
Årsredovisning | 2010



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

röster valet 
2010

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

Befolkning per 2010-12-31
Församling 1980 1990 2000 2009 2010

Kalmar-Yttergran 11 874 13 203 14 247 15 578 15 753
Övergran 560 724 941 1 304 1 337
Häggeby 215 332 478 574 575
Skokloster 652 950 1 802 1 996 1 964
Kommunen 13 301 15 209 17 468 19 452 19 629

Källa: SCB, BEFPAK

Åldersfördelning per 2010-12-31
Ålder Håbo kommun Riket Uppsala

Antal % % %

0-6 1 892 9,6 8,2 8,4
7-9 856 4,4 3,2 3,3
10-12 776 4,0 3,1 3,0
13-15 775 3,9 3,3 3,3
16-19 1 256 6,4 5,4 5,5
20-29 1 8 23 9,3 12,9 15,3
30-44 4 385 22,3 19,8 19,6
45-64 5 039 25,7 25,6 23,7
65-79 2 362 12,0 13,2 13,4
80-w 465 2,4 5,3 4,5
Summa 19 629 100,0 100,0 100,0

Källa: SCB, BEFPAK

Utdebitering, åren 2006-2010
Håbo kommun 2006 2007 2008 2009 2010

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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Förord

2010 har varit ett händelserikt år. Vi hade ett val och 
resultatet av det blev att jag åter är kommunstyrelsens 
ordförande. Det känns naturligtvis fantastiskt roligt 
och jag tar mig an den uppgiften med stor glädje.

2010 års resultat är bra och vi kan med stolthet lägga 
bokslutet till handlingarna.

Under året antogs den fördjupade översiktsplanen 
som möjliggör en förtätning av Bålstas centrala delar. 
Vi får en livligare småstad med unika kvaliteter – utan 
att göra avkall på närhet till naturen. Bålsta ska vara 
en hållbar småstad. Alla partier har deltagit i arbe-
tet och många kommuninvånare har tagit chansen att 
påverka hur Bålsta tätort ska se ut i framtiden.

Ungdomssatsningen fortsatte under året och vi ser 
tydliga resultat bland annat i att ungdomsbrottslig-
heten, främst skadegörelse och klotter, fortsätter att 
gå ned. Bålstapolarnas brotts- och drogförebyggande 
arbete har lyfts fram i många sammanhang. De är 
en starkt bidragande faktor till att många känner sig 
tryggare i den offentliga miljön. I ungdomssatsningen 
ingår även ungdomsdemokratidagarna där elever från 
årskurs 7–9 i grund- och särskola samt gymnasie-
skolans elever deltagit.

En annan verksamhet som uppmärksammats är 
Kämpe – vår unika och framgångsrika gymnasie-
skola för elever med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar som Asperger eller autism. Verksamheten 
har fördubblats varje år sedan starten 2007 och många 
av skolans 51 elever kommer från andra kommuner. 
Det är glädjande att så många, från hela Sverige, vill 
komma hit på studiebesök för att se och lära hur vi 
byggt upp Kämpe.

Inom skolan kan vi glädja oss åt en avsevärd förbätt-
ring av kunskapsresultatet. Det genomsnittliga merit-
värdet var 208 under året. Vi ligger därmed i nivå med 
rikets 209. Under året avsattes extra medel för bättre 
skolmat. Med grön gastronomi erbjuder vi nu elev-
erna mer näringsriktig mat för att de ska få den energi 
de behöver.

Håbo kommun är projektägare till Kompetensbron. 
Det är ett nationellt kompetensförsörjningsprojekt 
för att underlätta generationsväxlingen i kommunerna 
och attrahera fler unga medarbetare till offentlig sek-
tor. Åtta kommuner deltar i projektet som finansieras 
av Europeiska Socialfonden. Arbetet påbörjades 2010 
och fortsätter 2011.
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Ett år med massor av snö bidrog till ett stort under-
skott för miljö- och tekniknämnden. Det medförde 
tyvärr att man fick omprioritera och många av under-
hållsbeläggningarna kunde inte genomföras.

Nu har vi ett spännande och händelserikt 2011 fram-
för oss. Vi kommer att påbörja byggnationen av 
 mindre, centrala, lägenheter och ett nytt äldreboende. 
Skateparken ska invigas och vi ska ta fram ett detalj-
planeprogram för Bålsta centrum. Vi kommer också 
att ta fram en politisk vision över de dryga 80 hektar 
industri mark som vi nyligen köpte. Vi ser med spän-
ning fram emot Skipark 360 – en etablering som inte 
bara är viktig för Håbo utan för hela regionen.

Under våren 2011 tar vi fram mätbara och tydliga 
mål för verksamheterna. Majoriteten är också överens 
om att göra ordentliga satsningar på information och 
 kommunikation, vilket önskats både av våra medarbe-
tare men även av våra medborgare. Vi kommer också 
aktivt arbeta för att stärka varumärket Håbo kommun.

Viktigt är också att värna Håbos äldre och barn och 
framför allt minska barngrupperna både på fritids och 
förskolan. Skollyftet med en extern projektledare blir 
satsningen inom skolan.

Inom äldreomsorgen påbörjade vi redan under oppo-
sitionstiden satsningar inom hemsjukvård, korttids-
boende och dagverksamhet, något vi ska fortsätta med.

Jag vill slutligen rikta ett varmt tack till alla engage-
rade och kompetenta medarbetare i kommunen som 
gör sitt bästa för att Håbos medborgare ska ha tillgång 
till så bra service som möjligt.

Agneta Hägglund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse

sammanställt resultat åren 2005–2010
 

Koncernen redovisade ett positivt resultat för år 2010, 
men låneskulden är fortfarande stor och koncernen 
är fortfarande mycket räntekänslig. Koncernen måste 
även framöver öka andelen eget kapital och däri genom 
skapa reserver för att möta kommande kända och 
okända kostnadsökningar eller intäktsminskningar.

Tillgångar
Koncernens totala tillgångar ökade med netto 39,0 
(–9,4) mkr, varav Håbohus AB stod för en minskning 
med 13,6 (–25,7) mkr och kommunen för en ökning 
med 44,2 (16,4) mkr. Förklaring till att kommunens 
tillgångar ökar mellan åren beror i huvudsak på dels 
ändrad redovisningsprincip år 2010 genom att Håbo 
kommuns andel av kommunalförbundet Räddnings-
tjänst Enköping–Håbo ingår i den sammanställda 
redovisningen (8,7 mkr), dels på att med finansieringen 
av Citybanan, ett framtida åtagande om 38,0 mkr, är 
bokfört både som en tillgång och avsättning på balans-
räkningen, enligt rekommendation från kommunala 
redovisningsrådet (RKR 6.2).

Avskrivningarna uppgick till 71,5 (65,5) mkr, en 
ökning med 6,1 (3,8) mkr jämfört med år 2009.

skulder
Skuldsidan inklusive pensionsförpliktelse och avsätt-
ningar förändrades med 17,8 (–4,4) mkr. Avsättning-
arna ökade med 50,1 mkr i jämförelse med föregående 
år, varav periodiseringsfonder 3,0 mkr och pensionsav-
sättning enligt den kommunala blandmodellen 4,2 mkr 
samt medfinansieringen av Citybanan 42,9 mkr. Lång- 
och kortfristiga skulder minskade med 32,2 mkr varav 
kommunens andel är cirka 19,4 mkr. Pensionsför-
plikelser som redovisas utanför kommunens balans-
räkning, enligt s k blandmodellen, minskade med 
13,5 mkr i jämförelse med föregående år. 
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Kommunkoncern
Koncernen Håbo kommun omfattar kommunen, hel-
ägda Håbo Fastighets AB och Håbohus AB samt 
Håbo Marknads AB. Även kommunalförbundet för 
Räddningstjänsten Håbo och Enköpings kommuner 
ingår i den sammanställda redovisningen. Håbo kom-
muns andel är 35 procent av balansomslutningen. Vid 
upprättandet av koncernredovisningen har kommu-
nens redovisningsprinciper varit vägledande. Någon 
justering av avskrivningsprinciper har inte gjorts utan 
respektive företags principer gäller. Eliminering av 
interna poster av väsentligt värde har skett beträffande 
mellanhavanden mellan kommunen och bolagen samt 
mellan respektive bolag och mellan kommunalförbun-
det för räddningstjänsten och kommunen.

sammanställt resultat åren 2009/2010
Resultaträkning, tkr Bokslut 

2009
Bokslut 

2010

Rörelsens intäkter 284 516 294 869
Rörelsens kostnader –936 414 –989 608
Avskrivningar –65 462 –71 547
Verksamhetens nettokostnad –717 360 –766 286

Skattenetto 793 089 832 357
Finansnetto –43 451 –42 576
Resultat efter finansiella poster 32 278 23 495

Skatt på årets resultat –1 668 –3 143

Resultat 30 610 20 352

Omslutning 1 644 796 1 683 826
Soliditet 12,25 % 13,23 %

Konsolidering till kommunkoncernnivå omfattar 
Håbo kommun, Håbohus AB, Håbo Fastighets AB 
och Håbo Marknads AB samt Håbo kommuns andel 
av kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping–
Håbo (35 procent). Eliminering har gjorts av perio-
diseringsfonderna för Håbo Fastighets AB och Håbo 
Marknads AB för år 2010. Årets resultat mäts efter 
finansnetto och efter extraordinära intäkter och kost-
nader. I 2010 års bokslut uppgick koncernens resul-
tat till 20,4 (30,6) mkr, vilket var 10,2 mkr sämre än 
föregående år. Kommunens del av resultatet var 18,2 
(20,5) mkr, vilket var 2,3 mkr sämre än föregående år. 
De kommunala bolagen redovisade ett positivt resultat 
på sammanlagt drygt 2,2 (10,1) mkr, varav Håbohus 
AB 2,1 (10,3) mkr, Håbo Fastighets AB 0,2 (–0,1) mkr 
och Håbo Marknads AB –55 (10) tkr.

Håbo kommun
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Koncernens soliditet uppgick till 13,2 (12,3) procent.

Ansvarsförbindelser och borgensåtaganden
Externa borgensåtaganden och ansvarsförbindelser 
för koncernen uppgick vid utgången av år 2010 till 
127 mkr, vilket var en minskning med 12,4 mkr sedan 
2009. Minskningen beror i huvudsak på att Håbohus 
minskat utnyttjandet av pantbrev och på att kommu-
nens ansvarsförbindelser för bostadsrätter med statlig 
kredit garanti minskat.

tkr År  
2009

År  
2010

Ansvarsförbindelser
Bostadsrätter statlig kreditgaranti 3 483 1 861
Egnahem statlig kreditgaranti 0 157
Egnahem kommunal kreditgaranti 729 575
Ansvarsförbindelse Håbohus AB 1) 119 785 107 641

Borgensåtaganden
Föreningar 7 550 9 084
BRF Väppeby 7 400 7 310
Summa 138 946 126 628
1) Avser pantbrev på Källvägen (kooperativa hyresrätter) cirka 
87 mkr, pantbrev på kreditinstitutioner ca 20,6 mkr.

Kommuninvest – medlemsansvar
Håbo kommun har ingått en solidarisk borgen för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samt-
liga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
260 kommuner som per 2010-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest förening har ingått likalydande bor-
gensförbindelse.

Mellan medlemmar i Kommuninvest ekonomisk för-
ening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördel-
ningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid 
ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd bor-
gensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret för-
delas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest 
i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på med-
lemskommunernas respektive insatskapital i Kom-
muninvest ekonomiska förening.

Vid uppskattning av den finansiella effekten av 
Håbo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2010-12-31 upp-
gick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse 
till 183 455 180 724 kronor och totala tillgångar till 
178 833 146 269 kronor. Kommunens andel av de 
totala förpliktelserna uppgick till 626 126 201 kronor 
(0,34130 procent) och andelen av de totala tillgång-
arna uppgick till 610 372 393 kronor (0,34131 pro-
cent).

Håbo kommun

Uppdrag och ansvarsområde
Mål och politisk viljeinriktning
Budgetdokument för år 2010 innehåller mål som är 
kommunövergripande och nämndmål för kommunens 
olika verksamheter. Nedan redovisas övergripande 
mål antagna av kommunfullmäktige för år 2010 samt 
finansiella mål. En sammanfattande bedömning görs 
även av måluppfyllelsen. Detaljerad redovisning för 
nämndmålen görs under respektive nämndavsnitt.

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

Kommunövergripande mål
sammanfattande bedömning av nämndernas mål
Kommunfullmäktige fastställde för 2010 sju kom-
munövergripande mål. Utifrån dessa har nämnderna 
tagit fram mål för de egna verksamheterna som enligt 
kommunens styrmodell ska vara uppföljningsbara. De 
kommunövergripande målen är sådana att de inte kan 
utvärderas.

Av 79 fastställda nämndmål uppfylldes enligt redo-
visningen 42 mål. Andelen uppfyllda mål skiljer sig 
mellan de olika nämnderna. 67 procent av kommun-
styrelsens mål uppfylldes, 33 procent av miljö- och tek-
niknämndens, 50 procent av skolnämndens, 53 procent 
av socialnämndens och 55 procent av bildningsnämn-
dens.

Mellan de kommunövergripande målen fördelar sig 
andelen uppfyllda nämndmål som följer:

i Håbo..
är Medborgarna i fokus – 47 procent av målen 
uppfyllda

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

är dina skattepengar vårt ansvar – 42 procent av 
målen uppfyllda

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

bygger vi för framtiden – 64 procent av målen 
uppfyllda

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

är den kommunala verksamheten kvalitetssäkrad  
– 64 procent av målen uppfyllda

Kvalitet i välfärdens kärna ska vara en ledstjärna 
inom kommunens verksamheter.

kan du välja – 29 procent av målen uppfyllda
Valfrihet har stor betydelse för kvaliteten inom alla 
områden. Fler alternativa driftformer möjliggör för 
den enskilde att välja förskola, skola, äldreboende 
och utförare av olika tjänster.

finns en miljö för framtiden – 73 procent av målen 
uppfyllda

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

är medarbetarna i fokus – 56 procent av målen 
uppfyllda 

I Håbo ska medarbetarna ha goda anställningsvill-
kor, meningsfulla arbetsuppgifter och kontinuer-
liga möjligheter till utbildning och utveckling i sitt 
arbete. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möj-
lighet.

Finansiella mål redovisas nedan och verksamhets-
målen kopplade till god ekonomisk hushållning redo-
visas under respektive nämnds redovisning.

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

Kommunen har i flera år haft en hög skuldsätt-
ningsgrad. Soliditeten uppgick år 2010 till –18,1 
(–23,0) procent inklusive pensionsförpliktelser. För 
att uppfylla målet måste kommunen minska skul-
der med totalt 159,0 mkr under en 13-årsperiod eller 
amortera minst 12,2 mkr årligen, exklusive de årliga 
pensionsskulduppräkningar som också måste beak-
tas. Kommunen amorterade 23,0 mkr av de långfris-
tiga skulder under år 2010.

Mål för planeringsperioden
1. Kommunens resultat ska innebära att ekonomin är 
i balans (skatteintäkter plus utjämningen).
 + Målet	är	uppfyllt
Kommunens bokslut för år 2010 visar ett positivt 
resultat. Kommunens resultat uppgick till drygt 18,2 
(20,5) mkr eller 2,1 (2,6) procent av skattenettot.

2. Kommunens låneskuld ska inte öka under plan-
perioden 2010–2012. Intäkterna av engångskarak-
tär (försäljning av mark och fastigheter) ska i första 
hand användas till att minska kommunens skuldsätt-
ningsgrad.
 + Målet	är	uppfyllt
Kommunen amorterade 2010 cirka 23,0 mkr av de 
långfristiga skulderna. Intäkter av engångskarak-
tär har inte förekommit i någon större utsträckning.

3. Kommunens investeringar ska till 100 procent vara 
egenfinansierade.
 + Målet	är	uppfyllt
Målet är uppfyllt då kommunens investeringar 
under året varit egenfinansierade.

ekonomi
Årets resultat
Kommunen redovisade för år 2010 ett positivt resul-
tat på 18,2 (20,5) mkr, ett resultat som var 14,0 mkr 
bättre än budgeterat. Det positiva resultatet förklaras 
bland annat av högre skatteintäkter plus utjämningen 
på 13,9 mkr (1,7 procent av budget). Räntekostna-
derna för kommunens långfristiga lån hos banker och 
andra kreditinstituter blev 3,5 mkr lägre än budge-
terat. Under år 2009 fattade kommunfullmäktige ett 
beslut om kommunal medfinansiering av Citybanan 
på 38,0 mkr, indexuppräkning för åren 2009 och 2010 
har belastat kommunens finansiella kostnader med 
4,8 mkr. Kontot för pensionskostnader och upplupna 
lönekostnader gav ett överskott på 14,9 mkr, vilket för-
klaras av 2,5 mkr lägre kostnader för upplupna löne-
kostnader, 2,3 mkr lägre pensionskostnader och att 
kalkylerat personalomkostnadspålägg var 2,98 pro-
cent högre i budgeten än vad det faktiskt blev 2010 
 vilket gav 10,1 mkr i överskott.

I december 2010 beslutade parterna inom avtalsom-
råde kommuner och landsting samt medlemmar i 
Pacta om att sänka premierna för avtalsgruppförsäk-
ring och avgiftbefrielseförsäkring till 0 kronor vilket 
ger ett överskott på 1,7 mkr.

Övriga poster som gav överskott var bland annat kapi-
taltjänstintäkter från taxefinansierade verksamheter 
(1,3 mkr).
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resultaträkning åren 2009-2010
Resultaträkning, tkr Bokslut 

2009
Bokslut 

2010

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

Skattenetto 793 089 832 356

Resultat 20 461 18 163

Omslutning 831  043 875 240
Soliditet 16,59 % 17,9 %

resultat jämfört med budget 2010
Resultatet för nämnderna, exklusive taxefinansierade 
verksamheter, blev ett underskott på 11,3 (–13,6) mkr. 
Finansförvaltningen redovisade ett överskott på drygt 
25,5 (15,1) mkr. Huvuddelen av överskottet förklaras 
av lägre arbetsgivaravgifter, återbetalning av sjukför-
säkringsavgiften och högre ersättning för kapitaltjänst 
från taxefinansierade verksamheter. Finansnetto visar 
ett underskott om 1,4 mkr, i huvudsak beroende på 
indexuppräkning av medfinansieringen av Citybanan. 
Skattenettot blev 13,9 (–2,4) mkr högre än budgeterat. 
Kostnaderna för avskrivning av kommunens inventa-
rier och fastigheter blev 4,5 mkr (–1,1 mkr) högre än 
budgeterat.

Avvikelser mellan budget och resultat för 
nämnderna, mkr
Kommungemensamma verksamheter +2,1
Bildningsnämnd –6,4
Skolnämnd –0,4
Socialnämnd +0,7
Miljö- och tekniknämnd –7,3
Vattenverk +0,9
Avfallshantering –1,1
Summa –11,5

Den största procentuella avvikelsen mot budgeten 
uppvisade miljö- och tekniknämnden, 9,2 procent, 
bildningsnämnden 5,0 procent och skolnämnden 0,1 
procent. Socialnämnden och kommungemensamma 
verksamheter redovisade ett överskott jämfört med 
budgeten.

