 
 
Kommentar: Målet är helt uppfyllt. Gallring har ge-
nomförts av skogen i Västerdalen, Gillmarken, 
Åkerby, Prästängen och Prästberget. Även belys-
ningen kring Futurumskolan, Skörby och Nybyg-
gets förskolor och längs Kalmarvägen har utökats. 

På frågan hur nöjda är invånarna avseende hur 
tryggt de kan vistas utomhus på kvällar och nätter, 
hade betygsfaktorn ökat sedan undersökningen 
2006 och faktorn Trygghet har fått statistiskt säker-
ställt högre betygsindex. 
 
I Håbo... 
är Dina skattepengar vårt ansvar 

 
Kommentar: Målet är helt uppfyllt. Andelen besö-
kare till återvinningscentralen har 2008 ökat med 
12 % jämfört med 2007.  
 
Värdet av kommunens byggnader och anläggningar 
skall säkerställas. Utvärdering sker genom att fak-
tiska nyckeltal för underhåll tas fram under 2008. 
 

Kommentar: Målet är ej uppfyllt. Långsiktiga un-
derhållsplaner för fastighet, gata och lekplatser 
kommer att tas fram först under 2009. 
 
Miljö- och teknikförvaltningen ska ompröva alter-
nativa driftformer för att uppnå högre kvalitet och 
bättre kostnadseffektivitet. Utvärdering sker genom 
nyckeltalsanalyser. 
 
Kommentar: Målet är helt uppfyllt. Under året har 
alternativ driftsform för lokalvården prövats. Ge-
nom nyckeltalsanalys är det lönsamt att bedriva lo-
kalvården i kommunal regi. 
 

 
Kommentar: Målet är helt uppfyllt. Antalet sam-
verkansformer har ökat som till exempel energiråd-
givningen och föräldrarådet. 
 
Se även avfallsavdelningens och VA-avdelningens 
måluppfyllelse. 

I Håbo... 
bygger vi för framtiden 
Öka tillgängligheten till strand- och friluftsområ-
den. Utvärdering sker genom att tillgänglig yta ska 
öka 2008 jämfört med 2007. 
 

 
Under 2008 ska servicenivån avseende miljö- och 
bygglovshanteringen öka. Utvärdering sker genom 
att mäta andelen nöjda kunder. 
 
Kommentar: Målet är helt uppfyllt. Bygglov över 
disk har införts på prov.  

Mätningar har genomförts inom projektet Femklö-
vern som har utvärderat bygglovshantering och 
livsmedelstillsyn. 
 
Ungdomars möjlighet att få tillgång till fritidsan-
läggningar ska öka. Utvärdering sker genom att re-
dovisa andelen ökade åtgärder. 
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I Håbo... 
är skolan kvalitetssäkrad 
Den positiva upplevelsen av att vistas i kommunens 
lokaler ska öka. Uppföljning sker genom att mäta 
nöjdhetsgraden hos brukarna.  
 
Kommentar: Målet är ej uppfyllt. En undersökning 
har genomförts, men uppföljning och åtgärder 
kommer att vidtas under 2009.  

Kunderna ska kunna välja servicenivå på viss tek-
nisk kärnverksamhet. Utvärdering sker genom att 
redovisa andelen ökade val. 

Kommentar: Målet är helt uppfyllt. Avfallsavdel-
ningen har ökat andelen val avseende hämtningsin-
tervall och kärlstorlek från 33 st till 39 st. 

Under 2008 ska miljökunskapen öka inom samtliga 
verksamheter. Utvärdering sker genom att mäta 
kunskapsnivån innan och efter utbildning. 

Kommentar: Målet är helt uppfyllt. En hjullastare 
har köpts in, som komprimerar avfallet som kastas, 
vilket har lett till att transporterna från återvin-
ningscentralen minskat med 47 %.  

Kommentar: Målet är helt uppfyllt genom utbygg-
nation av VA-nätet och ett tillsynsprojekt för att 
minska enskilda avlopps utsläpp av näringsämnen. 

Underhållsplaner för kommunens fastigheter kom-
mer att tas fram under 2009 och inventering kom-
mer att genomföras för att säkerställa värdet av 
kommunens samtliga fastigheter.  