Utförligare analyser och kommentarer redovisas i 
nämndernas verksamhetsberättelser.

resultat åren 1996-2010
För åren 1996–2000 uppgick de ackumulerade under-
skotten till 180 mkr. De senaste tio åren har kom-

munen redovisat överskott om sammanlagt drygt 
171 mkr. För att återställa de ackumulerade under-
skotten för åren 1996–2000 behöver kommunen redo-
visa ytterligare 9 mkr i överskott.

resultat åren 1996–2010

nämndernas nettokostnader
Nämndernas nettokostnader ökade med 33,7 mkr 
jämfört med år 2009. Kostnadsökningen är 4,7 pro-
cent, att jämföras med ökningen mellan 2008 och 2009 
på 36,1 mkr eller 5,3 procent. Budgeterad kostnads-
ökning för år 2010 jämfört med bokslut år 2009 var 
22,3 mkr eller 2,9 procent.

Analysen visar att den procentuella nettokostnads-
ökningen mellan 2009 och 2010 exklusive taxefinansie-
rad verksamhet var lägre än mellan åren 2008 och 2009. 
I relation till ökningen av skattenetto mellan åren exklu-
sive konjunkturstöd från staten på cirka 19 mkr var 
netto kostnadsökningen 2,2 (1,8) procentenheter högre.

I analysen har även eliminering skett av nettokostnader 
för taxefinansierade verksamheter, pensionskostnader 
och upplupna löneskulder samt exploateringsverksam-
het. För att jämförelsen mellan åren ska bli rättvisande 
har interna intäkter och kostnader exkluderats, exem-
pelvis internhyrestransaktioner.

Totalt ökade verksamheternas nettokostnader med 
33,7 (36,1) mkr eller 4,7 (5,3) procent jämfört med 
2009 (se tabell nedan).

Kommungemensamma verksamheters nettokost-
nader ökade med 8,0 mkr eller 14,3 procent. Kost-
nadsökningen återfinns inom flera verksamheter; 
Kommunfullmäktige 0,2 mkr, valnämnd 0,1 mkr, 
kommunstyrelsen 0,3 mkr, KD-stab 1,2 mkr, medlems-
avgifter 0,9 mkr, kommunalinformation 0,5 mkr, fast-
ighetsreglering 0,6 mkr, planeringsavdelning 0,4 mkr, 
räddningstjänst 0,2 mkr, buss, bil och spårbunden-
trafik 1,6 mkr, ekonomiavdelningen 0,6 mkr, upp-
handlingsavdelningen 0,5 mkr, telefoni och reception 
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0,5 mkr, it-enhet 0,4 mkr och kommunens försäkringar 
0,08 mkr.

Bildningsnämndens nettokostnader ökade med 
9,9 mkr eller 9,4 procent. Inom pedagogisk verksam-
het ökade kostnaderna med 9,5 mkr från förra året och 
inom fritid och kultur med 0,5 mkr. Politisk verksam-
het redovisade en kostnadsminskning med 0,06 mkr.

Inom skolnämndens verksamhetsområde var kost-
nadsökningen 2,0 mkr eller 0,8 procent. Kostnadsök-
ningen återfinns inom verksamheterna skolbarnomsorg 
3,0 mkr, förskoleklasser 0,4 mkr, grundskola och elev-
hälsoenhet 1,1 mkr. Förvaltningsgemensam verksam-
het och verksamhet inom barnomsorgen redovisade en 
minskning på 0,4 respektive 1,9 mkr.

Socialnämndens nettokostnader ökade med 7,2 mkr 
eller 4,1 procent, vilket bland annat förklaras av flera 
kostnadsökningar; för äldreomsorg och socialpykiatri 
10,6 mkr, försörjningsstöd 1,4 mkr, insatser enligt LSS 
0,6 mkr, färd- och riksfärdtjänst 0,2 mkr.

Verksamheterna individ- och familjeomsorg och 
arbetsmarknadsstöd hade kostnadsminskningar på 
4,2 mkr respektive 1,6 mkr.

Miljö- och tekniknämndens nettokostnader ökade 
med 6,5 mkr eller 5,7 procent. Kostnadsökningarna 
återfinns främst inom gator och vägar 3,9 mkr, fast-
ighetsdrift 3,5 mkr, infrastruktur för buss, bil och 
spårbunden trafik 0,9 mkr, kostverksamhet 0,9 mkr, 
idrott- och fritidsanläggningar 0,4 mkr. Verksamhe-
terna parker, miljö- och hälsoskydd, bostadsanpass-
ning, bostadsverksamhet hade en kostnadsminskning 
på totalt 2,6 mkr.

nettokostnadsökning exklusive 
interntransaktioner, tkr
Nämnd Bokslut 

2009
Bokslut 

2010
Kostnads-

föränd
Procent

Kommungemen-
samma verksam-
heter 1) –56 215 –64 241 –8 026 14,3
Bildnings-
nämnden –105 859 –114 934 –9 910 9,4
Skolnämnden –271 669 –274 582 –2 045 0,8
Socialnämnden –174 403 –181 605 –7 202 4,1
Miljö- och teknik-
nämnden –115 450 –121 955 –6 538 5,7
Summa –723 596 –757 317 –33 721 4,7
1) Kommunfullmäktige, stöd till politiska partier, valnämnd, revi-
sion, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens förvaltning.

Kostnads- och intäktsjämförelse 2009-2010
Slag Bokslut 

2009
Bokslut 

2010
Föränd-

ringar  
mellan åren

Intäkter 169 312 177 152 7 840

Kostnader
Inköp av tjänster och 
material samt utbetal-
ning av bidrag –228 098 –256 926 –28 828
Kostnader för arbets-
kraft –526 772 –526 760 12
Övrig verksamhets-
kostnad –125 362 –138 904 –13 542
Summa kostnader –880 232 –922 590 –42 358

Avskrivning av inven-
tarier och fastigheter –43 049 –48 499 –5 450
Finansnetto 774 430 812 100 37 670

Netto 20 461 18 163 –2 298

intäkter
Externa intäkter ökade med cirka 7,8 mkr i jämförelse 
med 2009. Intäktsförändringen förklaras bland annat 
av följande faktorer:
zz Försäljning av bland annat måltider minskade med 

0,3 mkr. 
zz Taxor och avgifter ökade med 0,6 mkr, i huvudsak 

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

1,1 mkr, beroende på hyresintäkterna från externa 
kunder. 
zz Bidrag till kommunen ökade med 5,0 mkr, bland 

annat beroende på ökningen av driftbidrag från sta-
ten (2,0 mkr) och EU-bidrag (3,0 tkr). 
zz Lönebidrag från AMS minskade med 1,2 mkr jäm-

fört med 2009. 
zz Försäljning av verksamhet till andra kommuner 

ökade med 2,6 mkr, i huvudsak beroende på för-
säljningen av gymnasieplatser. 
zz Försäljningen av tillgångar minskade med 0,5 mkr 

jämfört med föregående år.
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Kostnader
Kostnaderna för inköp av tjänster, material och utbe-
talning av bidrag ökade med 28,8 mkr. Den största 
kostnadsökningen hade kontot för entreprenad och 
köp av verksamhet (23,0 mkr), på grund av bland 
annat köp av verksamhet inom förskola (2,7 mkr), 
grundskola (4,9 mkr), gymnasieskola (6,5 mkr), köp av 
särskilt boende äldreomsorg (1,9 mkr), köp av korttids-
vård äldre (3,0 mkr), köp av hemtjänst (1,2 mkr), kom-
munvägar (2,4 mkr), underhållskostnader (3,4 mkr), 
arbetsmarknadsstöd (0,7 mkr) samt avfallshantering 
och vattenverket (3,0 mkr). Kostnaderna för miss-
bruksvård och barn och ungdomsvård minskade med 
5,2 mkr.

Kostnaderna för bidrag och transfereringar ökade 
med 1,3 mkr, beroende på bland annat ökning av drift-
bidrag till räddningstjänst (0,2 mkr), och ökningen av 
försörjningsstöd (1,1 mkr).

Övriga verksamhetskostnader ökade med 13,5 mkr 
bland annat beroende på högre kostnad för lokaler 
(3,6 mkr), hyra/leasing av bilar och maskiner (0,8 mkr), 
bränsle, energi och vatten (2,2 mkr), licens- och under-
hållsavgifter (2,7 mkr), tele och porto (0,5 mkr), trans-
porter (1,6 mkr), annonser, reklam och information 
(0,6 mkr) samt försäkring och riskkostnader (1,2 mkr).

Kostnaderna för avskrivning av kommunens fastig-
heter och inventarier ökade med 5,5 mkr.

Kostnaderna för personal var i stort sätt oföränd-
rade jämfört med föregående år. Vid eliminering av 
kostnadsreducering för sjukförsäkringsavgift om 
1,7 (6,3) mkr, som är av engångskaraktär för åren 
2009 och 2010, minskade personalkostnaderna med 
4,6 mkr, att jämföras med kostnadsökningen mellan år 
2008 och 2009 som var 13,4 mkr. Anledningen till att 
kommunens personalkostnader minskat är att kom-
munen lagt ut delar av särskilda boenden (Pomona) på 
privat utförare, vilket gör att kostnaderna för köp av 
verksamheter ökar.

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

Slag, tkr Bokslut 
2009

Bokslut 
2010

Föränd-
ringar  

mellan åren

Löner –366 162 –367 965 –1 803
Kostnadsersättningar –3 227 –2 690 537
Arbetsgivaravgifter –131 135 –132 427 –1 292
Kalkylerade  
pensionskostnader 16 861 17 559 698
Personalsociala 
kostnader –7 439 –7 039 400
Pensioner kostnader –35 671 –34 199 1 472

Summa  
personalkostnad –526 773 –526 761 12

skatteintäkter
Intäkterna av skatter och statsbidrag, som är kom-
munens största finansieringskälla, ökade med 39,3 
(26,9) mkr eller närmare 5 (3,5) procent mellan 2009 
och 2010, inklusive konjukturstöd från staten år 2010.

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

Kostnadsutjämning och regleringsavgift
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna struk-
turella kostnadsskillnader mellan landets kommu-
ner. Under 2010 betalade kommunen 38,4 (46,0) mkr i 
kostnadsutjämning och regleringsavgift, en minskning 
med 7,6 mkr.

Lss-utjämning
Från och med mars 2004 infördes ett nytt nationellt 
utjämningssystem för att utjämna LSS-kostnaderna 
mellan landets kommuner. Kommunen betalade 30,6 
(33,2) mkr i LSS-utjämning 2009, en minskning med 
2,6 mkr.

inkomstutjämningen
Inkomsterna genom statsbidraget och inkomst-
utjämningen uppgick till 75,2 (51,2) mkr. Inkomsterna 
ökade med 24,0 mkr mellan 2009 och 2010, varav cirka 
19,0 mkr betalades ut från staten som konjunkturstöd 
för år 2010.

Fastighetsavgift
Införandet av fastighetsavgiften år 2008 var neu-
tralt, såväl för varje enskild kommun som för staten. 
Intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften år 
2008 uppskattades till 12 060 mkr. Dessa fördelades 
lika mellan kommunerna. Intäkten ”neutraliserades” 
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genom att det kommunalekonomiska utjämnings-
anslaget minskades med motsvarande belopp. Hur 
stora fastighetsavgifter som faktiskt betalades för 
bostäderna i kommunen 2008 hade således ingen bety-
delse för kommunens intäkt detta år.

Från och med 2009 ska dock den årliga intäkts-
förändringen från fastighetsavgiften tillföras respektive  
kommun och adderas till det ursprungliga beloppet 
2008. År 2009 adderades det prognostiserade belop-
pet till det utbetalade beloppet 2008 och uppgick till 
27,7 mkr. För år 2010 uppgår det prognostiserade 
beloppet till 28,9 mkr, en ökning med 1,2 mkr.

Kostnadstäckningsgrad
Verksamhetens nettokostnader måste, sett över ett 
antal år, täckas av skatteintäkter och generella stats-
bidrag. Därutöver behövs ett visst överskott för att 
täcka amorteringar och framtida nyinvesteringar och 
pensionsutbetalningar. I nedanstående diagram åter-
ges verksamhetens nettokostnad exklusive infriade 
borgensåtaganden.

Nettokostnader exklusive finansiella kostnader i 
förhållande till skatt och statsbidrag

För att uppnå en konsoliderande nivå på verksam-
heten behöver relationstalet vara cirka 93 procent, vil-
ket inte uppnåddes år 2010.
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investeringar
Håbo kommun har under åren 1996–2010 investe-
rat netto 889 mkr i nya anläggningar och inventarier. 
Kommunens totala bokförda värde av anläggningar 
och inventarier uppgick 2010 till 722 mkr (723 mkr.)

investeringar i anläggningar och inventarier  
1996-2010

Betalningsflödesanalys
Kassaflödet från den löpande verksamheten var posi-
tivt och uppgick till 43,7 (107) mkr.

investeringsnetto
Investeringskostnaden i materiella tillgångar finan-
sierades med det egna kassaflödet och uppgår till 
50,4 mkr.

Finansieringsnetto
Kommunen amorterade under året 23,0 mkr av den 
långfristiga skulden. De långfristiga lånen uppgick till 
433 (456) mkr. På grund av ändrad redovisnings princip 
år 2010 har ombokning skett av anslutningsavgifter för 
vattenverket till långfristig skuld från kortfristig skuld 
på 29,5 mkr.

Förändring av likvida medel
Likvida medel minskade med 28,7 mkr och uppgick 
vid årets slut till 25,2 (53,9) mkr.

Avskrivningar
Den höga investeringsnivån medförde att avskrivning-
arna under en femårsperiod ökat från 39,6 mkr till 
43,3 mkr exklusive extra avskrivning på 5,3 mkr år 
2010. Jämfört med år 2009 ökade avskrivningskostna-
den marginellt med 0,2 mkr. Att avskrivningarna inte 
ökar lika snabbt som tillgångarna beror på att mer-
parten av investeringarna avser fastigheter med en 
avskrivningstid på 33 år.

Under året gjordes en extra avskrivning på 2,2 mkr 
för mark som kommunen äger. Enligt bedömning från 
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miljö- och teknikförvaltningen var det bokförda vär-
det på fastigheten Ekilla 1:15 för högt.

En extra avskrivning på 3,3 mkr har även gjorts på 
fastigheten Dyarne 2:4. Fastigheten är inte ändamåls-
enlig för befintlig verksamhet. En utredning är gjord 
för att hitta bästa möjliga lösning för verksamheten. 
Det har resulterat i att en tjänsteskrivelse är under 
framtagande som kommer att ge förslag på rivning av 
byggnaden. Det skulle ge möjlighet att bygga ett nytt 
anpassat LSS-boende på fastigheten.

Finansnetto
Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finan-
siella intäkter och finansiella kostnader, försämra-
des jämfört med år 2009 med 1,7 mkr. Anledningen 
är att under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut 
om kommunal medfinansiering av Citybanan. Avsätt-
ning om 38,0 mkr på balansräkningen har indexupp-
räknats med index enligt avtal och belastat finansnetto 
med ca 4,8 mkr.

Räntekostnaderna på långfristiga skulder har minskat 
jämfört med år 2009 med 1,4 (–3,8) mkr till 15,2 mkr. 
Den genomsnittliga räntan uppgick till 3,1 (3,4) pro-
cent. Ränteintäkterna uppgick till 0,9 mkr, varav 
0,5 mkr från Håbo fastighets AB och övriga räntein-
täkter från bland annat kommunens koncernkonto.

Låneskuld
Håbo kommun är ung och saknar i stort sett de över-
värden på tillgångssidan som många andra kommuner 
i Stockholmsområdet kunnat använda för att finan-
siera expansionen. Skuldsättningsgraden är mycket 
hög beroende på att kommunen haft mycket omfat-
tande investeringar inom skolan 1996–2003. Kommu-
nens långfristiga låneskuld minskade dock under året 
från 456 till 433 mkr. Det motsvarar en minskning från 
24 882 kr till 22 038 kr per invånare. Därutöver har 
kommunen åtaganden för pensioner uppgående till 
357,7 (369,3) mkr eller 18 218 kr per invånare.

Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsskuld uppgick vid årets slut till 
358 (369) mkr, varav 42,5 (40,6) mkr redovisas under 
avsättningar i balansräkningen och 315 (329) mkr som 
ansvarsförbindelse enligt den blandade modellen. Den 
totala pensionsskulden minskade 2010 med 11,6 mkr 
jämfört med år 2009.

Pensionsmedelförvaltning
Specifikation, tkr Bokslut 

2009
Bokslut 

2010

Avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser –40 586 –42 500
Ansvarförbindelser -  
pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland avsättningar –328 668 –315 163
Finansiella placeringar 0 0
Återupplåning i verksamheten –369 254 –357 663

År 1999 antog kommunfullmäktige en placerings-
policy avseende pensionsmedel (KF § 96). Policyn 
innebar:

År 1998-1999
De delar av det individuella valet som hänförs till 
åren1998–1999 redovisades under avsättningar inklu-
sive årliga uppräkningar motsvarande statslåneräntan.

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

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

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

År 2003
Kommunfullmäktige beslutade att pensionsavsätt-
ningarna avseende 1998–2000 betalas ut som individu-
ell del enligt PFA 98 inklusive löneskatt. Betalningen 
gjordes under 2004 och uppgick efter nuvärdesberäk-
ning av förmånsvärdet till 24,2 mkr inklusive löne-
skatt.

År 2004-2010
För år 2008 och 2009 uppgick pensionskostnaden 
för den individuella delen till 18,5 mkr respektive 
20,3 mkr. Åren 2006 och 2007 uppgick pensionskost-
naden till 14,9 respektive 17,8 mkr. För åren 2004 och 
2005 uppgick kostnaden till 13,5 resp. 14,2 mkr inklu-
sive löneskatt. För år 2010 uppgick pensionskostnaden 
för den individuella delen till 16,5 mkr exklusive löne-
skatten. Utbetalningen av 2010 års pensionskostnad 
för den individuella delen sker i mars 2011.
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soliditet
Soliditeten anger i vilken utsträckning tillgångar finan-
sierats med eget kapital och ger en uppfattning om 
kommunens finansiella styrka på längre sikt. Utveck-
lingen av soliditeten bestäms dels av resultatet, dels 
av hur tillgångar, avsättningar och skulder föränd-
rats under året. Det finns ingen norm för vilken soli-
ditet en kommun bör ha. En hög soliditet är dock 
eftersträvansvärd då den ger lägre finansiella kostna-
der. Soliditeten för kommunen var 17,9 (16,6) procent, 
att jämföras med genomsnittet i länet som år 2009 var 
46,0 procent.

soliditet 2000-2010

Beaktas även pensionsförpliktelserna, både de som 
redovisas som ansvarsförbindelse och som avsättning, 
var soliditeten –18,1 (–23,0) procent, att jämföras med 
länsgenomsnittet år 2009 som var 0 procent.

Tillämpning av balanskravet
Hösten 2004 förändrades lagen om god ekonomisk 
hushållning och olika tillämpningar kring balans-
kravet, vilket innebär att ett eventuellt negativt resul-
tat ska täckas i budgeten senast tre år efter det år då 
det negativa utfallet uppkom. Kommunens resultat 
efter eliminering av poster av engångskaraktär och 
exploateringsintäkter var positivt och uppgick till 18,2 
(19,9) mkr, således uppfyllde kommunen balanskravet 
år 2010 (se tabellen nedan).

Resultat enligt resultaträkning (tkr) 18 200
Exploatering och fastighetsförsäljning (tkr) 0
Resultat enligt balanskravet (tkr) 18 200
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Framtiden
Budget i balans
Håbo kommun har inför 2011 fastställt en budget och 
en ekonomisk plan som innebär balans i ekonomin. 
Budgeterat resultat uppgår till 11,1 mkr jämfört med 
budgeterat resultat 4,2 mkr år 2010.

I takt med att kommunen växer och kommunens äldre 
befolkning ökar har kommunfullmäktige beslutat om 
att bygga ett nytt äldreboende med 40 lägenheter med 
driftstart 1 juni 2012. För målgruppen LSS (lagen om 
stöd och service) planeras ett nytt gruppboende med 
fem lägenheter med driftstart 2012 och ett gruppbo-
ende på Oktavia ersätts med ny byggnation. Kostna-
den beräknas totalt till cirka 100 mkr.

omvärldsfaktorer som påverkar kommunens 
ekonomi
Den svenska ekonomin är inne i en uppåtgående spiral 
där stigande efterfrågan leder till ökad produktion och 
ökad sysselsättning, vilket i sin tur spär på efterfrågan. 
BNP ökar i år med höga 5,6 procent. Även om tillväx-
ten växlar ner påtagligt framöver blir den fortsatt hög 
de kommande åren med 3,8 procent 2011 och 2,9 pro-
cent 2012.

Enligt Konjunkturinstitutets rapport i december 2010 
målas följande bild upp om utvecklingen 2011–2012 
för arbetsmarknaden, räntan och inflationen.

Låg inflation 2011 och 2012
En nedväxling i löneökningstakten, starkare produk-
tivitetsutveckling och starkare krona innebär att infla-
tionen mätt med KPIF understiger inflationsmålet 
2011–2012. Men för att hindra att resursutnyttjandet 
och inflationen stiger alltför mycket på längre sikt har 
riksbanken börjat föra penningpolitiken i en mindre 
expansiv riktning. Reporäntan bedöms fortsätta att 
stiga och vara 2,75 procent i slutet av 2012.

Arbetsmarknaden
Sysselsättningen bottnade det tredje kvartalet 2009 
och har sedan dess ökat med cirka 90 000 sysselsatta. 
Men sysselsättningen är fortfarande betydligt lägre 
än den var sommaren 2008, det vill säga före krisen 
på finansmarknaderna blev akut. Arbetslösheten är 
omkring 8 procent och lågkonjunkturen på arbets-
marknaden är därmed fortsatt djup.

Den positiva arbetsmarknadsutvecklingen väntas fort-
sätta. Totalt prognostiserar Konjunkturinstitutet 2,5 
procent fler sysselsatta 2012 än 2010, vilket motsva-
rar cirka 110 000 personer. Störst blir uppgången inom 
byggbranschen och tjänstebranscherna. I industrin 
och den offentliga sektorn förändras inte antalet sys-
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selsatta nämnvärt 2011 och 2012 jämfört med 2010 
enligt institutets prognos.

Trots att läget på arbetsmarknaden förbättras och 
antalet sysselsatta ökar, faller arbetslösheten tillbaka 
ganska långsamt och bedöms så pass hög som 7,5 pro-
cent i slutet av 2012.

Demografi
Den demografiska utvecklingen i kommunen fram-
över samt ökningen av antalet äldre ställer stora krav 
på kommunal service och utbyggnad. Håbo kommuns 
folkmängd har ökat med 219 (200) individer mellan 1 
november 2009 och 1 november 2010.

Budgetföljsamhet
Alla facknämnder har i bokslutet för år 2010 uppvisat 
negativa resultat, utom socialnämnden och kommun-
styrelsen. Med ansträngd ekonomisk situation framö-
ver krävs bättre budgetföljsamhet.

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

Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre än 
de avskrivningar på investeringar som årligen belas-
tar resultatet. Det behövs ett överskott för att finans-
iera investeringar, annars måste kommunen öka sin 
upplåning eller frigöra resurser exempelvis genom för-
säljningar av anläggningstillgångar eller minska verk-
samhetens kostnader.

Ett annat motiv är att de pensionsrättigheter som 
anställda tjänat in före år 1998 inte är finansierade. 
Dessa rättigheter måste därför finansieras nu eller 
i framtiden. Redovisningsmetoden (den så kallade 
blandmodellen) innebär att dessa åtaganden inte bok-
förs som skulder i balansräkningen och att värdesäk-
ringen inte kostnadsförs. För närvarande innebär det 
bland annat att kommunen redovisar lägre kostna-
der än vad som varit fallet om alla pensionskostna-
der hade beaktats. Om ett antal år blir förhållandet det 
omvända.

Ett tredje motiv för överskott är att kommunen bör ha 
en buffert för att kunna möta oväntade händelser eller 
sämre tider, utan att behöva göra drastiska 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 
verksamheterna utför de uppdrag som politiken och 
de ekonomiska ramarna ger. Det innebär ett ständigt 
arbete i hela organisationen så att uppdrag, resursför-
delning och ansvar är tydliga.

  
Vipul Vithlani 
Ekonomichef
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Personalredovisning

Definitioner och begrepp
Personalredovisningen syftar till att belysa hur den 
aktuella personalsituationen ser ut ur olika aspekter per 
den 1 november. Bilden som ges är en ögonblicksbild, 
eftersom personalsituationen förändras hela tiden.

Redovisningen bygger på ett antal nyckeltal som har 
tagits fram ur kommunens personalsystem. Dessa 
nyckeltal ger grundläggande information om personal-
situationen.

Redovisningen avser tillsvidare- och visstidsanställda 
med månadslön enligt Allmänna bestämmelser (AB) 
som reglerar anställningsvillkoren, och inkluderar 
helt lediga anställda. Tillsvidareanställda är de som 
ofta i dagligt tal kallas fast anställda. Med visstids-
anställda avses främst vikarier, som är anställda under 
viss bestämd tid vid en ordinarie anställds frånvaro, 
eller allmänna visstidsanställningar. Timavlönad per-
sonal redovisas separat.

Antal månadsavlönade totalt den 1 november
Nyckeltal 2010 2009 2008

Alla anställda,  
antal i kommunen 1 262 1 303 1 291
Andel kvinnor i % 83,0 82,7 82,7
Andel män i % 17,0 17,3 17,3
Andel tillsvidareanställda i % 89,2 89,4 90,0
Andel visstidsanställda i % 10,8 10,6 10,0

Av alla månadsavlönade den 1 november 2010, totalt 
1 262 personer, var 1 126 personer fast anställda och 
136 personer visstidsanställda. Kvinnorna utgör en 
klar majoritet, 83 procent av alla anställda.

Antal månadsavlönade per förvaltning den 1 
november
Nyckeltal 2010 2009 2008

Kommunstyrelsens förvaltning 47 46 44
Miljö- och teknikförvaltning 150 144 90
Bildningsförvaltning 137 135 -
Skolförvaltning 646 680 858
Socialförvaltning 292 306 299

Kommentarer
Skolförvaltningen genomförde personalneddrag-
ningar och omplaceringar under våren inom framför 
allt förskolan. En förskola lades ner. Personalpooler 
inrättades för att minska antalet uppsägningar. Inom 
grundskolan klarade man förändringen av antalet 
elever genom att omplacera personal.

På socialförvaltningen har arbetsmarknadsenheten 
och daglig verksamhet tidigare lagts ut på entreprenad 
till ett privat bolag. Ett antal anställda valde att söka 
tjänstledighet från sin anställning i kommunen. Dessa 
16 anställda fick under året sina anställningar över-
förda till det nya bolaget.

Under året överfördes åtta personliga assistenter från 
landstinget till enheten för personlig assistans.

En del av verksamheten på Pomona har sedan 1 septem-
ber lagts ut på entreprenad till ett privat företag. Per-
sonalen, 20 anställda, är tjänstlediga från kommunen 
under ett år. Därför ingår dessa i antalet anställda 2010.

Personalrörlighetssiffrorna för de tillsvidareanställda 
visar att totalt 143 personer slutade i kommunen 2010. 
Under året anställde kommunen samtidigt totalt 50 
nya med tillsvidareanställning genom extern rekry-
tering. Dessutom har ett antal så kallade interna 
anställningar gjorts, det vill säga personer som tidigare 
haft tidsbegränsad anställning i kommunen har fått 
tills vidareanställning.

Hel- och deltidsanställda den 1 november
Nyckeltal 2010 2009 2008

Tillsvidareanställda kvinnor
Heltid 100% 72,2 75,6 75,6
Deltid –74% 9,4 6,1 6,8
Deltid 75–99% 18,4 18,3 17,6

Tillsvidareanställda män
Heltid 100% 91,6 95,0 94,2
Deltid –74% 3,4 2,1 3,0
Deltid 75–99% 5,0 2,9 2,8

Allmänna bestämmelser (AB) anger att vid behov av 
arbetskraft ska kommunen, innan nyanställning sker, 
pröva om man kan erbjuda höjd sysselsättningsgrad 
till en redan deltidsanställd arbetstagare på arbetsstäl-
let och som anmält intresse för detta.

Av alla tillsvidareanställda kvinnor i kommunen har 
72,2 procent heltidsanställning. Motsvarande siffra för 
männen är betydligt högre, 92 procent. Det är alltså 
främst kvinnor som är sysselsatta i verksamheter med 
många deltidsanställningar, som vård- och omsorg, 
lokalvård och skolmåltidsverksamhet.

På kommunstyrelsens förvaltning arbetar 96 procent av 
kvinnorna heltid. Motsvarande siffra för övriga förvalt-
ningar är: miljö- och teknikförvaltningen 78 procent, 
bildningsförvaltningen 87 procent, skolförvaltningen 88 
procent och socialförvaltningen 54 procent.
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Under året inventerades hur många deltidsanställda 
som önskar högre sysselsättningsgrad. Totalt 48 
anställda önskade höja sin sysselsättningsgrad. Dessa 
fördelar sig enligt följande: miljö- och teknikförvalt-
ningen 11 anställda, bildningsförvaltningen 4 anställda, 
skolförvaltningen 11 anställda och socialförvaltningen 
22 anställda. Yrkesgrupperna undersköterskor och 
kökspersonal är i majoritet av dessa.

Åldersstruktur
Medelåldern bland kommunens alla månadsav lönade 
är 46,5 år. Medelåldern för den visstidsanställda per-
sonalen är betydligt lägre än för de tillsvidareanställda, 
39,0 år respektive 46,9 år. Andelen tillsvidareanställda 
över 50 år utgjorde den 1 november 37,9 procent av alla 
tillsvidareanställda (år 2009: 40 procent, år 2008: 40 
procent, år 2007: 39 procent).

Åldersstruktur den 1 november
Antal tillsvidareanställda 943 183 1 126

Indelning i  
åldersgrupp och % Kvinnor Män Alla
20–29 6,9 6,7 6,9
30–39 25,7 21,8 25,0
40–49 29,6 33,5 30,2
50–59 24,7 25,7 24,9
60 och över 13,2 12,3 13,0

Pensionsavgångar
Under 2010 gick 17 anställda i ålderspension vid 65 år 
och ytterligare tio anställda valde att gå i pension före 
65 år. Tio personer gick i pension efter 65 år. Totalt har 
således 37 personer fått pension på heltid under året. 
2009 var siffran 28 personer och 2008 24 personer.

Under 2011 uppnår 27 tillsvidareanställda pensions-
åldern 65 år.

Under året arbetade kommunen med EU-projektet Kom-
petensbron för att testa en modell för kompetensöver-
föring i samband med bland annat pensions avgångar.

Arbetad tid och resursanvändning
För att beskriva hur de anställdas avtalade arbets-
tid används, redovisas den faktiskt arbetade tiden och 
olika former av frånvaro. Frånvaro delas upp i sem-
ester, sjukfrånvaro samt lagstadgad och annan över-
enskommen ledighet. Med avtalad arbetstid avses det 
möjliga antalet arbetade timmar per år, men med årets 
helgdagar borträknade. Vid beräkning av den totala 

arbetade tiden tar man dessutom hänsyn till mertid och 
övertid, som ligger utanför den avtalade arbetstiden.

Redovisningen av arbetad tid och frånvaro under hela 
2010 avser kommunens alla månadsavlönande och 
timavlönade enligt Allmänna bestämmelser. Den arbe-
tade tiden utgjorde 1 831 700 timmar (1,8 miljoner 
timmar), eller 74,9 procent av den avtalade tiden.

Arbetad tid och 
frånvaro, tim-
mar i 1000-tal

2010 % 2009 % 2008 %

Arbetstid  
enl avtal 2 445 100 2 479 100 2 503 100
Summa frånvaro 634 25,9 658 26,5 667 26,8
Övertid + mertid 20 0,8 20 0,8 18,5 0,7
Total arbetad tid 1 831 74,9 1 841 74,3 1 854,5 73,9

Utförda årsarbeten
Arbetad tid och frånvaro omräknas till årsarbeten. Ett 
årsarbete avspeglar en normal årsarbetstid på 1 700 
timmar för en heltidsarbetande.

Alla anställda i kommunen, inklusive timavlönade, 
utförde år 2010 totalt 1 164 årsarbeten.

Antalet årsarbetare per förvaltning var under året: 
kommunstyrelsens förvaltning 45, miljö- och teknik-
förvaltningen 132, bildningsförvaltningen 116, skolför-
valtningen 566 och socialförvaltningen 305.

redovisning av sjukfrånvaron
Hälsotal
Sjukfrånvaron fortsatte att minska under året och var 
5,7 procent för hela Håbo kommun.

Redovisningen omfattar alla arbetstagare oavsett 
anställningsform och avtal. Som sjukfrånvaro räk-
nas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, arbets-
skada, medicinsk behandling, arbetslivsinriktad 
rehabilitering och sjukersättning/aktivitetsersättning. 
Sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sam-
manlagda tillgängliga ordinarie arbetstid i timmar och 
med hänsyn tagen till frånvaro utan lön, exempelvis 
tjänst ledighet för annat arbete, tjänstledighet för vård 
av barn eller övrig frånvaro utan lön.
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Nyckeltal sjukfrånvaro (%) 2010 2009 2008

Total sjukfrånvaro av den sam-
manlagda ordinarie arbetstiden 5,7 6,3 6,9
Sjukfrånvaro för kvinnor av 
den sammanlagda ordinarie 
arbetstiden 6,2 6,8 7,5
Sjukfrånvaro för män av 
den sammanlagda ordinarie 
arbetstiden 3,7 4,2 4,5
Sjukfrånvaro för åldersgrup-
pen 29 år och yngre 3,9 5,1 6,3
Sjukfrånvaro för åldersgrup-
pen 30–49 5,6 5,7 6,0
Sjukfrånvaro för åldersgrup-
pen 50 år och äldre 6,5 7,5 8,0
Andel i % av total sjukfrånvaro 
som varat 60 dagar eller mer 45,1 53,7 57,2

Den totala sjukfrånvaron per förvaltning anges nedan 
(2009 års siffror inom parantes):

Kommunstyrelsens förvaltning 4,7 procent (3,7), miljö- 
och teknikförvaltningen 5,4 procent (5,6), bildnings-
förvaltningen 5,2 procent (3,5), skolförvaltningen 6,5 
procent (7,6) och socialförvaltningen 4,7 procent (5,6). 

Den 31 december 2010 var 35 anställda i kommunen 
långtidssjukskrivna i mer än 60 dagar, med sjukersätt-
ning alternativt sjukpenning på hel- eller deltid. 2009 var 
motsvarande siffra 47 personer och 2008 65 personer.

Företagshälsovård
Håbo kommun har sedan början av 2000 haft ramav-
tal 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 rehabili-
terande arbetet med enskilda anställda som drabbats 
eller riskerar att drabbas av ohälsa och sjukskrivning. 
Sedan januari 2004 tillämpas metoden ”tidig återgång” 
vid sjukskrivning, med syfte att så tidigt som möjligt 
vidta lämpliga rehabiliteringsåtgärder i samarbete mel-
lan anställd, chef och Länshälsans olika kompetenser.

Kommunens totala kostnad för företagshälsovård hos 
Länshälsan år 2010 var 633 tkr, vilket kan jämföras 
med 709 tkr 2009 och 617 tkr 2008. Snittkostnaden per 
månadsavlönad för företagshälsovården var 501 kro-
nor (2009: 544 kr och 2008: 478 kr).

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

Friskvårdsbidraget för de anställda, som infördes 2004, 
gavs även under 2010 för att stimulera och främja per-
sonalens förutsättningar till ökad fysisk och psykisk 
hälsa. 54 procent av de månadsavlönade använde sig 
av möjligheten till friskvårdsbidrag under året.

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

Olika friskvårds- och trivselaktiviteter för medarbe-
tarna genomfördes under året i personalklubbens regi.

Medellön
Ett jämförelsemått för lön är begreppet medellön i kro-
nor per månad. Medellönen speglar priset på arbets-
kraft vid nyanställning beroende på krav i befattningen 
och marknadskrafterna samt utfallet i de centrala 
lönekollektivavtalen.

Medellönen beräknas som ett medelvärde av över-
enskommen lön (inklusive fasta tillägg) för november 
månad 2010 för all månads- och timavlönad personal 
enligt Allmänna bestämmelser. 

Medellönen för alla anställda var 22 771 kr/månad den 
1 november 2010. Det kan jämföras med 22 175 kr/
månad 2009 och 21 332 kr/månad 2008.

För kvinnor var medellönen per månad 22 669 kr 
(2009: 22 169 kr). Männens medellön var 23 202 kr 
(2009: 22 200 kr). Medellönen för männen ökade där-
med med dubbelt så mycket som kvinnornas år 2010.

Medellön per förvaltning
Medellönen per månad inom respektive förvaltning 
var följande under året:

Kommunstyrelsens förvaltning: 30 375 kr (kvinnor 
29 532 kr, män 32 339 kr)

Miljö- och teknikförvaltningen: 22 795 kr (kvinnor 
21 755 kr, män 26 144 kr)

Bildningsförvaltningen: 25 887 kr (kvinnor 25 512 kr, 
män 26 494 kr)

Skolförvaltningen: 22 776 kr (kvinnor 23 035 kr, män 
21 632 kr)

Socialförvaltningen: 21 027 kr (kvinnor 21 197 kr, män 
19 728 kr) 
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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 alla tillsvidare-
anställda, visstids- och timavlönade enligt Allmänna 
bestämmelser. Personalkostnaden uttrycks i tusental 
kronor per årsarbetare.