 

 

 
I Håbo... 
kan Du välja 

 

 
I Håbo... 
finns en miljö för framtiden 

 
Kommentar: Målet är helt uppfyllt. Samtliga an-
ställda på förvaltningen har genomgått en miljöut-
bildning.  
 
Genomförd uppföljning har visat att miljömed-
vetenheten/kunskapen har ökat.  
 
Förvaltningen ska minska sina största direkta och 
indirekta miljöpåverkan. Utvärdering sker genom 
en uppföljning av betydande miljöpåverkan.  
 

 
Se även avfallsavdelningens och VA-avdelningens 
måluppfyllelse.  
 
Under 2008 ska tillförseln av näringsämnen till 
grundvatten och vattendrag minska. Utvärdering 
sker genom nyckeltalsanalys. 
 

 

Framtid 
 
Fastighetsavdelningen 

 
Kommunens hyresgäster kommer i större utsträck-
ning än tidigare att kunna påverka lokalstandarden 
och lokalutnyttjandet genom interhyressystemet. 
 
Under 2009 löper det sedan tre år tillbaka bundna 
el-avtalet ut, och nytt avtal ska upphandlas, vilket 
kan leda till högre energikostnader från 2010 och 
framåt. För att minska energiförbrukningen kom-
mer bland annat installationer av styr- och reglerut-
rustning på skolor och förskolor att fortsätta samt 
nyinstallation av ventilation på Viby förskola. 

Befolkningen ökar i kommunen, enligt befolk-
ningsprognoserna. Ökningen de närmsta sex åren 
bland personer över 65 år kommer att vara 45 %, 
enligt mediumprognoserna. Denna grupp står för 64 
% av anpassningarna 2007 och detta kan medföra 
att kostnaderna för bostadsanpassningar ökar. 
 
Inventering och åtgärder för tillgänglighet i offent-
liga lokaler har påbörjats och kommer att slutföras 
2010. 
 
Gatuavdelningen 
Underhållsplaner för kommunens gator, vägar och 
gång- och cykelvägar tas fram under 2009 för att 
tydliggöra hur stort underhållsbehovet är. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
Fram till 2012 ökar tillsynen på förskolor, förore-
nade områden, energi i tillsynen, miljötillsyn i lant-
bruken samt småbåtshamnar.  

Länsstyrelsen tar över ansvaret för djurskyddet ja-
nuari 2009. 
 
Byggavdelningen 
Som en fortsättning av ”Bygglov direkt” som på-
börjades under 2008 kommer byggavdelningen un-
der 2009 att ha ”Öppet hus” en gång i veckan. 
Byggavdelningen kommer också fortsättningsvis 
ingå i ”Bygglovsalliansen” - samverkan för utveck-
lad bygglovfunktion, och under 2009 delta fullt ut. 
 
Plan- och bygglagen är under omarbetning och för-
slaget som nu är på remiss kommer att medföra nya 
krav på kommunen. Förändringarna förväntas träda 
i kraft i början av 2010. 
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Plan, GIS, MBK-avdelningen 
Kommunen har möjlighet att i större utsträckning 
än tidigare ta ut en planavgift i bygglovskedet för 
kostnaden att ta fram detaljplaner.  
 
GIS och MBK arbetar i samråd med övriga förvalt-
ningar för att öka nyttan med de nuvarande system 
som finns för verksamheten. Håbokartan ska ut-
vecklas vidare. 
 
Information 
Utveckla hemsidan för att möta lagkrav på tillgäng-
lig information åt alla. 
 
Miljöstrategiska enheten 
Införa ett miljöledningssystem för att säkerställa ett 
stort engagemang för minskad miljöpåverkan. 

 
Energirådgivningen 
Energimyndigheten har reviderat förordningen som 
reglerar Energirådgivningen. Bland annat innebär 
detta att rådgivarna numera kallas Energi- och kli-
matrådgivare och att rådgivning även kan ges till 
enskilda företag. 
 
Det nya uttalade klimatperspektivet innebär att råd-
givningen måste utveckla helt nya rådgivningspro-
jekt och öka kunskapen, bland annat rörande trans-
porter. 