Personalkostnad per års-
arbetare i 1000-tal kronor

Totalt Därav lön för 
arbetad tid

2010 431 378
2009 429 380
2008 414 367
2007 396 348
2006 381 340
2005 375 330
2004 364 322
2003 352 309
2002 333 296
2001 324 282
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Befolkning, 
sysselsättning och 
kommunikationer

Boende och befolkning
Befolkning
Befolkningen ökade med 177 personer under 2010, vil-
ket är aningen mindre än föregående år. Håbos befolk-
ning uppgick till 19 629 invånare vid årsskiftet.

Som föregående år hölls befolkningstillväxten uppe 
av positiva födelse- och flyttnetton. 211 barn föd-
des under året och 109 personer avled. Födelse- och 
dödstalen låg något högre än föregående år. 

Under 2010 har 1 187 personer flyttat in och 1 111 har 
flyttat ut vilket ger ett positivt flyttnetto på 76 personer 
vilket är något lägre än föregående år.

Befolkning per 2010-12-31
Försam-
ling

1980 1990 2000 2009 2010

Kalmar-
Yttergran 11 874 13 203 14 247 15 578 15 753
Övergran 560 724 941 1 304 1 337
Häggeby 215 332 478 574 575
Skokloster 652 950 1 802 1 996 1 964
Kommunen 13 301 15 209 17 468 19 452 19 629

Källa: SCB, BEFPAK

In- och utflyttning
Majoriteten av inflyttare under 2010 kommer från 
kommuner utanför Uppsala län. Mot Uppsala län 
hade Håbo kommun under 2010 ett flyttnetto på –56 
(124-180). Mot övriga Sverige var flyttnettot 19 (893-
874). Mot utlandet hade Håbo ett flyttnetto på 113 
(170-57). Den större delen av kommuninvånarna, 
drygt 80 %, är bosatta i centralorten Bålsta. 

Flyttnetto 

In  
2010

Ut  
2010

Flytt-
netto 
2010

Flytt-
netto 
2009

Egna länet 124 180 –56 –57
Övriga Sverige 893 874 19 105
Utlandet 170 57 113 68
Totalt 1 187 1 111 76 116

 Källa: SCB, BEFPAK

Åldersstruktur
Håbos åldersstruktur skiljer sig en aning från Upp-
sala län och riket som helhet. Andelen 0–19-åringar 
är några procent över medel för riket och ger Håbo en 
förhållandevis ung befolkning. Andelen 20–29-åringar 
är dock några procent lägre än riket som helhet. Ande-
len 30–44-åringar är några procent högre än riket som 
helhet och andelen 45–64-åringar motsvarar den för 
hela Sverige. Andelen pensionärer (65 år eller äldre) är 
några procent lägre än i resten av riket.

Åldersfördelning per 2010-12-31
Ålder Håbo kommun Riket Uppsala

Antal % % %

0-6 1 892 9,6 8,2 8,4
7-9 856 4,4 3,2 3,3
10-12 776 4,0 3,1 3,0
13-15 775 3,9 3,3 3,3
16-19 1 256 6,4 5,4 5,5
20-29 1 8 23 9,3 12,9 15,3
30-44 4 385 22,3 19,8 19,6
45-64 5 039 25,7 25,6 23,7
65-79 2 362 12,0 13,2 13,4
80-w 465 2,4 5,3 4,5
Summa 19 629 100,0 100,0 100,0

Källa: SCB, BEFPAK
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sysselsättning och näringsliv
Många utpendlare
Håbo är en pendlarkommun. Av den förvärvsarbe-
tande befolkningen pendlar drygt två tredjedelar 
(67,3 %) till arbete utanför kommunen. Kommunens 
nettopendling uppgår till –4 727 då 6 526 personer 
pendlar ut från och 1 799 personer pendlar in till kom-
munen varje dag. De allra flesta pendlar till Stock-
holmsregionen.

Förvärvsarbetande befolkning 9 690
Utpendling 6 526
Inpendling 1 799
Nettopendling –4 727

Källa: SCB, AMPAK 2009

stor branschspridning
Håbo har en stor branschspridning. Till de mest domi-
nerande hör handel, tillverkning och utvinning, före-
tagstjänster samt byggverksamhet och utbildning. 

relativ fördelning av förvärvsarbetande 
dagbefolkning på branscher (%)

Övriga

Vård och omsorg

Utbildning

Företagstjänster Information och kommunikation
Transport

Handel

Byggverksamhet

Tillverkning och utvinning

Jordbruk, skogsbruk 
och �ske
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resultaträkning koncern

tkr Not Koncern 
2010

Kommun 
2010

Koncern 
2009

Kommun 
2009

Verksamhetens intäkter 1 294 869 176 093 284 516 169 312
Verksamhetens kostnader 2 –989 608 –921 462 –936 414 –880 232
Avskrivningar 3 –71 547 –48 499 –65 462 –43 049

Verksamhetens nettokostnad –766 286 –793 868 –717 360 –753 969

Skatteintäkter 797 243 797 243 793 383 793 383
Generella statsbidrag och utjämning 35 114 35 114 –294 –294
Finansiella intäkter 4 1 031 923 1 423 835
Finansiella kostnader 5 –43 607 –21 249 –44 874 –19 494

Resultat före extraordinära poster 23 495 18 163 32 278 20 461

Avsättning till periodiseringsfond 0 0 0 0
Skatter på årets resultat 6 –3 143 0 –1 668 0

Årets resultat 7 20 352 18 163 30 610 20 461

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

tkr Not Koncern 
2010

Kommun 
2010

Koncern 
2009

Kommun 
2009

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 471 681 711 064 1 490 322 714 629
Maskiner och inventarier 9 17 435 11 226 9 269 8 521
Finansiella anläggningstillgångar 10 5 855 25 954 2 903 23 214
Bidrag till statlig infrastruktur 38 000 38 000 0 0
Summa anläggningstillgångar 1 532 971 786 244 1 502 494 746 364

Omsättningstillgångar
Förråd mm 11 166 166 292 292
Exploateringsfastigheter 24 132 0 24 621 0
Fordringar 12 75 737 63 618 44 049 30 510
Kassa och bank 13 50 820 25 212 73 340 53 877
Summa omsättningstillgångar 150 855 88 996 142 302 84 679

Summa tillgångar 1 683 826 875 240 1 644 796 831 043

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Eget kapital 14 222 762 156 642 201 554 137 835
Varav byte av redovisningsprincip VA 645 645 0 0
Varav årets resultat 20 352 18 163 30 610 20 461

Avsättningar
Pensioner 15 44 809 42 500 40 586 40 586
Övriga avsättningar 16 57 190 42 840 11 341 0
Summa avsättningar 101 999 85 340 51 927 40 586

Skulder
Långfristiga skulder 17 1 167 722 462 991 1 205 060 485 006
Kortfristiga skulder 18 191 343 170 267 186 255 167 616
Summa skulder 1 359 065 633 258 1 391 315 652 622

Summa eget kapital och skulder 1 683 826 875 240 1 644 796 831 043

Pensionsförpliktelser 315 163 315 163 328 668 328 668
Varav löneskatt 61 531 61 531 64 168 64 168
Borgen och ansvarsförbindelser 19 126 628 630 491 138 946 647 662

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

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

tkr Not Kommunens 
bokslut 2010

Kommunens 
bokslut 2009

Kommunens 
bokslut 2008

Verksamhetens intäkter 20 176 093 169 312 147 228
Verksamhetens kostnader 21 –921 462 –880 232 –837 174
Avskrivningar –48 499 –43 049 –42 898

Verksamhetens nettokostnad –793 868 –753 969 –732 844

Skatteintäkter 22 797 243 793 383 774 963
Generella statsbidrag och utjämning 23 35 114 –294 –8 740
Finansiella intäkter 24 923 835 2 768
Finansiella kostnader 25 –21 249 –19 494 –23 532

Årets resultat 18 163 20 461 12 615
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Balansräkning

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

tkr Not Bokslut  
2010

Bokslut  
2009

Bokslut  
2008

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 26 711 064 714 629 698 220
Maskiner och inventarier 27 11 226 8 521 8 609
Finansiella anläggningstillgångar 28 25 954 23 214 30 161
Bidrag till statlig infrastruktur 38 000 0 0
Summa anläggningstillgångar 786 244 746 364 736 990

Omsättningstillgångar
Förråd mm 29 166 292 532
Kortfristiga fordringar 30 63 618 30 510 26 257
Kassa och bank 31 25 212 53 877 21 093
Summa omsättningstillgångar 88 996 84 679 47 882

Summa tillgångar 875 240 831 043 784 872

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Eget kapital 32 156 642 137 835 117 374
Varav byte av redovisningsprincip VA 645
Varav årets resultat 18 163 20 461 12 615

Avsättningar
Pensioner 33 42 500 40 586 34 137
Övriga avsättningar 34 42 840 0 0
Summa avsättningar 85 340 40 586 34 137

Skulder
Långfristiga skulder 35 462 991 485 006 507 038
Kortfristiga skulder 36 170 267 167 616 126 323
Summa skulder 633 258 652 622 633 361

Summa eget kapital och skulder 875 240 831 043 784 872

Pensionsförpliktelser 315 163 328 668 324 053
Varav löneskatt 61 531 64 168 63 264
Borgen och ansvarförbindelser 37 630 491 647 662 670 767

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

– visar hur räkenskapsperiodens investeringar och löpande verksamhet har finansierats.

tkr Bokslut  
2010

Bokslut  
2009

Bokslut  
2008

Den löpande verksamheten
Årets resultat 18 163 20 461 12 615
Justering för av- och nedskrivningar 48 499 43 049 42 898
Justering för gjorda avsättningar 6 755 6 449 5 260
Justeringar för övriga ej likviditetspåverkande poster 645 0 0
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital 74 062 69 959 60 773

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar –33 110 –4 253 24 467
Ökning/minskning av förråd 126 240 61
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 2 651 41 293 –4 025
Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 729 107 239 81 276

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar –47 639 –59 371 –47 930
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 3 006
Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar –2 740 6 948 6 500
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten –50 379 –52 423 –38 424

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 0 0 0
Amortering av skuld –22 015 –22 032 –9 100
Kortfristig upplåning 0 0 0
Amortering kortfristiga lån 0 0 –13 374
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –22 015 –22 032 –22 474

Förändring av likvida medel –28 665 32 784 20 378

Årets kassaflöde –28 665 32 784 20 378
Likvida medel vid årets början 53 877 21 093 715
Likvida medel vid årets slut 25 212 53 877 21 093

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande nettoskuld vid årets början 458 675 486 972 509 822
Räntebärande nettoskuld vid årets slut 435 675 458 675 486 972

Förändring av räntebärande nettoskuld –23 000 –28 297 –22 850

Omklassificering av kort- och långfristiga skulder har skett år 2010, justeringar har även gjorts för år 2009.
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investeringsredovisning

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

investeringsredovisning
tkr Bokslut 2010 Budget 2010
Nämnder Intäkter Kostnader Netto–

kostnader
Intäkter Kostnader Netto–

kostnader
Budgetavvi-

kelse

Kommunstyrelsen 0 –5 977 –5 977 0 –8 776 –8 776 2 799
Bildningsnämnd 0 –1 684 –1 684 0 –1 818 –1 818 134
Skolnämnd 0 –3 329 –3 329 0 –4 400 –4 400 1 071
Socialnämnd 0 –978 –978 0 –1 075 –1 075 97

Miljö- och tekniknämnd 41 –20 289 –20 248 594 –48 371 –47 777 27 529
Avfallshantering 0 –66 –66 0 –50 –50 –16
Vattenverket 1 328 –15 357 –14 029 0 –30 625 –30 625 16 596

Summa 1 369 –47 680 –46 311 594 –95 115 –94 521 48 210

Anhållan om justering av anslag år 2011 – pågående investeringar år 2010
Nämnder, tkr Bokslutsutfall-

avvikelse
Justering  

budget 2010
Nettoavvikelse

Gemensam verksamhet 2 799 –2 799 0
Bildningsnämnd 134 0 134
Skolnämnd 1 071 –1 071 0
Socialnämnd 97 0 97

Miljö- och tekniknämnd
Avslutade projekt 0 0 0
Pågående projekt 27 529 –27 529 0

Vattenverket
Avslutade projekt 335 0 335
Pågående projekt 16 261 –16 261 0

Avfallshantering
Avslutade projekt –16 0 –16
Pågående projekt 0 0 0

Summa 48 210 –47 660 550

Totalt anhåller nämnderna om att överföra budget erade investeringmedel om 47 660 tkr från år 2010 till år 2011. 
Anledningen till begäran är att investeringsprojekten pågår och kommer att slutföras år 2011.
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driftsredovisning

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

sammanställning
Verksamhetsnivå netto, tkr Bokslut  

2009
Bokslut  

2010
Budget  

2010
Avvikelse  

budget

Skattefinansierade verksamheter
Kommunfullmäktige –580 –816 –576 –240
Kommunfullmäktiges förfogande 0 –104 –2 000 1 896
Stöd till politiska partier –744 –789 –750 –39
Valnämnden –7 –154 –220 66
Revision –789 –842 –880 38
Överförmyndare –372 –436 –352 –84
Kommunstyrelsen –55 899 –62 907 –63 394 487
Bildningsnämnd –123 981 –133 895 –127 480 –6 415
Skolnämnd –325 256 –326 329 –325 974 –355
Socialnämnd –183 437 –191 832 –192 540 708
Miljö- o tekniknämnd –80 943 –87 521 –80 175 –7 346
Summa skattefinansierade verksamheter –772 008 –805 625 –794 341 –11 284

Taxefinansierade verksamheter
Avfallshantering 1 779 –1 138 0 –1 138
Vattenverket 1 071 942 0 942
Summa taxefinansierade verksamheter 2 850 –196 0 –196

Finansförvaltning
Pensions- och upplupna lönekostnader –7 347 891 –14 000 14 891
Återbetalning sjukförsäkringsavgift 6 351 1 740 0 1 740
Avskrivningar –43 049 –48 499 –44 000 –4 499
Kapitaltjänst va-verket och övrigt 10 583 11 297 10 000 1 297
Kapitaltjänst internhyra 48 061 48 061 48 060 1
Exploatering och reavinster 590 –435 0 –435
Summa finansförvaltning 15 189 13 055 60 12 995

Finanskonton
Skatteintäkter 815 983 787 886 788 200 –314
Slutavräkning –22 600 9 357 –3 500 12 857
Statsbidrag och utjämning –294 35 114 33 744 1 370
Finansiella intäkter 835 923 1 000 –77
Finansiella kostnader –19 494 –22 351 –21 000 –1 351
Summa finansiering 774 430 810 929 798 444 12 485

Årets resultat 20 461 18 163 4 163 14 000
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redovisningsprinciper

Allmänt
Från och med 1 januari 1998 ersatte den kommu-
nala redovisningslagen kommunens redovisnings-
reglemente.  Det innebär att  den kommunala 
redovisningen anpassas till det regelverk som gäller 
för övriga sektorer. Redovisningen bygger också på 
rekommendationer som lämnas av Rådet för kommu-
nal redovisning (RKR). Sammantaget innebär det att 
redovisningen i kommunen sker i enlighet med god 
redovisningssed – i huvudsaklig överensstämmelse 
med bokföringslagen och årsredovisningslagen.

redovisningsmodellens dokument
Den externa resultat- och balansräkningen är upp-
rättad enligt den kommunala redovisningslagen. 
Betalflödes analys är upprättad enligt rekommendat-
ioner nr 16 2005 från Rådet för kommunal redovis-
ning. Drift- och investeringsredovisningen uppfyller 
kraven på avstämningsmöjlighet mellan budget och 
utfall.

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

Anläggningstillgångar
Byggnader och markanläggningar, inklusive pågående 
arbeten, värderas på balansdagen till anskaffnings-
värde med avdrag för planenliga och bokförings-
mässiga avskrivningar. Mark avskrivs inte. Eventuella 
stats- och investeringsbidrag reducerar investerings-
beloppen. Maskiner och inventarier har värderats till 
anskaffningsvärde. Aktivering sker utifrån individu-
ell bedömning.

Avskrivning av anläggningstillgångar
Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt 
anskaffnings värde och sker utifrån förväntad ekono-
misk livslängd. I kommunen påbörjas avskrivningar av 
anläggningar under anskaffningsåret. 

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av 
anskaffnings- 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 
pensions åtaganden enligt redovisningslagens blan-
dade modell. Den innebär att pensionsförmåner som 
in tjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse 
och att pensionsförmåner som intjänats från och med 
1998 ingår i verksamhetens kostnader och redovisas 
som skuld. Ränta på pensionslöften intjänande från 
och med 1998 redovisas i posten finansiell kostnad.

Redovisning av särskild löneskatt
Enligt en rekommendation från Rådet för kom-
munal redovisning ska även löneskatten för alla 
pensions avsättningar, pensionsförpliktelser och 
pensions utbetalningar periodiseras. Övergången till 
denna nya redovisningsprincip gjordes 1999.

Redovisning av den individuella delen av PFA 98
Den del av pensionskostnaden som hänförs till det 
individuella valet har särredovisats. I balansräkningen 
har belopp som hänförs till det individuella valet 
klassi ficerats som en upplupen kostnad (kortfristig 
skuld) för år 2010.

Periodisering av utgifter och inkomster
Periodisering av utgifter och inkomster hänförliga till 
räkenskapsåret har gjorts enligt god redovisnings-
sed. Leverantörs- och kundfakturering efter balans-
dagen som är hänförliga till räkenskapsåret, har tagits 
upp som skuld respektive fordran. Utgiftsräntor har 
period iserats.

skatteintäkter
Enligt redovisningsrådets rekommendation ska den 
prognostiserade slutavräkningen för år 2010 resultat-
föras i bokslutet för år 2010.

Taxefinansierad verksamhet
Avfallshanteringens underskott för år 2010 har i 
bokslutet redovisats som en specifikation till det 
egna kapitalet. Mot bakgrund av försiktighets- och 
matchnings principer bör överskott/underskott för 
taxe finansierad verksamhet särskilt redovisas.

Anslutningsavgifter
Enligt rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning ska anslutningsavgifterna till vatten verket 
antingen periodiseras eller resultatföras på drift-
redovisningen det aktuella räkenskapsåret enligt god 
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redovisningssed. Kommunen tillämpar redovisnings-
rådets rekommendation och periodiserat anslutnings-
avgifterna som förutbetalt inkomst.

vattenverkets eget kapital (nytt år 2010)
Ändrad redovisningsprincip år 2010. En tillämpning 
av redovisningsrådets rekommendation RKR 18 inne-
bär att vattenverkets eget kapital har omklassificerats 
till långfristig fordran, vilket tidigare redovisats som 
en not till kommunens egna kapital. Utgående eget 
kapital för vattenverket var negativt och uppgick vid 
utgången av år 2010 till 645 tkr.