 

Årets händelser 

• Återvinningscentralen i Västerskog färdigställ-
des och öppnades i vintras, samtidigt infördes 
ett inpasseringssystem. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Avfallsavdelningen 
 
Avfallsavdelningen är en taxefinansierad verksam-
het som ansvarar för insamling av hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall, drift av återvinnings-
centralen, avfallsplanering och information. Kund-
tjänst för VA och avfall sköter kontakten med 
kommuninvånarna och ansvarar för faktureringen. 
 

 

• Ett samverkansavtal har tecknats med Upp-
lands-Bro kommun avseende gemensam kund-
tjänst för VA och avfall. 

Ekonomi 
 

 
Resultat, tkr 

Utfall 
2007 

Budget 
2008 

Utfall 
2008 

Av-
vikelse 

Intäkter 19 016 19 666 18 282 -1 384 
     
Kostnader     
Personal-
kostnader 

 
-877 47 

 
-1 461 

 
-1 414 

 

Köp av  
verksamhet 

  
-4 171 -3 960 

 
-5 349 

 
-1 389 

Övriga  
kostnader 

 
-9 336 

 
-10 881 -14 245 

  
4 909 

Summa kost-
nader 

 
-15 929 

   
-19 666 -16 099 3 567 

     
Resultat 3 087 0 2 183 2 183 
Netto-  
investering 

 
-15 986 

 
-2 791 

 
-1 312 

 
1 479 

 
Budgeten för avfallshanteringen är till 100 % taxe-
finansierad. 

 

 

Not

Överskottet på 2 183 tkr kommer att användas till 
ökade behandlingsavgifter pga. ökade avfallsmäng-
der på återvinningscentralen, ev. justering av för-
bränningsskatten som sker årsvis samt till ev. in-
formationskampanj på grund av förändringar i in-
samlingssystemet av hushållsavfall. 

Redovisat överskott på 2 183 tkr redovisas i fond 
för avfallsverksamheten. Ingående balans i fonden 
januari 2008 var 1 979 tkr. Utgående balans uppgår 
till 1 979 tkr + 2 183 = 4 162 tkr. 
 
Nyckeltal och analys 
 

Utfall Utfall Utfall
2006 2007 2008

Hushållsavfall ton/år 5 134 5 306 4 797 1
Antal besökare vid återvin-
ningscentralen 43 487 46 151 51 733 2
Antal ton avfall på återvin-
ningscentralen 2 886 2 835 4 167 3

 
1. Mängden insamlat hushållsavfall har minskat 

med 11 %. Man kan anta att genom en ny 
återvinningscentral och en informationssats-
ning kring den och sopsortering har kommun-
invånarna blivit bättre på att sortera ut sina 
grovsopor och åka med dem till återvinnings-
centralen.  

2. Antalet besökare till återvinningscentralen har 
ökat med 12 % vilket troligtvis beror på att 
kommunen öppnat en egen anläggning, utökat 
öppettiderna och informerat regelbundet om 
anläggningen. 
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läggningen är ny och byggd för att ta emot bi-
lar med släp. Tidigare var det begränsade 
mängder trädgårdsavfall och bygg- och riv-
ningsavfall som kunde tas emot men på denna 
anläggning tas större mängder emot vilket gör 
att fler väljer att åka till återvinningscentralen. 
Utökade öppettider och mer information är yt-
terligare en bidragande orsak till ökningen. 

 
Mål och måluppfyllelse 
 
Avfallsverksamheten redovisar endast de mål som 
är aktuella för verksamheten.  
 
I Håbo... 
är Medborgarna i fokus 
Fler som bor och verkar i kommunen nås av rele-
vant och efterfrågad information. Uppföljning sker 
genom en kundenkät. 
 
Kommentar: Målet är helt uppfyllt. Avfallsavdel-
ningen har under året utökat informationsresurser-
na, regelbundet annonserat i BUB-bladet, skickat ut 
informationsbladet Miljönyheter och regelbundet 
uppdaterat hemsidan. Studiebesök har anordnats på 
återvinningscentralen för förskole- och skolklasser.   
 
Utveckla kommunikationen mellan kunder och för-
valtning. Uppföljning sker genom att andelen nöjda 
kunder ska öka 2008 jämfört med 2006 års mät-
ning. 
 
Kommentar: Målet är delvis uppfyllt. Öppet hus har 
anordnats med politiker och tjänstemän på återvin-
ningscentralen. Kundtjänst har aktivt informerat 
kunderna om sopsortering och hämtningsintervaller 
med mera. 
 
Behovsanpassad information till förskola, skola, fö-
retag med flera har tagits fram.  
 
Enligt SCB-undersökningen har andelen nöjda 
kunder inte ökat jämfört med 2006. Mätningen 
gäller dock hela kommunen varpå det är svårt att 
påvisa resultatet för miljö- och teknikförvaltningen. 
 
I Håbo... 

Under 2008 ska nyttjandegraden av kommunens lo-
kaler och anläggningar öka. Uppföljning sker ge-
nom nyckeltalsanalyser. 

Kommentar: Målet är helt uppfyllt. Andelen besö-
kare till återvinningscentralen har 2008 ökat med 
12 % jämfört med 2007.  

Miljö- och teknikförvaltningen ska utreda samver-
kansformer med andra intressenter både intern och 
externt. Utvärdering sker genom att antalet sam-
verkansformer ska öka jämfört med 2007. 

I Håbo... 
finns en miljö för framtiden 
Under 2008 ska miljökunskapen öka inom samtliga 
verksamheter. Utvärdering sker genom att mäta 
kunskapsnivån innan och efter utbildning. 
 
Kommentar: Målet är helt uppfyllt. All personal på 
avfallsavdelningen har genomgått en miljöutbild-
ning. Genomförd uppföljning har visat att miljö-
medvetenheten/kunskapen har ökat. 
 

Kommentar: Målet är helt uppfyllt. På återvin-
ningscentralen har man investerat i en hjullastare 
för att komprimera avfallet som kastas i containrar-
na. Komprimeringen av avfallet har gjort att trans-
porterna från återvinningscentralen har minskat 
med 47 % jämfört med ingen komprimering. 

 

är Dina skattepengar vårt ansvar 

 

 

 
Kommentar: Målet är uppfyllt. Antalet samverkans-
former på avfallsavdelningen har ökat med 3 st 
jämfört med 2007, bland annat samarbete med Upp-
lands-Bro kommun avseende kundtjänst för VA och 
avfall. 
 
I Håbo... 
kan Du välja 
Kunderna ska kunna välja servicenivå på viss tek-
nisk kärnverksamhet. Utvärdering sker genom att 
redovisa andelen ökade val. 
 
Kommentar: Målet är helt uppfyllt. Andelen val har 
ökat avseende hämtningsintervall och kärlstorlek 
från 33 st till 39 st.  
 

Förvaltningen ska minska sina största direkta och 
indirekta miljöpåverkan. Utvärdering sker genom 
en uppföljning av betydande miljöpåverkan.  
 

 
En bytesbod har öppnats på återvinningscentralen, 
tack vare det har mängden avfall som kastas i con-
tainrarna minskat. 
 
Framtid 
Avfallshanteringen är i dag betydligt mer resursef-
fektiv och ger mindre miljöpåverkan än för tio år 
sedan. Det är effekten av flera kraftiga styrmedel 
som producentansvar, deponeringsförbud och skatt 
på deponering. Men mängden avfall har fortsatt att 
öka. Genom ökade informations- och utbildnings-
satsningar till alla avfallsalstrare i kommunen är 
förhoppningen att den sammanlagda miljöbelast-
ningen inte kommer att öka trots att avfallsmäng-
derna ökar.  
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Håbo kommun kommer att tillsammans med Upp-
lands-Bro kommun arbeta för att ge kommuninvå-
narna förutsättningar för att sortera sitt avfall så att 
det tas om hand enligt de mest miljöriktiga meto-
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derna för varje aktuellt materialslag. Materialen bör 
antigen återanvändas, återvinnas eller energiutnytt-
jas, i sista hand deponeras.  
 

En gemensam kundtjänst för VA och avfall till-
sammans med Upplands-Bro kommun startar vid 
årsskiftet. Med serviceinriktade och kunniga 
medarbetare ges kommuninvånarna hög service och 
tydlig information.  