Bidrag till infrastrukturella investeringar, 
rekommendation 6.2 från rKr (nytt år 2010)
Under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om 
kommunal medfinansiering av Citybanan. Bidraget på 
38,0 mkr är bokfört både som en tillgång och som en 
avsättning på balansräkningen. Upplösning av bidra-
get kommer att påbörjas det år som ut betalningen 
sker och under 25 år. Utbetalningen kommer att 
påbörjas under 2013. Den avsättningen som kom-
munen gjort 2010 har indexuppräknats med index 
enligt avtal. För kommunen blev kostnaden för index-
uppräkning för åren 2009-2010 ca 4.8 mkr. Index-
uppräkningen kommer även att ske kommande åren 
fram till ut betalningen.
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notförteckning
noter - Koncern resultaträkning

not 5
Finansiella kostnader, tkr 2010 2009

Håbo kommun 21 249 19 494
Håbohus AB 22 246 25 378
Håbo Fastighets AB 493 298
Håbo Marknads AB 0 0
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 110 0
Interna poster –491 –296
Summa 43 607 44 874

not 6
Skatt på årets resultat, tkr 2010 2009

Håbohus AB 3 054 1 683
Håbo Fastighets AB 88 –21
Håbo Marknads AB 1 6
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 0 0
Summa 3 143 1 668

not 7
Förändring av eget kapital, tkr 2010 2009

Håbo kommun 18 163 20 461
Håbohus AB 2 069 10 268
Håbo Fastighets AB 156 –129
Håbo Marknads AB –55 10
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 19 0
Summa 20 352 30 610

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

2010 2009

Håbo kommun 711 065 714 629
Håbohus AB 759 689 775 693
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 927 0
Summa 1 471 681 1 490 322

not 9
Maskiner och inventarier, tkr 2010 2009

Håbo kommun 11 226 8 521
Håbohus AB 902 720
Håbo Fastighets AB 0 0
Håbo Marknads AB 17 28
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 5 290 0
Summa 17 435 9 269

not 1
Verksamhetens intäkter, tkr 2010 2009

Håbo kommun 176 093 169 312
Håbohus AB 111 454 118 085
Håbo Fastighets AB 6 220 4 990
Håbo Marknads AB 2 073 2 115
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 16 738 0
Interna poster –17 709 –9 986
Summa 294 869 284 516

not 2
Verksamhetens kostnader, tkr 2010 2009

Håbo kommun 921 461 880 232
Håbohus AB 62 035 59 217
Håbo Fastighets AB 5 502 4 863
Håbo Marknads AB 2 116 2 088
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 16 203 0
Interna poster –17 709 –9 986
Summa 989 608 936 414

not 3
Avskrivningar, tkr 2010 2009

Håbo kommun 48 499 43 050
Håbohus AB 22 617 22 401
Håbo Fastighets AB 0 0
Håbo Marknads AB 11 11
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 420
Interna poster 0 0
Summa 71 547 65 462

not 4
Finansiella intäkter, tkr 2010 2009

Håbo kommun 923 835
Håbohus AB 566 862
Håbo Fastighets AB 18 21
Håbo Marknads AB 0 1
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 15 0
Interna poster –491 –296
Summa 1 031 1 423
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not 10
Finansiella anläggningstillgångar, tkr 2010 2009

Håbo kommun 25 954 23 214
Håbohus AB 490 1 378
Håbo Fastighets AB 125
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 0 0
Interna poster –20 714 –21 689
Summa 5 855 2 903

not 11
Förråd mm, tkr 2010 2009

Håbo kommun 166 292
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 0 0
Summa 166 292

not 12
Fordringar, tkr 2010 2009

Håbo kommun 63 618 30 509
Håbohus AB 1 655 5 457
Håbo Fastighets AB 10 504 8 871
Håbo Marknads AB 260 171
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 1 324 0
Interna poster –1 624 –959
Summa 75 737 44 049

not 13
Kassa och bank, tkr 2010 2009

Håbo kommun 25 212 53 877
Håbohus AB 18 444 11 497
Håbo Fastighets AB 5 925 7 799
Håbo Marknads AB 46 167
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 1 193 0
Summa 50 820 73 340

not 14
Eget kapital, tkr 2010 2009

Håbo kommun 156 642 137 836
Håbohus AB 49 922 47 853
Håbo Fastighets AB 19 146 18 923
Håbo Marknads AB 77 131
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 189 0
Interna poster –3 214 –3 189
Summa 222 762 201 554

not 15
Pensioner, tkr 2010 2009

Håbo kommun 42 500 40 586
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 2 309 0
Summa 44 809 40 586

not 16
Övriga avsättningar, tkr 2010 2009

Håbo kommun 42 840 0
Håbohus AB 13 286 10 232
Håbo Fastighets AB 1 062 1 107
Håbo Marknads AB 2 2
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 0 0
Summa 57 190 11 341

not 17
Långfristiga skulder, tkr 2010 2009

Håbo kommun 462 991 485 006
Håbohus AB 701 165 720 054
Håbo Fastighets AB 17 500 18 500
Håbo Marknads AB 0 0
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 3 566 0
Interna poster –17 500 –18 500
Summa 1 167 722 1 205 060

not 18
Kortfristiga skulder, tkr 2010 2009

Håbo kommun 170 267 167 616
Håbohus AB 16 807 16 605
Håbo Fastighets AB 2 979 2 761
Håbo Marknads AB 243 232
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 2 671 0
Interna poster –1 624 –959
Summa 191 343 186 255

not 19
Borgen och ansvarförpliktelser, tkr 2010 2009

Håbo kommun 630 491 647 662
Håbohus AB 107 641 119 785
Håbo Fastighets AB 9 190 9 190
Håbo Marknads AB 0 0
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 0 0
Interna poster –620 694 –637 691
Summa 126 628 138 946

noter - Kommunens resultaträkning
not 20
Verksamhetens intäkter, tkr 2010 2009 2008

Enligt driftredovisning 559 123 520 119 364 512
Internränta anslutningsavgifter –1 102
Interna intäkter –381 928 –350 807 –217 284
Summa 176 093 169 312 147 228
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not 21
Verksamhetens kostnader, 
tkr

2010 2009 2008

Enligt driftredovisning –1 365 378 –1 288 738 –1 053 152
Interna kostnader 381 928 350 807 217 284
Kalkylerad kapitalkostnad 11 297 10 634 11 002
Kapitalkostnad internhyra 48 060 48 061 0
Kalkylerad pensionskostnad 39 541 33 947 26 838
Pensionskostnad –15 033 –13 989 –12 085
Förvaltningsavgift KPA –193 –171 –218
Förändring pensionsskuld –1 029 –3 089 –2 120
Löneskatt pensioner 0 –750 –514
Semesterlöneskuld 268 –793 –1 339
Ferielöneskuld 1 544 –150 –342
Övertidsskuld –32 –109 –106
Uppehållslöneskuld –44 –166 –87
Upplupen löneskuld  
timanställda –577 –1 861 187
Upplupen pension  
individuell del –20 813 –16 438 –15 310
Avgångsvederlag –2 635 0 –1 697
Pensionsskuld räddnings-
tjänsten 0 0 –794
Upplupna löneskatter pensioner 0 –3 913 –4 577
Återbetalning  
avtalsförsäkringar 1 740 6 351 0
Övriga ersättningar –41 187 0
Kapital- och  
pensionsförsäkringar –64 –52 –144
Summa –921 461 –880 232 –837 174

not 22
Skatteintäkter, tkr 2010 2009 2008

Kommunalskatt 787 886 815 983 780 766
Avräkningsskatt innevarande år 8 849 –23 278 –4 557
Avräkningsskatt justering  
föregående år 508 678 –1 246
Summa 797 243 793 383 774 963

not 23
Generella statsbidrag och 
utjämning, tkr

2010 2009 2008

Fastighetsavgift 28 938 27 744 24 752
Kostnadsutjämning –43 392 –36 626 –41 144
Inkomstutjämning 56 239 51 145 43 573
Nivåjustering 4 979 –9 403 –8 618
Konjunkturstöd 18 924 0 0
Mellankommunal utjämning –30 574 –33 154 –27 303
Summa 35 114 –294 –8 740

not 24
Finansiella intäkter, tkr 2010 2009 2008

Ränteintäkter 491 631 2 768
Övrigt 432 204 0
Summa 923 835 2 768

not 25
Finansiella kostnader, tkr 2010 2009 2008

Räntekostnader –16 334 –16 661 –20 449
Indexuppräkning Citybanan –4 840 0 0
Internränta anslutning VA 1 102 0 0
Ränta på pensioner –885 –2 610 –1 471
Bankkostnader –107 –50 –110
Checkkredit –184 –173 –1 502
Summa –21 248 –19 494 –23 532

noter - Kommunens balansräkning
not 26
Fastigheter och  
anläggningar, tkr

2010 2009 2008

Ackumulerat anskaffnings-
värde 1 148 357 1 087 714 1 049 760
Ackumulerade avskrivningar –437 293 –389 494 –355 313
Bokfört värde 1/1 714 629 698 220 694 447
Årets anskaffning 34 751 50 826 40 204
Avskrivning –38 316 –34 417 –34 181
Investeringsbidrag 0 0 0
Försäljning 0 0 –2 250
Bokfört värde 31/12 711 064 714 629 698 220

Varav fastigheter och
anläggningar
Markreserv 27 281 29 481 12 063
Verksamhetsfastigheter 433 855 447 105 486 018
Fastigheter för affärsverksamhet 163 166 153 358 135 621
Publika fastigheter 86 667 84 579 64 518
Fastigheter för övrigt 
verksamhet 95 106 0
Summa 711 064 714 629 698 220

not 27
Maskiner och inventarier, tkr 2010 2009 2008

Ackumulerat anskaffnings-
värde 50 405 41 859 34 888
Ackumulerade avskrivningar –41 883 –33 250 –24 533
Bokfört värde 1/1 8 522 8 609 10 355
Årets anskaffning 12 886 8 545 7 726
Försäljning 0 0 –756
Avskrivning –10 182 –8 633 –8 717
Bokfört värde 31/12 11 226 8 521 8 608
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not 28
Finansiella anläggnings-
tillgångar, tkr

2010 2009 2008

Aktier
Kommunaktiebolaget 6 st 0,6 0,6 0,6
Håbo fastighets AB 1 300 st 1 300 1 300 1 300
Håbo hus AB 1 789 st 1 789 1 789 1 789
Håbo marknadsbolag 0 100 100
Upplands lokaltrafik 90 90 90
Mälarbanan 90 st 90 90 90
Andelar
HSB 0,4 0,4 0,4
BRF Väppeby 64 64 64
Äpplet 56 56 56
Bålstavägen 6 6 6
Kommuninvest 450 450 450
Försäkringar
Kapital- och pensions-
försäkringar 820 768 715
Långfristiga fordringar
Håbo fastighets AB 17 500 18 500 25 500
Förlagslån kommuninvest 3 788 0 0
Bålsta 1:615 0 0 0
Summa 25 954,0 23 214,0 30 161,0

not 29
Förråd, tkr 2010 2009 2008

Webshopen 0 0 132
10-årssmycke 32 33 33
Oljelager 134 259 367
Summa 166 292 532

not 30
Kortfristiga fordringar, tkr 2010 2009 2008

Eget kapital VA 645 0 0
Fakturafordran 13 639 10 164 10 950
Balans fakturering 94 97 1 201
Moms 0 5 708 3 928
Interimsfordringar 1 932 2 035 848
Upplupna skatteintäkter 15 759 2 991 9 329
Fordran avtalsförsäkring 2 407 3 505 0
Projekt 5 351 1 171 0
Avräkning skattekontot 23 791 4 839 0
Summa 63 618 30 510 26 256

not 31
Kassa och bank, tkr 2010 2009 2008

Kassa 37 27 30
Postgiro 24 471 53 212 20 439
Bank 704 638 624
Summa 25 212 53 877 21 093

not 32
Eget kapital, tkr 2010 2009 2008

Ingående eget kapital enligt 
balansräkning 137 834 117 372 104 756
Byte av redovisningsprincip 
VA 1) 645
Årets resultat 18 163 20 461 12 616
Summa 156 642 137 833 117 372

Varav avfallshantering

År 2006 –1 108
År 2007 3 087
År 2008 2 183
År 2009 1 779
År 2010 –1 138
Utgående eget kapital 4 803
1) RKR 18 se avsnitt redovisningsprinciper.

not 33
Avsättningar pensioner, tkr 2010 2009 2008

Avsättningar för pensioner 
ingående balans 40 586 34 137 30 032
Årets pensionkostnad 2 174 5 930 3 762
Avsättning garanti- och 
visstids pension –633 –740 –459
Löneskatt på pensioner 373 1 259 802
Summa 42 500 40 586 34 137

Pensionsförpliktelser
Ingående balans 328 668 324 053 320 266
Pensionsutbetalningar –10 387 –9 724 –7 946
Ränte- och basbelopps-
uppräkningar 3 664 17 943 11 909
Aktualisering –756 –483 0
Bromsen –2 378 0 0
Förändring av löneskatt –2 637 901 740
Övrigt –1 011 –4 022 –916
Summa 315 163 328 668 324 053

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

not 34
Övriga avsättningar, tkr 2010 2009 2008

Avsättning för bygge av  
citybanan 38 000 0 0
Indexuppräkning 4 840 0
Summa 42 840 0 0

Se under avsnitt redovisningsprinciper för ytterligare 
information.
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not 35
Långfristiga skulder, tkr 2010 2009 2008

Långfristiga låneskulder 1/1 455 675 483 972 493 072
Nya upptagna lån under året 0 0 0
Amorteringar under året –20 000 –25 297 –6 100
Summa skuld 435 675 458 675 486 972

Amorteringar nästkommande år. 
Bokförda som kortfristiga skulder –3 000 –3 000 –3 000
Utgående långfristig låne-
skuld 432 675 455 675 483 972

Förutbetalda anslutningsin-
komster 29 496 28 563 22 351
Kapital- och pensionsförsäk-
ringar 820 768 715
Summa 462 991 485 006 507 038

not 36
Kortfristiga skulder, tkr 2010 2009 2008

Leverantörsskulder 46 252 30 825 19 294
Anställdas skatter 7 577 7 579 7 772
Arbetsgivaravgifter 9 007 8 871 9 264
Avräkning skattekonto 0 0 1 533
Skatteskuld 22 761 27 157 4 557
Interimskulder 11 749 23 244 11 212
Skulder projekt 6 441 5 063 7 518
Amortering lån 3 000 3 000 3 000
Räntor lån 3 223 3 202 3 672
Skol- och socialsamfond 841 844 863
Upplupen pensionskostnad 
inkl.lönesk 20 549 19 703 20 094
Upplupna löneskatter 0 0 871
Löneskuld timanställda 4 442 3 864 2 003
Semesterlöneskuld 17 233 17 501 17 080
Övertidslöneskuld 2 157 2 125 2 016
Ferielöneskuld 10 150 11 694 11 544
Uppehållslöneskuld 1 853 1 809 1 643
Avgångsvederlag 2 975 1 019 1 697
Övrigt 57 116 691
Summa 170 267 167 616 126 324

not 37
Borgen och ansvars-
förbindelser, tkr

2010 2009 2008

Borgensåtaganden
Håbohus AB 611 504 628 501 655 132
Föreningar 9 084 7 550 3 139
BRF Väppeby 7 310 7 400 7 490
Summa 627 898 643 451 665 761

Ansvarsförbindelser
Egnahem statlig kreditgaranti 157 0 0
Bostadsrätter statlig kredit-
garanti 1 861 3 483 3 483
Egnahem kommunal kredit-
garanti 575 728 1 053

Operationell leasing
Hem-pc 0 0 470
Summa 2 593 4 211 5 006
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Under år 2010 användes 100 kr 
av skattemedlen enligt nedan

0,21 kr	 Bostadsanpassning
0,34 kr	 Färdtjänst/riksfärdtjänst
0,47 kr Musikskola
0,35 kr	 Arbetsmarknadsåtgärder

0,79 kr	 Politisk	verksamhet	och	partistöd

1,31 kr Kommunikationer (UL) 

1,01 kr	 Kultur	och	bibliotek

2,27 kr	 Fritidsverksamhet

1,81 kr	 Räddningstjänst

2,14 kr	 Försörjningsstöd

2,02 kr	 Räntekostnader

4,95 kr Insatser enligt LSS

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

5,19 kr Avskrivningar

5,76 kr	 Teknisk	verksamhet

11,17 kr		Äldreomsorg

12,48 kr	 Förskoleverksamhet	och	alternativ	barnomsorg

13,84 kr	 Gymnasieskola,	gymnasiesärskola, 
	 vuxenutbildning	och	särvux

29,60 kr	 	Förskoleklasser,	grundskola, 
		grundsärskola	och	fritidshem

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

sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning består av centrala funk-
tioner för samhällsplanering, upphandling, informa-
tion, ekonomi, it och personal.

Under våren 2010 ställdes en ny fördjupad översikts-
plan för Bålsta tätort ut. Planen antogs av fullmäktige 
i juni 2010.

Kommunens ungdomssatsning genomfördes även år 
2010. Syftet med ungdomssatsningen är att möta ung-
domsproblem utifrån ett helhetsperspektiv. För denna 
satsning avsatte kommunstyrelsen 2,4 mkr för Bålsta-
polarna, hälsoäventyret och för ungdomsdemokrati.

EU-projektet Kompentensbron, där Håbo kommun 
är projektägare, beviljades i juni 2010 drygt 16 mkr 
från Europeiska socialfonden för sin genomförande-
fas. Projektet omfattar kompetensutvecklingsinsatser 
kopplade till generationsskifte i åtta kommuner från 
och med augusti 2010 till och med december 2011.

Projektet att införa en ny it-infrastruktur för grund-
skolor och förskolor har pågått under året. Gran-
säterskolan har varit en ”pilot”. Bland annat har alla 
sjätteklassare fått tillgång till en egen dator. Imple-
mentering kommer att ske på övriga skolor succesivt 
under 2011.

En arbetsgrupp under ledning av personalavdelningen 
utarbetade under året förslag till nya kommungemen-
samma lönekriterier.

Kommunstyrelsens förvaltning arbetade också med att 
införa ett nytt e-handelssystem som möjliggör att hela 
inköpsprocessenen från beställning till fakturamotta-
gande och godkännande av fakturabetalning sker i ett 
och samma system. Även fakturaskanning kommer 
att läggas ut under 2011 och de företag som vill skicka 
elektroniska fakturor till kommunen kan göra det. 
Systemet implementeras under 2011.

Nya it-system för rapportering och uppföljning av eko-
nomiinformation infördes också.

Av kommunstyrelsens totalt 21 mål som godkändes 
av kommunfullmäktige för år 2010 uppfylldes 14 mål, 
det vill säga 67 procent. Ett mål (5 procent) kunde inte 
utvärderas, medan 6 mål inte uppfylldes (29 procent).

Kommungemensamma verksamheter redovisar ett 
överskott om totalt 2,3 mkr. Överskottet förklaras till 

stor del av att anslaget på 1,9 mkr för oförutsedda hän-
delser under kommunfullmäktige inte fördelades ut 
till verksamheterna. Beaktas detta redovisar de kom-
mungemensamma verksamheterna ett överskott på 
0,4 mkr. Driftbudget uppgick till 67,8 mkr år 2010.