 
 
 

 
 

VA-avdelningen 
 
 
VA-avdelningen är en taxefinansierad verksamhet 
som ansvarar för produktion och distribution av 
dricksvatten till hushåll och näringsliv samt avled-
ning och rening av spillvatten. VA-avdelningen an-
svarar även för bortledande av dagvatten. Kund-
tjänst för VA och avfall sköter kontakten med 
kommuninvånarna och ansvarar för faktureringen. 

Årets händelser 

• För att minska miljöbelastningen från de enskil-
da avloppen som finns i kommunen och samti-
digt erbjuda ett dricksvatten av hög kvalité arbe-
tar VA-avdelningen med att ansluta Kivinge, 
Övergran och Brunnsta till vattenverket och av-
loppsreningsverket i Bålsta. I samband med det-
ta kommer de små vattenverken och avloppsan-
läggningarna i Kivinge och Övergran läggas 
ner.  

 

 

 

 

• 8 pumpstationer har uppgraderats till mer ener-
gieffektiva pumpar. Detta är en del av energief-
fektiviseringsprogrammet som har som mål att 
minska kWh/m3 producerat vatten. 

Ekonomi 
Resultaträkning 
Nedan presenteras VA-verksamhetens resultaträk-
ning för 2008. VA-avdelningen är taxefinansierat 
till 100 %.  
 
Resultaträkning, tkr Utfall Utfall Not
 2008 2007  
Verksamhetens intäkter   
   Brukningsavgifter 20 964 20 228 1
   Övriga intäkter 10 158 
   Anläggningsavgifter 4 099 7 513 
   Periodisering av årets anlägg-
ningsavgifter 

-4 038 -7 165 

    Periodisering av tidigare års 
anläggningsavgifter 

268 174 

   Förändring av investeringsfond 0 0 
   Förändring av kortfristig skuld 
till abonnentkollektivet (förutbe-
talda intäkter) 

0 0 

Verksamhetens interna intäkter 
(inom koncernen) 

3 037 3 067 2

 24 340 23 975 
Verksamhetens kostnader   
Verksamhetens externa kostna-
der 

-16 399 -17 233 3

Verksamhetens interna kostna-
der (inom koncernen) 

-1 009 -1 046 4

Avskrivningar -4 936 -4 337 5
 -22 344 -22 616 
Verksamhetens nettokostnad   
Finansiella intäkter 1 049 692 
Finansiella kostnader -5 978 -3 871 
 -4 929 -3 179  

Resultat före extra ordinära 
poster 

-2 933 -1 820  

Extraordinära intäkter 0 0  
Extraordinära kostnader 0 0  
ÅRETS RESULTAT -2 933 -1 820  
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Balansräkning 
Nedan presenteras VA-verksamhetens balansräk-
ning för 2008.  
 
I verksamhetsberättelsen för 2007 presenterades en 
balansräkning som inte var i balans, därför är siff-
rorna korrigerade i år.  
 
Balansräkning, tkr Utfall Utfall Not
 2008 2007  
Tillgångar    
Anläggningstillgångar   
   Materiella anläggningstillgångar 119 574 98 814
Summa anläggningstillgångar 119 574 98 814
  
Finansiella anläggningstillgångar  
  Lån till kommunen 20 813 17 145
Summa finansiella anläggnings-
tillgångar 20 813 17 145  

   
Summa tillgångar 140 387 115 959  
   
Eget kapital och skulder  
Eget kapital  
   Eget kapital 276 2 096
   Varav årets resultat -2 933 -1 820
Summa eget kapital -2 657 276
  
Avsättningar  
   Pensioner 0 0
Summa avsättningar 0 0
  
Långfristiga skulder  
   Lån av kommun 121 947 98 135
   Investeringsfond 0 0
   Förutbetalda intäkter från anlägg-
ningsavgifter 20 813 17 145
Summa långfristiga skulder 142 760 115 280
  
Kortfristiga skulder  
   Upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter 102 151
   Övriga skulder 182 252