Investeringsbudget uppgick till 8,8 mkr, medan utfallet 
blev cirka 6 mkr. Överskottet på 2,8 mkr är pågående 
investeringar, i huvudsak it-investering för skolprojek-
tet som slutförs 2011.

Uppdrag och ansvarsområde
I verksamheten återfinns kommunens centrala funk-
tioner för samhällsplanering, upphandling, informa-
tion, ekonomi, personal och it.

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

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

Ekonomiavdelningen består av ekonomi- och it-enhe-
ten. Ekonomienheten ger stöd till kommunstyrelsen 
och förvaltningarna avseende ekonomifrågor.

It-enheten ansvarar för drift och övervakning av nät-
verk, kommunikation och servrar, inklusive instal-
lation, service, underhåll, inköp av utrustning, 
avhjälpande av fel, säkerhetsrutiner kopplade till nätet 
samt användarsupport.

It-enheten bistår systemansvariga med att hålla igång 
verksamhetssystemen. Enheten har också allmänt sam-
ordnande och stödjande funktioner mot användarna.

Personalavdelningen ger stöd till kommunstyrelsen 
och förvaltningarna avseende arbetsgivar- och perso-
nalfrågor. Lönefunktionen ansvarar för att ut betala 
rätt lön till rätt person i rätt tid för anställda inom 
Håbo kommun och Trosa kommun. Inom avdelningen 
finns även en enhet som ansvarar för reception, växel 
och vaktmästeri.

Upphandlingsenhetens uppdrag är upphandling av 
varor, tjänster och entreprenader och samordning 
av kommunens upphandlingsverksamhet, samt att 
erbjuda utbildning i upphandlingsfrågor.
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Årets händelser
Kommundirektörens stab
Under våren 2010 ställdes en ny fördjupad översikts-
plan för Bålsta tätort ut. Planen antogs av ett enigt 
kommunfullmäktige den 14 juni och har vunnit laga 
kraft. Hälften av exemplaren av planen finns på miljö-
vänliga och klimatkompenserade usb-minnen i bambu. 
Målet är att kunna marknadsföra planen bättre även 
efter antagandet. Planen gäller mellan år 2010–2035.

Under året utreddes ett nytt kollektivtrafikupplägg för 
Bålsta tätort. Upplägget innebär att en ny busslinje 
startas och åtta nya hållplatser anläggs. Låggolvbussar 
ska införas på alla linjer i Bålsta tätort. Trafikstarten 
är planerad till juni 2012. Kommunstyrelsen beslutade 
i september att anta det nya trafikupplägget.

EU-projektet Kompetensbron, där Håbo kommun 
är projektägare, beviljades i juni 2010 drygt 16 mkr 
från Europeiska socialfonden för sin genomförande-
fas. Projektet innefattar kompetensutvecklings insatser 
kopplade till generationsskiftet i åtta kommuner 
från och med augusti 2010 till och med december 
2011. Under hösten startade delprojekten Mentor-
skap över kommungränserna, Nätverksbyggande, 
Benchmarking, Kompetensutveckling vid introduk-
tion och avslut, Interaktiv introduktion i kommun-
kunskap, samt Generell kompetensutveckling modern 

teknik/it. Ytterligare fem delprojekt ska genomföras 
under 2011. 

Kommunens ungdomssatsning
Kommunstyrelsen avsatte 2,4 mkr för kommunens 
ungdomssatsning. Medlen gick till Bålstapolarna 
(1,3 mkr), Hälsoäventyret (1,1 mkr) och till demokrati-
dagar med ungdomarna (30 tkr).

Syftet med ungdomssatsningen är att möta ungdoms-
problem utifrån ett helhetsperspektiv. Det görs genom 
samverkan mellan myndigheter och olika aktörer. I 
arbetet är det viktigt att ta tillvara ungdomars egna 
tankar och idéer via en årlig demokratidag för ung-
domar. Arbetet syftar till att förhindra och minimera 
ungdomars alkohol-, narkotika- och dopningsanvänd-
ning samt förhindra brottslighet och riskbeteenden, 
genom att arbeta i miljöer där ungdomar vistas.

Den gemensamma handlingsplanen för ungdoms-
arbete följer mandatperioderna och revideras vart 
fjärde år. Styrgruppen för ungdomsarbete i Håbo följer 
årligen upp handlingsplanen i ett konkretiserat sam-
arbete; Handlingsplan, mål och åtaganden. Styrgrup-
pen består av personer från polis, bildningsnämnd, 
skola, socialtjänst, miljö och tekniknämnd, räddnings-
tjänst, Bålsta vårdcentral och ungdomsmottagningen. 
För närvarande bereds frågan att integrera Brottsföre-
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byggande rådets (BRÅ) styrgrupp för ungdomsdemo-
krati med styrgruppen för ungdomsarbete och frågan 
om inrättande av ett ungdomsråd.

Arbetet under 2010 resulterade i att Håbo kommun gick 
från att ha länets högsta antal brott per invånare till att 
ha en betydligt lägre brottslighet. Statistik från polisens 
register visar att antalet anmälda brott i kommunen var 
25 procent färre under årets första åtta månader jäm-
fört med samma period 2009. De flesta brottstyper har 
minskat, men det är brott som vanligen begås av ung-
domar som minskat mest. Ett exempel är klotterbrott 
där antalet anmälda brott fram till och med augusti 
2010 var 15, att jämföra med samma period 2009 då de 
var 171 stycken.

De ungdomar som varit delaktiga i demokratidag och 
hearing, och är tilltänkta till ungdomsråd, är elever 
från årskurs 7 i grund- och särskola samt gymnasie-
skolans elever.

De möten som genomförts i ungdomssatsningen under 
2010 är hearings och demokratidag samt möten i styr-
grupp för ungdomsarbete och ungdomsdemokrati.

Ett exempel på satsningar är Bålstapolarna som kan 
kopplas till minskningen av ungdomsbrottsligheten i 
kommunen.

Bålstapolarna
Bålstapolarna bedriver ett brotts- och drogföre byggande 
arbete. Projektet startade för tre år sedan med ambitio-
nen att få en tryggare kommun och förbättra samverkan 
mellan olika myndigheter. Syftet är att alla invånare, 
såväl ungdomar som vuxna, inom Håbo kommun ska 
känna sig trygga i den offentliga miljön. Huvudupp-
giften för Bålstapolarna är att skapa och vidmakthålla 
relationer med kommunens alla ungdomar.

Bålstapolarna består av två heltidsanställda ung-
domssamordnare och 18–21 ungdomar mellan 17 
och 20 år. Varje fredag och lördag mellan 20.00 och 
02.00 arbetar en ungdomssamordnare tillsammans 
med sex ung domar. Gruppen åker runt i en minibuss 
i hela kommunen där ungdomar befinner sig. Skol-
gårdar, badplatser, grillplatser, tåg- och busstationer 
och större gångvägar är platser som Bålstapolarna all-
tid cirkulerar vid.

Bålstapolarna har förutom en nära kontakt med ung-
domarna också ett mycket gott samarbete med deras 
föräldrar och med övriga invånare i kommunen. All-
mänheten kan ringa till Bålstapolarnas jourtelefon för 
att få råd och hjälp eller lämna tips och information 
under dygnets alla timmar.

Ungdomarna som anställs har mycket skiftande bak-
grund och erfarenheter. En del av dem har tidigare 
erfarenheter av droger, kriminalitet och dysfunk-
tionella kamratrelationer. Alla ungdomar som anställs 
tar tydligt avstånd från en sådan livsstil och gör istället 
ett aktivt val att vara goda förebilder för kommunens 
ungdomar. Det innebär att de tar ställning mot dro-
ger, förhåller sig sunt till alkohol och tar avstånd från 
alla former av våld. Ungdomssamordnarna har ett 
stort ansvar att ständigt föra etiska diskussioner och 
coacha ungdomarna i deras vardag. Flera ungdomar 
som Bålsta polarna träffar ute får en motivation att 
ändra sin livsstil för att ha som mål att i framtiden bli 
anställd som Bålstapolare. Under de tre anställnings-
åren har 240 ungdomar sökt jobbet som Bålstapolare, 
varav 60 har blivit anställda.

Bålstapolarna har ett kontinuerligt samarbete med 
ungdomspolisen i kommunen. Andra samarbetspart-
ner är skolkuratorer, personal på fritidsgårdar och 
utredare vid socialtjänsten. Under det senaste ett och 
ett halvt åren har en fungerande nattvandring byggts 
upp i samverkan med Bålstapolarna. Nattvandrarna 
är föräldrar som bor i kommunen. Föräldrarna har 
tillgång till Håbo kommuns personbilar.

ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen införde, tillsammans med eko-
nomer på skolförvaltningen, nya applikationer för 
rapportering och uppföljning av verksamheternas eko-
nomi. Övriga projekt som ekonomiavdelningen varit 
involverad i är Jämförelsenätverk bestående av kom-
munerna Trosa, Gnesta och Knivsta. 

It-enheten
Projektet att införa en ny it-infrastruktur för grund-
skolorna och förskolorna pågick under året. Gran-
säterskolan var en ”pilot” i sammanhanget. Bland 
annat har alla sjätteklassare fått tillgång till en egen 
dator. Skolan fick även ett säkert trådlöst nätverk. Den 
valda tekniken bygger på så kallade virtuella skriv-
bord (VDI) vilket innebär en enklare och billigare 
drift. Slottsskolan och förskolorna i Skokloster är för-
beredda för införande. Därnäst i tur är Gröna Dalen.

Håbo kommuns fibernät för datakommunikation bygg-
des ut till alla förskolor. Därmed har alla arbetsställen 
i kommunen en fiberförbindelse, och alla anställda har 
direkt tillgång till exempelvis lönesystemet Min lön.

Enheten förberedde en modernisering av kommunens 
administrativa nät. Den nuvarande lösningen har en 
äldre design som innebär en osäker blandning av kon-
torsnät med övervakning av vatten, värme och kyla i 
kommunen. En modern design med övervakning och 
sektionering av nätverket införs. Lösningen ger också 
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förutsättningar för att införa säkert trådlöst nätverk 
och att man kan tillåta extern åtkomst av nätverket via 
”gästnät”.

I samband med gymnasiets 1–1-satsning (egna dat-
orer till eleverna), byggdes skolans befintliga nätverk 
och centrala utrustning ut och moderniserades för att 
möta de nya kraven på tillgång till Internet och andra 
tjänster.

Den centrala servermiljön byggdes ut kapacitets-
mässigt för att möta nuvarande och kommande behov 
av kapacitet genom införandet av den nya it-infra-
strukturen. Bland annat har en ny informations- och 
lagringslösning (SAN) införts.

Personalavdelningen
Inom projektet Kompetensbron påbörjades ett antal 
aktiviteter, bland annat mentorprogram.

Arbetet på kommunens arbetsplatser med att utforma 
handlingsplaner utifrån resultatet av medarbetar-
undersökningen hösten 2009 fortsatte under våren 2010.

Personalavdelningen har bistått förvaltningarna i sam-
band med omstrukturering och omställning av verk-
samheterna samt genomfört förhandlingar med de 
fackliga organisationerna.

En löneöversyn för 2010 genomfördes.

Personalavdelningen medverkade i implementeringen 
av kommunens lokala samverkansavtal under ett antal 
utvecklingsdagar.

Personalavdelningen anordnade utbildningar i löne-
samtal, för nya chefer.

En arbetsgrupp under ledning av personalavdelningen 
utarbetade ett förslag till nya kommungemensamma 
lönekriterier.

Ledarutvecklingsinsatser genomfördes i form av 
utbildning för nya chefer i samarbete med Enköpings 
kommun, och utbildningen ”Klart ledarskap” i sam-
arbete med Tierp och Älvkarleby kommuner.

Självrapportering i programmet Min lön infördes på 
flertalet av kommunens arbetsplatser efter utbildnings-
insatser av löneenhetens administratörer.

Upphandlingsavdelningen
Under 2010 genomförde upphandlingsenheten upp-
handlingar av varor, tjänster och entreprenader för 
kommunens verksamheter. En verksamhetsövergång, 
äldreboendet Pomona, upphandlades. Samordnade 

avtal tecknades och administrerades av upphandlings-
avdelningen.

Avdelningen utbildade cirka 60 medarbetare i kom-
munen i hur man genomför korrekta direktupphand-
lingar. En ny version av upphandlingssystemet togs 
i bruk, vilket har underlättat administrationen av 
direktupphandlingar.

Ett nytt system för elektronisk handel köptes.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvik-
else

Externa intäkter 5 761 3 219 7 855 4 636
Interna intäkter 2 005 998 1 808 810
Summa intäkter 7 766 4 217 9 663 5 446
Lönekostnader –24 232 –27 891 –26 518 1 373
Köp av verk-
samheter –19 220 –19 916 –21 919 –2 003
Övriga kostnader –18 743 –22 164 –23 182 –1 018
Interna kostnader –3 591 –2 066 –3 598 –1 532
Summa kostnader –65 786 –72 037 –75 217 –3 180
Resultat –58 020 –67 820 –65 554 2 266

Kommunfullmäktige, stöd till politiska partier, valnämnd, revi-
sion, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens förvaltning.

Kommungemensamma verksamheter redovisar ett 
överskott på totalt 2,3 mkr. Överskottet förklaras till 
stor del av att anslaget på 1,9 mkr för oförutsedda hän-
delser under kommunfullmäktige inte fördelades ut till 
verksamheterna. Beaktas detta redovisar de kommun-
gemensamma verksamheterna ett överskott på 0,4 mkr.

Nedan redovisas en analys av väsentliga avvikelser 
gentemot budget. Intäkterna till de kommungemen-
samma verksamheterna visar ett överskott på 5,5 mkr 
i jämförelse med budget. Externa intäktsökningar för-
klaras till stor del av att projektet Kompetensbron 
som finansieras av EU-bidrag har tilldelats 3,9 mkr 
och att kommunen fått driftbidragen om 0,6 mkr från 
beredskapsmyndigheten MSB. Kommunen fick även 
0,2 mkr i samband med valet. För Kompetensbron och 
för beredskapsarbetet hade kommunen motsvarande 
kostnader på kontot köp av verksamheter. Personal-
kostnaderna visar ett överskott på 1,3 mkr mot bud-
get. Överskottet förklaras av periodvisa vakanser på 
upphandlingsavdelningen, personalavdelningen och 
it-enheten. Kontot för övriga verksamhetskostnader 
visar ett underskott på totalt 3,0 mkr. Underskottet 
förklaras bland annat av kostnaden för Kompetens-
bron (2,4 mkr) och att kostnaden för kollektivtrafik 
blev 1,1 mkr större än budgeterat.
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investeringar
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvik-
else

Inkomster 54 0 0 0
Utgifter –1 267 –8 776 –5 977 2 799
Summa –1 213 –8 776 –5 977 2 799

Kommunstyrelsen investerade cirka 6,0 mkr varav 
den största investeringen på 5,9 mkr avser it-verksam-
het. Övriga investeringar avser kontorsmöbler och dat-
orer till kommunstyrelsens förvaltning. Överskottet på 
2,8 mkr i pågående investeringar begärs överförda till 
2011 och avser it-investeringar och möbler till sam-
manträdesrum på plan 1.

driftsredovisning
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvik-
else

Övergripande  
verksamheter –2 120 –4 426 –2 706 1 720
Kommunstyrelsen –1 676 –1 800 –1 954 –154
Kommundirektörs 
stab –32 744 –37 068 –37 575 –507
Upphandlings-
avdelningen –1 701 –2 515 –2 190 325
Personalav-
delningen –9 527 –10 094 –9 639 455
Ekonomi– och IT 
avdelningen –10 252 –11 917 –11 490 427
Summa –58 020 –67 820 –65 554 2 266

Mål och måluppfyllelse
i Håbo är Medborgarna i fokus
Medborgarnas upplevelse av god information om 
kommunens verksamheter ska öka (SCB-enkät)
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Index över hur nöjda med-
borgarna är med kommunens 
information 47 52 Ökning

Resultatet påverkades av att kommunens informa-
tionsverksamhet utökats. En tidning med information 
från kommunen till alla hushåll startades. Tidningen 
utges fyra gånger per år. Antalet pressmeddelanden 
utökades och en informationsstrateg anställdes.

Medborgarnas möjlighet till insyn och påverkan i den 
kommunala utvecklingen ska öka. Mäts i genomförda 
aktiviteter.
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Index över hur nöjda med-
borgarna är med insyn och 
inflytande i kommunens verk-
samheter. 31 34 Ökning

Riktlinjer för synpunktshanteringen reviderades. 
Informationsinsatser om möjligheten att ge synpunk-
ter på kommunens verksamheter genomfördes. En 
ungdomsdemokratidag anordnades också under året.

Varje medborgare ska ges gott bemötande. Mäts i 
SCB-enkät.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Index över hur nöjda med-
borgarna är med kommunens 
bemötande och tillgänglighet. 
Jämförs med genomsnittet av 
kommuner. 95,2 98,2

Håbo kommuns invånare är mindre nöjda med kom-
munens bemötande och tillgänglighet än övriga 
kommuner som ingår i Statistiska centralbyråns 
medborgarundersökning. Jämfört med året innan 
förbättrades dock resultatet. För att förbättra serv-
icen har kommunen planerat och gjort ombyggnad 
för att införa ett medborgarkontor. Förseningar med-
förde att detta öppnas för medborgarna först 2011.

i Håbo är dina skattepengar vårt ansvar
Upphandlingsprocessen ska moderniseras, E-handel 
införs.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Arbetet med modernisering pågår. Ett nytt it-system 
har inköpts och elektronisk handel påbörjas under 
första halvåret 2011.

Kommunens höga attraktionskraft bland företagare, 
ska bibehållas eller öka. Mäts i Svenskt Näringslivs 
undersökning av lokalt näringslivsklimat.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Rankning av företagsklimat i 
Sveriges kommuner. 42 68 Bättre
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I den rankning som Svenskt Näringsliv genomför 
försämrades kommunens placering från 42:a till 68:e 
plats. Försämringen beror bland annat på svår ig -
heten att få tag i arbetskraft med rätt kompetens.

Kommunstyrelsen ska få bättre kontroll över effekt-
iviteten i verksamheterna. Mäts i genomförda åtgär-
der. Kommunstyrelsens kunskap om kvalitén i de 
kommunala verksamheterna ska öka. Kommunöver-
gripande system införs.
 + Målet	är	uppfyllt
Ett nytt uppföljningsverktyg för ekonomi och löner, 
QlikView, infördes liksom ett nytt prognos- och 
budgetverktyg, BOPs. Ett nytt system för planering 
och uppföljning, Stratsys, infördes också.

Ytterligare e-tjänster ska erbjudas på kommunens 
webbplats. Mäts genom att redovisa tjänsterna.
 + Målet	är	uppfyllt
Kommunens hemsida har omarbetats för att verk-
samheternas e-tjänster och blanketter ska vara 
enkla för invånarna att hitta och använda.

i Håbo bygger vi för framtiden
Andelen arbetstillfällen i kommunen ska öka (Befint-
lig statistik)

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Andel arbetstillfällen i  
kommunen 43 % Öka

Detta mål kan inte utvärderas ännu då offentlig 
stat istik för 2010 redovisas först våren 2011.

Chefernas kunskap om EU:s påverkan på de kom-
munala verksamheterna och kommunens möjligheter 
till EU-finansiering ska öka. Mäts genom enkät.
 + Målet	är	uppfyllt
En chefsutbildning genomfördes våren 2010. Ingen 
enkätundersökning genomfördes.

Andelen medborgare som är nöjda med bostadssitua-
tionen ska öka. Mäts i SCB-enkät.
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Index över hur trivsam  
bebyggelsen anses vara  
av medborgarna. 6,5 6,9 Öka

Index över hur trivsam medborgarna tycker att 
bebyggelsen är ökade till att vara i nivå med genom-
snittet av kommuner.

Kommunens räddningstjänst och krisberedskap ska 
utvecklas.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Kommunens organisation och ansvar för säkerhets-
arbetet har dokumenterats.

i Håbo är den kommunala verksamheten 
kvalitetssäkrad
Håbo kommuns webbplats ska vara tillgänglig. Uti-
från pedagogisk revision genomförs nödvändiga för-
ändringar.
 + Målet	är	uppfyllt
Håbos webbplats genomgick ett flertal förändringar 
under 2010 för att bli tillgänglig för alla:
zz En migrering genomfördes med åtgärdande av tek-

niska brister. 
zz Lyssna-funktion är installerad på webbplatsen. 
zz Regelverket kring tillgänglig publicering för kom-

munens webbredaktörer togs fram och två utbild-
ningstillfällen genomfördes. 
zz Håbo kommuns personal fick ett verktyg för vali-

dering av texter installerat (begriplig samhälls-
information), samt utbildning i att skriva begriplig 
samhällsinformation. 

Medborgarnas behov av kommunal service ska till-
godoses enkelt och snabbt. Servicekontor inrättas.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Kommunhusets entré började byggas om för att 
rymma ett servicekontor/medborgarkontor. Med-
borgarkontoret kan dock öppnas först under 2011.

i Håbo kan du välja
Kommunstyrelsen har beslutat att inte pröva någon 
verksamhet i konkurrens 2010.

Kommunmedborgarnas möjligheter att välja ut förare 
ska öka. Aktiviteter genomförs för att förbättra 
informa tionen om de valmöjligheter som finns i kom-
munen.
 + Målet	är	uppfyllt
Målet uppfylldes genom införandet av ett valfri-
hetssystem inom hemtjänsten. Informationsinsatser 
genomfördes också.

I Håbo finns en miljö för framtiden
Elektroniska dokument ska ersätta papper. Mäts i 
genomförda åtgärder.
 + Målet	är	uppfyllt
Hälften av exemplaren av den fördjupade översikts-
planen togs fram på miljövänliga USB-minnen i 
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bambu. Elektroniska pdf-filer med planen finns 
också på kommunens webbplats under www.habo.
se/oversiktsplan. Elektroniska fakturor för va-verk-
samheten infördes.

Energianvändningen i verksamheterna ska minska. 
Bland annat ska kommunens fordonspark successivt 
ersättas med energieffektivare fordon.
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall  
2009

Utfall  
2010

Mål  
2010

Normalårskorrigerad 
energiförbrukning kwh 33 713 161 33 067 169 Minska

För att minska energianvändningen har ett avstäng-
ningssystem för kommunens datorer införts. En 
resepolicy för Håbo kommun antogs liksom nya 
rutiner för hantering av kommunens fordon. Poli-
cyn innebär bland annat att kommunens fordons-
park successivt ska ersättas med energieffektivare 
fordon. Under 2010 ökade andelen miljöbilar från 
26 procent till 48 procent.

i Håbo ska medarbetarna ha goda 
anställningsvillkor, meningsfulla arbetsuppgifter 
och kontinuerliga möjligheter till utbildning 
och utveckling i sitt arbete. Heltid ska vara en 
rättighet, deltid en möjlighet.
I Håbo kommun ska medarbetarna ha goda anställ-
ningsvillkor, meningsfulla arbetsuppgifter och kon-
tinuerliga möjligheter till utbildning och utveckling i 
sitt arbete.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Trots att en majoritet av kommunens anställda enligt 
medarbetarenkäten anger att de upplever engage-
mang (85 procent), delaktighet och trivsel på arbets-
platsen (78 procent), är det betydligt färre som anser 
att de har utvecklingsmöjligheter (61 procent) och 
får den kompetensutveckling som de behöver (41 
procent). En inventering av grundläggande it-kun-
skaper hos medarbetare med administrativa arbets-
uppgifter genomfördes. En kompetensinventering 
av alla medarbetare planeras till våren 2011.

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

De flesta deltider i kommunen finns inom hem-
tjänst, äldreboenden, särskilda boenden, personlig 
assistans, lokalvård och inom kostenheten. I kom-
munen arbetar berörda chefer i samarbete med per-
sonalfunktionen kontinuerligt sedan 1997 med att 
enligt ett lokalt kollektivavtal med Kommunal höja 
sysselsättningsgraderna för de anställda som öns-
kar detta. De anställdas önskemål om sysselsättnin-
grad har kartlagts, och strategier för att nå målet 

om rätt till önskad sysselsättningsgrad ska tas fram 
under 2011.

Medarbetare i kommunen ska ha god kännedom om 
kommunens mål för verksamheten
 + Målet	är	uppfyllt
Efter medarbetarenkäten hösten 2009, som visade 
att medarbetarna hade dålig kännedom om målen 
inom förvaltningen, har ett antal åtgärder vidtagits, 
bland annat har kommunstyrelsemålen brutits ned 
i ett antal verksamhetsmål per avdelning. Målupp-
fyllelse berörs regelbundet på arbetsplatsträffar.

På varje arbetsplats ska medarbetarna ha goda möjlig-
heter att påverka och utveckla verksamheten.
 + Målet	är	uppfyllt
Genom ökad information som skapar kännedom 
om mål, kunskap om den kommunala verksam-
heten, beslut med mera har medarbetarna fått ett 
ökat inflytande.

Cheferna i Håbo kommun ska utveckla arbetssätt 
som stärker deras förmåga att arbeta förvaltnings-
övergripande.
 + Målet	är	uppfyllt
Kommunen upphandlade en ledarskapsutbildning, 
”Klart Ledarskap”, som alla chefer successivt ska 
genomgå. Den kommunövergripande satsningen 
görs bland annat för att skapa en gemensam refe-
rensram och ökad helhetssyn. Omfattande insatser 
har gjorts för att öka informationen mellan förvalt-
ningarna om de olika verksamheterna. Bland annat 
arrangerades gemensamma chefsdagar för att skapa 
ökad kunskap som i sin tur skapar möjlighet till 
samverkan och förvaltningsövergripande utveckling.

viktiga förändringar och trender
Kommundirektörens stab
Under 2010 ökade befolkningen med 177 personer, 
vilket var färre än de 400 som angetts i kommunens 
översiktsplan. Det är framför allt utbudet av bostäder 
som begränsar kommunens expansion. För närvarande 
pågår exploatering av Viby äng. En bostadsförsörj-
ningsplan ska tas fram under 2011.

Medborgardialog i olika former används för att för-
bättra de politiska beslutsunderlagen. Under 2010 
genomfördes en ungdomsdemokratidag, och utarbe-
tandet av den fördjupande översiktsplanen. I den nya 
planen som antagits kommer Bålsta tätort att förtätas 
och ytterligare byggnation ska göras framför allt i Sko-
kloster och Krägga.

Kommunstyrelsen beslutade om ett nytt upplägg för 
kollektivtrafiken i Bålsta tätort. I och med nästa upp-
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handling av trafiken, till juni 2012, ska tätortstra fiken 
få dedikerade bussar. Dessa ska ha lågt golv, en av 
bussarna ska vara liten (10,5 meter) medan de andra 
två ska vara fullstora. En ny linje, 304, införs och ska 
bland annat trafikera Åsenområdet och delar av gamla 
Bålsta. I och med detta ska åtta nya tillgänglighets-
anpassade hållplatser uppföras.

Från och med den 1 januari 2012 kommer en ny kol-
lektivtrafiklag som innebär att kollektivtrafiken ska 
bedrivas i förvaltningsform hos regionförbundet eller 
landstinget. Utredningen i Uppsala län innefattar även 
ändring av ägarskapet.

Digitaliseringen skapar möjligheter och utmaningar, 
och vidareutveckling av invånarnas möjligheter att 
utföra tjänster och kommunicera med kommunen via 
Internet pågår.

ekonomiavdelningen
Trenden att kommunerna i sitt arbete jämför både verk-
samheternas kostnader och resultat med andra kom-
muner intensifieras, eftersom Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) har skapat möjligheter genom data-
basen Öppna jämförelser. Här kan man jämföra infor-
mation om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa 
verksamhetsområden som kommuner ansvarar för.

Utvecklingen hos ett flertal kommuner är att äldre-
befolkningen ökar, vilket innebär att resursfördelnings-
modeller måste förändras. Frågor som är aktuella hos 
ett flertal kommuner är:
zz Hur kan vi styra om resurserna i kommunen? 
zz Hur kan vi tydliggöra skillnaden mellan beräknings-

underlag och politik? 
zz Hur kopplas resursfördelningen till planerings-

processen och uppföljningen? 

It-enheten
Bland aktuella trender inom it-området är det fram-
för allt mobilitet i dess olika former som kan nämnas. 
Datorlika telefoner och olika slag av ”surfplattor” gör 
sitt segertåg. Så kallade appar, små, billiga program 
som knyter användarna till it-arkitekturen inom före-
tag och offentliga verksamheter, blir allt fler. ”Skriv-
bordsvirtualisering” är en teknik som gör det enklare 
att installera och konfigurera de personliga arbetsverk-
tygen i datormiljön inom skolan och administrationen. 
”Molntjänster”, särskilda tjänster som olika företag 
tillhandahåller på nya sätt via Internet är ett fortsatt 
hett område.

Personalavdelningen
Generationsväxling en allt viktigare fråga 
Under 2010 fyllde rekordmånga svenskar 65 år, näm-
ligen 125 000. Så fortsätter det fram till 2014. Det är 

de stora 40-talistkullarna födda 1945 till 1949 som når 
pensionsåldern.

Det innebär att det blir svårare att ersätta special ister 
och chefer, och inom många branscher kan det bli 
underskott på personal.

Genom medverkan i projektet Kompetensbron vill 
Håbo kommun skapa en beredskap för att klara kom-
petensförsörjningen. Det är främst två områden som 
är viktiga: dels att attrahera och behålla unga med-
arbetare, dels att säkerställa kunskapsöverföringen 
från de äldre som lämnar över till de yngre som är 
kvar. Under 2011 provas och utvärderas ett antal 
metoder i projektet för att underlätta denna kunskaps-
överföring. Det blir allt viktigare för arbetsgivarna att 
framstå som en attraktiv arbetsgivare och att jobba 
aktivt med frågorna.

Den totala sjukfrånvaron minskade och var under året 
5,7 procent.

Upphandlingsavdelningen
Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet för offent-
lig upphandling och konkurrens, intensifierar under 
2011 granskningen av upphandlingar. För att möta 
detta kommer upphandlingsavdelningen att fokusera på 
att använda rätt ramavtal genom elektroniska beställ-
ningar. Det följer trenden av e-handel och e-fakturor. 
Ett nytt system för dessa lanseras under 2011.

intern kontroll
Uppföljning enligt kommunstyrelsens plan för intern-
kontroll genomfördes utan att noterbara avvikelser 
kunde konstateras. Vid små avvikelser har dessa åtgär-
dats och verksamheten har informerats.
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Bildningsnämnden

sammanfattning
Bildningsnämndens resultat för 2010 är ett underskott 
med 6,4 mkr. Nettokostnaden var 5 procent högre än 
budgeterat.

Köp av verksamheter står för den största avvikelsen, 
som främst härrör från interkommunala ersättningar 
till bland annat andra kommuner och friskolor där 
elever från Håbo går på gymnasium och särgymna-
sium. Kostnaderna ökade med 4,5 mkr från förra 
året. Denna ökning med 9 procent förutsågs inte och 
budgeten överskreds därför med 4,1 mkr. Kostnads-
ökningen uppstod främst under hösten då betydligt 
fler elever än beräknat gick i externa skolor. Det inne-
bär också att budgeten för år 2011 inte är beräknad 
med hänsyn till denna högre kostnad.

De externa intäkterna bestod huvudsakligen av ersätt-
ningar från andra kommuner för elever som går i 
Håbos gymnasieskola. Dessa intäkter ökade med 44 
procent från förra året och blev 2,8 mkr högre än bud-
geterat. Kämpeenheten står bakom ökningen.

Övriga kostnader var 2,3 mkr högre än budgeterat 
som en följd av satsningen på läromedel, utrustning, 
inventarier, datorer och marknadsföring inom gymna-
siet och särgymnasiet.

Lönekostnaderna ökade med 9 procent från förra året 
och var 1,4 mkr högre än budgeterat. Av ökningen 
utgör löneökningen cirka 2 procentenheter. Antalet 
anställda ökade främst inom gymnasiet (Kämpe) och 
särgymnasiet.

Förvaltningen vidtog under året åtgärder för att 
begränsa kostnaderna. Inför höstterminen minskades 
utbudet av kurser och program inom både gymnasiet 
och vuxenutbildningen. Satsningen på ungdomsverk-
samheten startades först i mitten på hösten. Förvalt-
ningen beslutade om ett principiellt inköpsstopp i 
mitten av november. Nämnden beslutade att delta i 
gemensamma priser med kommunerna i Stockholms 
län, vilket innebär något lägre priser för interkommu-
nala platser inför år 2011.

Av förvaltningens 11 mål uppfylldes sex, medan fyra 
inte uppfylldes och för ett mål kunde måluppfyllelsen 
inte mätas.

Uppdrag och ansvarsområde
Bildningsnämnden bildades den 1 januari 2009 och 
ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vux-
enutbildning, svenska för invandrare (sfi), särskola för 
vuxna, allmän kulturverksamhet, folkbibliotek, musik-
skola och fritidsverksamhet, som inkluderar fritids-
gårdarna. Ansvaret för verksamhetens skolmåltider, 
elevvård och lokalvård ligger på andra förvaltningar.
Förvaltningschefen leder organisationen där tre rek-
torer ansvarar för utbildningsverksamheten och en 
kultur- och fritidschef ansvarar för kultur- och fritids-
verksamheten. Förvaltningen har även ett bildnings-
kontor med två medarbetare.

Bildningsförvaltningen omfattar cirka 130 medarbe-
tare och har cirka 1 300 elever inom sina verksamheter. 
Bildningsförvaltningen administrerar också de drygt 
500 elever som är folkbokförda i Håbo men har valt 
skolor i andra kommuner (via interkommunal ersätt-
ning, IKE).

Bildningsförvaltningens verksamhet, gymnasiesko-
lan, finansieras till övervägande del genom en så kallad 
elevpeng, där antal elever, deras val av nationellt pro-
gram och studietid är avgörande för förvaltningens 
kostnader som också är skolornas intäkter. Övriga 
enheter inom bildningsförvaltningen finansieras 
genom anslag och till viss del intäkter genom avgifter.

Bildningsförvaltningen utökade ytterligare sin samver-
kan med kommunens andra förvaltningar och närlig-
gande kommuner under året.

Årets händelser
Årets händelser redovisas i separata avsnitt för de 
olika verksamhetsområdena.

Förvaltningsledning
Personalförstärkning
Vid årets början bestod kontoret av förvaltningschef 
och nämndsekreterare. En stor del av nämndsekre-
terarens arbetstid anslogs till administration av de 
interkommunala eleverna som är den enskilt största 
kostnaden inom förvaltningens budget. Handlägg-
ning och beredning av beslut samt mottagningsattes-
tering var centrala arbetsmoment. Resterande tid gick 
till nämnden och samverkan. Övriga förvaltningsöver-
gripande uppgifter, som exempelvis arbetsmiljöarbetet 
blev därmed åsidosatta. Förvaltningen erbjöds, i sam-
band med överföringen av ansvaret för sommarjobb, 
att överta en handläggande tjänsteman. Det innebar 
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också att kontoret kunde överföra mottagningsattest 
och kontroll av interkommunala fakturor, förutom 
administrationen av sommarjobb. Nämndsekretera-
ren fick därmed utrymme för att handlägga förvalt-
ningsövergripande frågor. Förvaltningen fick under 
hösten även tillgång till skolförvaltningens administra-
tiva chef  på deltid. För att bereda frågan om datorer 
till Fridegårdsgymnasiet köpte förvaltningen hjälp av 
en fristående konsult. Flera vilande frågor kunde där-
med beredas.

Almedalen
Förvaltningen deltog under Almedalsveckan med ett 
seminarium om Kämpes (skolenheten för elever neuro-
psykiatriska funktionshinder) verksamhet. Seminariet 
väckte stort intresse och många andra utförare har 
gjort studiebesök på Kämpe.

Samverkansavtal
Förvaltningen beredde ett förslag till att samverka med 
Stockholms län om gymnasieantagning, elevmottag-
ning och elevprislista (elevpeng). Denna samverkan 
har gett kommunens elever möjlighet till förstahands-
sökande till alla skolor inom Stockholms län.

Utbildning
Skolinspektionen
Skolorna inom förvaltningen granskades under året av 
Skolinspektionen. Skolledningen hade innan inspek-
tionen identifierat flera problemområden och i vissa 
fall redan påbörjat åtgärder för komma tillrätta med 
brister i verksamheter. Skolinspektionens revision sågs 
ändå som en hjälp till verksamhetsgranskning av skol-
ledning och förvaltning. Ett tjugotal brister redovisa-
des och förvaltningen påbörjade omedelbart ett arbete 
med att ta fram åtgärder för att rätta till bristerna. En 
redovisning av åtgärderna skickades till Skolinspek-
tionen i slutet av oktober. Det framgångsrika arbetet 
ledde till en avskrivning av ärendet hos Skolinspektio-
nen, utan anmärkning hos myndigheten beträffande 
kommunens skolor.

Datorer
Under höstterminen fick alla elever i årskurs 1 på 
gymnasieskolan, Fridegårdsgymnasiet, tillgång till en 
personlig dator under sin studietid. Eleverna får i sam-
band med sin studentexamen möjlighet att lösa ut sin 
dator för restvärdet eller lämna tillbaka den till skolan. 
Alla elever på gymnasiets nationella program kommer 
framöver att få tillgång till en personlig elevdator.

Programreduktion
Resultatet av elevernas val av skola medförde att fyra 
program fick så låga söksiffror att skolledningen beslu-
tade att stoppa intag av nya elever.