Summa kortfristiga skulder 284 403
  
Summa eget kapital och 
skulder 140 387 115 959
   
 
Noter till resultaträkningen 
 
1 Brukningsavgifter  
tkr Utfall Utfall 
 2008 2007 
Fast brukningsavgift VA 9 895 9 208 
Rörlig brukningsavgift VA 11 051 11 010 
Övriga ersättningar 18 10 
Summa kostnader 20 964 20 228 

 
2 Verksamhetens interna intäkter (inom koncernen) 
tkr Utfall Utfall 
 2008 2007 
Fast brukningsavgift VA 515 514 
Rörlig brukningsavgift VA 2 522 2 553 
Summa intäkter 3 037 3 067 

 
3 Verksamhetens externa kostnader 
tkr Utfall Utfall 
 2008 2007 
Kostnader   
Personalkostnader 5 570 5 125 
Köp av verksamhet 5 436 4 887 
Övriga kostnader 5 393 7 221 
Summa kostnader 16 399 17 233 
 
4 Verksamhetens interna kostnader (inom koncer-
nen) 
tkr Utfall Utfall 
 2008 2007 
Kostnader   
Personalkostnader 0 0 
Köp av verksamhet 0 29 
Övriga kostnader 1 009 1 017 
Summa kostnader 1 009 1 046 
 
5 Avskrivningar 
tkr Utfall Utfall 
 2008 2007 
Kostnader   
Vatten- och avloppsanläggn 1 551 1 548 
Bålsta avloppsreningsverk 1 299 1 299 
Lugnet 46 46 
Krägga-Stämsvik 335 332 
Slamplatta Göksvik 12 12 
Övergran, Kivinge och Tall-
backa 

712 411 

Mansängen ledningar 13 13 
Bålsta ledningar 109 59 
Slambehandling Bålsta renings-
verk 

35 33 

Larm och kommunikation 230 180 
Processförbättring VA 183 74 
Pumpstationer Bålsta 91 87 
Dagvattendammar Bålsta 51 51 
Bilar och inventarier 269 190 
Summa kostnader 4 936 4 337 
 
Redovisat underskott, - 2 933 tkr, redovisas i VA-
fond. Ingående balans i VA-fonden i januari 2008 
var 276 tkr och utgående balans blir således 276 –  
2 933 = - 2 657 tkr. 
 
De större investeringsprojekten under året är: ut-
byggnation av VA-nätet i Kivinge (17 967 tkr) samt 
omläggning av ledningar för VA-verksamheten 
(2 867 tkr). 
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Miljö- och tekniknämnden 
 

Nyckeltal och analys 
 

 Utfall Utfall Utfall Not
 2006 2007 2008  

Levererad mängd 
dricksvatten, m3/år 11 514 489 1 571 732 1 612 951
Renad mängd av-
loppsvatten, m3/år 22 389 876 2 412 869 2 257 000
Antal abonnenter  5 264 5 412      5 498

 
1. Levererad mängd dricksvatten har ökat jämför 

med tidigare år beroende på utbyggnation av 
VA-nätet i Övergran och Tallbacka. 

2. Under året levererade de kommunala vattenver-
ken i Håbo cirka 1,6 miljoner m3 vatten och re-
nade cirka 2,3 miljoner m3 avloppsvatten. An-
ledningen till att mängden avloppsvatten som 
kommer till verken är större än den mängd 
dricksvatten som levereras är att det tillkommer 
vatten på grund av läckage av regn- och dräne-
ringsvatten, så kallat ovidkommande vatten. 
Mängden ovidkommande vatten ökar normalt 
vid stora nederbördsmängder, men beror fram-
för allt hur tätt ledningsnätet är. 

Mål och måluppfyllelse 

I Håbo... 

 

 

 
VA-verksamheten redovisar endast de mål som är 
aktuella för verksamheten.  
 

är Medborgarna i fokus 
Fler som bor och verkar i kommunen nås av rele-
vant och efterfrågad information. Uppföljning sker 
genom en kundenkät. 
 
Kommentar: Målet är helt uppfyllt. Personal från 
kundtjänst har gått utbildning i hur man lägger upp 
information på kommunens webbsida för att snab-
bare och bättre kunna informera kommuninvånarna 
om händelser inom VA-avdelningen. 
 
Utveckla kommunikationen mellan kunder och för-
valtning. Uppföljning sker genom att andelen nöjda 
kunder ska öka 2008 jämfört med 2006 års mät-
ning. 
 
Kommentar: Målet är delvis uppfyllt genom att åt-
gärder utförts. I utbyggnaden av VA-nätet till Kiv-
inge gjordes det stora förbättringar när det gäller in-
formation till de boende i Kivinge. Enligt SCB-
undersökningen har andelen nöjda kunder inte ökat 
jämfört med 2006. Mätningen gäller dock hela 
kommunen varpå det är svårt att påvisa resultatet 
för miljö- och teknikförvaltningen. 
 

I Håbo... 
är Dina skattepengar vårt ansvar 
 Miljö- och teknikförvaltningen ska utreda samver-
kansformer med andra intressenter både intern och 
externt. Utvärdering sker genom att antalet sam-
verkansformer ska öka jämfört med 2007. 
 
Kommentar: Målet är helt uppfyllt. Antalet sam-
verkansformer på VA-avdelningen har ökat med 1 
st jämfört med 2007, genom samarbete med Upp-
lands-Bro kommun avseende kundtjänst för VA och 
avfall. 
 
I Håbo... 
finns en miljö för framtiden 
Under 2008 ska miljökunskapen öka inom samtliga 
verksamheter. Utvärdering sker genom att mäta 
kunskapsnivån innan och efter utbildning. 
 
Kommentar: Målet är helt uppfyllt. All personal på 
VA-avdelningen har genomgått en miljöutbildning. 
Genomförd uppföljning har visat att miljömed-
vetenheten/kunskapen har ökat. 
 
Förvaltningen ska minska sina största direkta och 
indirekta miljöpåverkan. Utvärdering sker genom 
en uppföljning av betydande miljöpåverkan.  
 
Kommentar: Målet är helt uppfyllt. Ett energibespa-
ringsprojekt har genomförts tillsammans med 
Svenskt Vatten där man har bytt ut kompressorer på 
Bålsta vattenverk och därmed sparar cirka 60 000 
kWh/år. 
 
Under 2008 ska tillförseln av näringsämnen till 
grundvatten och vattendrag minska. Utvärdering 
sker genom nyckeltalsanalys. 
 
Kommentar: Målet är helt uppfyllt. VA-nätet har 
byggts ut inom Kivinge sommarstugeområde.  

Framtid 
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Eftersom Håbo kommun är en växande kommun 
står VA-anläggningarna inför en del investeringar 
för att utöka kapaciteten på verken, men också för 
att minska miljöpåverkan från verken. Under de 
närmaste åren kommer VA-avdelningen bland an-
nat: utöka kapaciteten på Skokloster vattenverk för 
att säkerställa leveranssäkerhet, investera i ny me-
kanisk avskiljning på Skokloster avloppsrenings-
verk för att öka driftsäkerheten, utreda hur vi ska 
minska utsläppet av kväve från Bålsta reningsverk 
samt fortsätta enligt underhållsplan för ledningsnä-
tet och successivt byta ut äldre ledningar för att 
minska risken för läckor.























 
 

 

 



 

 
 
Under året användes 100 kr av skattemedlen enligt nedan: 

                                                  
 År 2008
Bostadsanpassning:   0,35
Färdtjänst/riksfärdtjänst:   0,44
Musikskola:   0,50
Arbetsmarknadsåtgärder:   0,44
Politisk verksamhet och partistöd:   0,78
Kommunikationer (UL):  1,21
Kultur och bibliotek:  0,97
Fritidsverksamhet, besöksnäring:   1,64
Räddningstjänst:   1,55
Försörjningsstöd:   2,11
Räntekostnader:  3,01
Insatser enligt LSS:   5,63
Öppen och sluten vård inom individ och familjeomsorg:   5,01
Avskrivningar:  4,62
Teknisk verksamhet:   9,02
Äldreomsorg:   9,84
Barnomsorg och alternativ barnomsorg:  12,00
Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och särvux:   13,01
Förskoleklasser, grundskola, grundsärskola och fritidshem: 27,87

 
   

Kostnaderna för när- och fjärradministration är ut fördelade på olika verksamhetsområden 
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