Kämpe
Kämpe, skolenheten för elever med neuropsykiatriska 
funktionshinder, har årligen fördubblat sitt elevan-
tal sedan starten 2007. I skrivande stund har Kämpe 
cirka 70 elever. En sådan snabb utveckling orsakar 
anpassningssvårigheter vad gäller personalbemanning 
och lokalutnyttjande vilket belastar ekonomin innan 
marginaleffekterna har avtagit. Efter Kämpes föreläs-
ningar under Almedalen, två fullsatta seminarier, har 
många intressenter gjort studiebesök hos verksamhe-
ten. Radio- och tv-inslag har kompletterat den positiva 
bilden av Kämpe.

Särgymnasiet
Eleverna på särgymnasiet fick tillgång till ett ökat pro-
gramutbud vilket gett utökade områden för arbetsträ-
ning. Under året färdigställdes en träningslägenhet. 
Träningslägenhet ingår i den obligatoriska undervis-
ningen.

Kommunala vuxenutbildningen
Utbudet av kurser minskades trots ett konstant behov. 
Samläsning sker till stor del med Fridegårdsgymna-
siets elever. Därmed begränsas möjligheten till flexibel 
studietid, vilket är negativt för det behov som finns av 
vuxenutbildning. Vuxenutbildningens kvantitet hölls 
uppe av yrkesvux där samarbete sker inom länet.

Svenska för invandrare, sfi
Sfi påbörjade ett samarbete med socialtjänsten vad 
gäller språkpraktik. Idag studerar 60 elever i verksam-
heten, och behovet ökar.

Fridegårdsgymnasiet
Ett utbud inför gymnasieskola 11 presenterades på 
elevmarknaden. En sammanvägning av program utbud 
har skett i samarbete med det nordvästra området 
(Upplands-Bro, Järfälla, Sundbyberg och Solna) då 
områdets elever väljer att färdas med pendeltåg och 
med syftet att minimera konkurrens. Fridegårdsgym-
nasiet har presenterat sina program i skrift, på hem-
sidan, på gymnasiemässan, genom skolbesök, genom 
utskick och öppet hus. Medel har anslagits för dessa 
marknadsföringsinsatser. Många av dessa insatser är 
av engångskaraktär, speciellt vad gäller val av profil. 
Ett unikt formspråk har arbetats fram som även fram-
över ska förknippas med Fridegårdsgymnasiet.

Fridegårdsgymnasiet arbetade under året aktivt med 
kvalitetssäkring och utveckling, vilket har varit fram-
gångsrikt enligt Skolinspektionen.
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Kultur och fritid
Stort fokus på ungdomars fritid 
Kommunfullmäktige beslutade att utöka ungdoms-
verksamheten på Verkstan i Bildningscentrum där det 
finns ändamålsenliga lokaler med musikstudio, replo-
kal, danssal, fotostudio, bildsal, café, teater och biblio-
tek. Verkstan är ett aktivitetshus med olika verkstäder 
och arrangemang. Tack vare ett personalteam med fri-
tidsledare, dramapedagog, musiklärare, cafépersonal, 
självförsvarsledare, vaktmästare, danslärare, bild- och 
fotoledare har kvaliteten på aktiviteterna varit hög. 

Ungdomsinflytandet ökade genom projektet Youth-
in-Motion där besökarna aktivt deltog i att planera 
och genomföra särskilda arrangemang. Projektet över-
går i en satsning på ungdomsråd nästkommande år. 
Under våren genomfördes en ungdomsdialog tillsam-
mans med de olika partiernas politiker.

Från och med höstterminen utökades Verkstans 
öppettider från två till fem kvällar i veckan som inklu-
derar fredagskvällar och lördagar. Ungdomsverksam-
heten har erbjudit särskilda arrangemang på sportlov, 
höstlov och jullov. Enligt ungdomarnas önskemål har 
verksamheten investerat i ett nytt biljardbord, airhock-
eyspel, datorer och wii-spel. Även Slottsgårdens öppet-
tider utökades med en dag. Skoklosters ungdomsgård 
utökade sina lokaler. Utbytet mellan de båda ung-
domsgårdarna ökade och ska utvecklas ytterligare.

Nytt koncept för att lyfta fram mötesplats Håbo
IN/MOTION lanserades som ett nytt evenemangs-
koncept med fokus på dans och rörelse. IN/MOTION 
handlar om att se och att synas och att ge våra lokala 
stjärnor en arena och trampolin att visa det som finns 
här i vår kommun. Till detta engageras även professio-
nella artister.

Evenemanget ägs och drivs av kultur och fritid och 
planeras återkomma årligen i mitten av november. 
Evenemanget genomfördes den 13 november med ett 
program från kl. 12–24 i Bålsta centrum och Bild-
ningscentrum.

Kultur och fritid etablerade ett positivt samarbete med 
Rodamco-Unibail, Marknadsbolaget, Ica, Fridegårds-
gymnasiet, miljö- och teknikförvaltningen och Kultur 
i länet som alla bidrog aktivt och finansiellt till evene-
mangets genomförande. 

Dansundervisning
Musikskolan introducerade dansundervisning under 
höstterminen som ett första steg mot en framtida kul-
turskola enligt de kultur- och fritidspolitiska inrikt-
ningsmålen.

Fridegårdspriset 
Fridegårdspriset är Håbo kommuns stora kulturpris 
som tilldelas en person som i Fridegårds anda arbe-
tar inom litteraturens, filmens eller teaterns område. 
Prissumman är på 100 000 kronor och utdelas vart-
annat år.

Årets jury bestod av Gunilla Kindstrand, kulturjour-
nalist och programledare, Birgitta Englin, vd för Riks-
teatern samt Christoffer Olofsson, programansvarig, 
Uppsala kortfilmsfestival.

Juryn fattade ett enhälligt beslut om att Jan Fridegård-
priset 2010 tilldelas Lo Kauppi med följande moti-
vering: ”För ett konstnärskap som förmår synliggöra 
samhällsstrukturer utan att göra avkall på en personlig 
och fysisk närvaro. Genom sin relation till språket, det 
sociala perspektivet och intresset för de icke röststarka 
länkas hon till den svenska berättartradition som Jan 
Fridegård varit med om att grundlägga.”

Fridegårdpriset har marknadsförts genom annonse-
ring, pressreleaser, information på kommunens webb-
plats och via intern kommunikation. Enköpingsposten 
och UNT har publicerat flera artiklar. Metro spred 
information till pendlarna. Viktigt att nämna är Fride-
gårdprisets starka värde som budbärare och kommu-
nikatör av Håbo kommuns attraktionskraft.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvik-
else

Externa intäkter 11 538 12 536 15 581 3 045
Interna intäkter 18 354 41 156 41 801 645
Summa intäkter 29 892 53 692 57 382 3 690
Lönekostnader –51 499 –54 878 –56 281 –1 403
Köp av verksam-
heter –58 277 –58 284 –64 373 –6 089
Övriga kostnader –6 840 –7 574 –9 852 –2 278
Interna kostnader –37 257 –60 436 –60 771 –335
Summa kostnader –153 873 –181 172 –191 277 –10 105
Resultat –123 981 –127 480 –133 895 –6 415

Bildningsnämndens resultat för 2010 var ett under-
skott med 6,4 mkr. Nettokostnaden var 5 procent 
högre än budgeten.

Köp av verksamheter står för den största avvikelsen, 
som främst består av interkommunala ersättningar till 
bland annat andra kommuner och friskolor där elever 
från Håbo går gymnasium och särgymnasium. Kost-
naderna ökade med 4,5 mkr från förra året. Denna 
ökning med 9 procent förutsågs inte och budgeten 
överskreds därför med 4,1 mkr. Kostnadsökningen 
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uppstod främst under hösten då betydligt fler elever än 
beräknat gick i externa skolor. Det innebär att budge-
ten för år 2011 inte är beräknad med hänsyn till denna 
högre kostnad.

De externa intäkterna bestod huvudsakligen av ersätt-
ningar från andra kommuner för elever som går i 
Håbos gymnasieskola. Dessa intäkter ökade med 44 
procent från förra året och var 2,8 mkr högre än bud-
geterat. Kämpeenheten står bakom ökningen.

Övriga kostnader var 2,3 mkr högre än budgeterat 
som en följd av satsningen på läromedel, utrustning, 
inventarier, datorer och marknadsföring av gymnasiet 
och särgymnasiet.

Lönekostnaderna har ökat med 9 procent från förra 
året och är 1,4 mkr högre än budgeterat. Av ökningen 
utgör löneökningen cirka 2 procentenheter. Antalet 
anställda ökade främst inom gymnasiet och särgym-
nasiet.

Förvaltningen vidtog under året åtgärder för att 
begränsa kostnaderna. Inför höstterminen minskades 
utbudet av kurser och program inom både gymnasiet 
och vuxenutbildningen. Satsningen på ungdomsverk-
samheten startades först i mitten av hösten. Förvalt-
ningen beslutade om ett principiellt inköpsstopp i 
mitten av november. Nämnden beslutade om att delta 
i gemensamma priser med kommunerna i Stockholms 
län, vilket innebär något lägre priser för interkommu-
nala platser inför år 2011.

Inför år 2011 befarar nämnden att det finns en risk att 
de interkommunala kostnaderna överstiger budget. En 
fortsatt noggrann kontroll och analys av kostnaderna 
kommer därför att göras. För gymnasiet, särgymnasiet 
och vuxenutbildningen var kostnaderna vid ingången 
av år 2011 högre än budgeterat och arbetet med att 
minska kostnaderna måste fortsätta. Förvaltningen 
har förtydligat ansvarsfördelningen och den månatliga 
ekonomiuppföljningen kommer i ännu högre grad att 
leda till åtgärder om kostnaderna överstiger budget.

Nämndens beslut i januari 2010 om bidrag för friskolor 
baserat på elevpengen överklagades till förvaltnings-
rätten av två friskolor, avseende hur pengen beräknats. 
Förvaltningsrätten har ännu inte behandlat över-
klagandet. Eftersom lagstiftningen är ny och rättslä-
get är osäkert på flera punkter är det svårt att bedöma 
vilken  ekonomisk effekt det kan få. Den belastar i så 
fall 2011 års resultat.

investeringar
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvik-
else

Inkomster 0 0 0 0
Utgifter –813 –1 818 –1 684 134
Summa –813 –1 818 –1 684 134

Den största investeringen gällde inventarier och maski-
ner till gymnasieskolan med 870 tkr både vid Bild-
ningscentrum Jan Fridegård och Biskops-Arnö. På 
Folkbiblioteket förbättrades arbetsmiljön för 380 tkr.

driftsredovisning
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvik-
else

Nämnd –225 –214 –225 –11
Förvaltningsledning –706 –1 514 –2 429 –915
Gymnasieskola –88 513 –87 551 –94 338 –6 787
Gymnasiesärskola –4 802 –6 390 –6 493 –103
Vuxenutbildning –6 109 –6 555 –6 287 268
Kultur- och fritids-
kontoret –812 –914 –854 60
Kultur –10 836 –11 265 –10 906 359
Fritid –11 978 –13 077 –12 363 714
Summa –123 981 –127 480 –133 895 –6 415

Gymnasieskola
Gymnasieskolan stod för det största budgetunderskot-
tet inom bildningsnämnden med 6,8 mkr. Både köp av 
interkommunala platser och den egna gymnasieskolan 
redovisar underskott.

Den egna gymnasieskolan måste anpassa sig till den 
gymnasiepeng per elev som nämnden beslutat. Inrikt-
ningen vid prissättningen är att Håbo kommuns kost-
nad för sin egen gymnasieskola per elev ska ligga på 
samma nivå som Stockholmskommunerna. Budgeten 
för gymnasiet anpassades därför till denna nivå.

För gymnasiet blev underskottet 1,6 mkr. När gym-
nasieskolans budget anpassades till Stockholmsnivån 
innebar det att kostnaderna måste sänkas med cirka 
1,5 mkr utifrån dåvarande verksamhetsomfattning. 
Gymnasiet arbetade med detta under våren och analy-
serade elevernas sökbild inför hösten. Det resulterade 
i att intagningen minskades från tio till sex program. 
Kursutbudet för alla program sågs över och minska-
des. Hotell- och restaurangprogrammet lokaliserades 
delvis till Upplands-Brogymnasiet. Därmed minska-
des antalet lärare till hösten med cirka sex tjänster. 
Åtgärderna blev inte tillräckliga utan underskottet 
blev närmare 700 tkr för undervisning. Fördelningen 
av läromedel sågs över, men underskottet blev trots 
detta 300 tkr. 500 tkr satsades på marknadsföring av 
nya gymnasiet, gymnasiereform 2011 som startar höst-
terminen 2011.
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För Kämpe blev underskottet 1,3 mkr. Inför år 2010 
ökades budgeten för Kämpe från 1,9 mkr till 3,9 mkr 
för att möta behovet hos elever med neuropsykiatriska 
funktionshinder. Under året utökades dock verksam-
heten och vid mätningen den 15 september var 51 
elever inskrivna. Elevantalet ökade ytterligare något 
under slutet av året. Antalet lärare utökades, lärome-
del och datorer köptes in till alla elever, fler elevassis-
tenter togs in för riktade insatser för vissa elever och 
administrationen utökades. Totalt överskreds kost-
nadsbudgeten med 2,9 mkr. Samtidigt har fler elever 
från andra kommuner tagits emot i Kämpe. Dessa 
elev intäkter minskar det totala budgetöverskridandet 
för Kämpe till 1,3 mkr.

Kostnaden för dessa elever kan ha blivit högre om 
inte Kämpe funnits, vilket en utredning av alterna-
tivkostnaden borde kunna visa. Kämpe har elever 
som kräver extra insatser. De har diagnosen Asper-
gers syndrom eller andra neuropsykiatriska funktions-
hinder. Det innebär en egen studiemiljö med större 
resurser än ett vanligt nationellt program. Verksam-
heterna inom Bildningscentrum, Fridegårdsgymnasiet 
och Kämpe samarbetar när det är lämpligt genom att 
elever kan studera kurser eller få stöd hos varandra. 
Kämpe är öppet för interkommunala elever. Social-
förvaltningen samarbetar med Kämpe gällande 10 
elever på Biskops-Arnö. Eleverna studerar och bor i 
internat under veckorna och hos sina familjer under 
helgerna. Verksamheten är en hemmaplanslösning för 
dessa elever som, i de flesta fall, annars skulle placeras 
interkommunalt.

Inför år 2011 har en ny modell för intern gymnasiepeng 
tagits fram. Samtidigt har det ekonomiska ansvaret för 
Fridegårdsgymnasiet respektive Kämpe förtydligats. 
Gymnasiepengen innebär i korthet att budget för gym-
nasieelever finns centralt och skolorna får intäkter per 
inskriven elev (elevpeng). Pengen är olika stor bero-
ende på program. Skolorna får även intäkter för de 
elever som kommer från andra kommuner. Skolorna 
ansvarar för att kostnaderna inte överstiger elevintäk-
terna. Varje månad ska uppföljning och prognos göras 
och vid behov ska åtgärder vidtas om det finns risk för 
underskott.

Kostnaderna för köp av platser till gymnasieelever 
(interkommunala ersättningar) överskred återigen 
budgeten, detta år med 4,1 mkr, trots att budgeten 
ökades från förra året. Ökningen från förra året var 
hela 9 procent. Orsakerna är både en högre prisnivå 
och fler elever. Osäkerheten i att prognosticera anta-
let interkommunala elever ett år i förväg har lett till att 
frågan är överförd till internkontrollplanen.

Antagandet som gjordes om att gemensamma pri-
ser inom Stockholmsområdet skulle införas, uppfyll-
des inte. Skolverket fastställde en riksprislista för våren 
som sedan revs upp, vilket gjorde att de gamla högre 
priserna för år 2009 fortsatte att gälla för våren. Detta 
är viktiga orsaker till att priserna blev högre än beräk-
nat. Elevernas val av program har också betydelse. 
Prisnivån var 5 procent högre än beräknat och förkla-
rar cirka 2,4 mkr av underskottet.

Resterande 1,7 mkr förklaras av fler elever. Antalet 
elever för våren 2010 stämde väl överens med det antal 
som beräknades vid budgetberäkningen föregående 
höst. Inför hösten 2010 budgeterades en minskning 
eftersom en satsning gjordes på hotell- och restau-
rangprogrammet på Biskops-Arnö. Alla nya elever 
med neuropsykiatriska funktionshinder skulle också 
från hösten tas in på Kämpe istället för i externa pla-
ceringar. Även satsningen på en dator till eleverna i 
årskurs 1 skulle öka attraktionskraften för det egna 
gymnasiet. Det skulle leda till att antalet interkommu-
nala elever skulle minska till 492 stycken.

Inför hösten 2010 hämtade förvaltningen elevtal från 
antagningskanslierna i Stockholm, Enköping och 
Uppsala för att kunna beräkna kostnaderna för läs-
året. Elevräkning sker den 15 september och den 15 
februari. Elevantalet vid dessa tillfällen avgör storle-
ken på de interkommunala ersättningarna för kommu-
nala huvudmän. Friskolor räknar elever varje månad. 
Budgeten 2010 baserades på elevräkningen den 15 sep-
tember 2009. Hur elevtalet ser ut inför kommande 
läsår kan bara förutsägas i en prognos. Trots ett grund-
ligt prognosarbete tillkom ett trettiotal elever när fak-
turorna inkom från andra kommuner och friskolor i 
slutet av 2010, och elevtalet för interkommunala elever 
steg till 536.

Vid en analys av det totala antalet elever som är folk-
bokförda i Håbo, har det ökat från 983 till 1 010 under 
det senaste året enligt tabellen nedan. Ökningen är 
större än befolkningsökningen för 16–18-åringar vil-
ket torde vara en orsak till högre kostnader än beräk-
nat. Det blev också färre elever än budgeterat på det 
egna gymnasiet under hösten, 494 elever istället för 
511.

Förvaltningsledning
Under året inträffade händelser som inte kunnat för-
utses eftersom förvaltningen är relativt ny och kost-
naderna för förvaltningsledningen var 915 tkr högre 
än budget. Bildningsförvaltningen fick ansvaret för att 
samordna kommunens sommarjobbare under pågå-
ende år, och en stor del av kostnaden bokfördes på för-
valtningen utan att budget kunde avsättas. Kommunen 
fick statsbidrag med 247 tkr, och när detta avräknats 
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blev nettokostnaden 280 tkr. En administratör anställ-
des för administration av dessa feriearbeten och för 
kontroll av interkommunal ersättning, vilket ökade 
kostnaderna med 160 tkr.

Införandet av det kommungemensamma beslutsstöd-
systemet Qlikview ökade kostnaderna med 118 tkr. Av 
säkerhetsskäl satte förvaltningen in rondering av vakt-
bolag på Bildningscentrum Jan Fridegård för 80 tkr. 
Utredningskapaciteten hade behövt öka med 60 tkr 
under hösten. Övriga förvaltningsgemensamma kost-
nader i form av bland annat licenser och personal-
sociala åtgärder överskred budgeten med cirka 200 tkr.

Vuxenutbildning
Antalet beslut om gymnasial vuxenutbildning i andra 
kommuner samt utbudet på Bildningscentrum begrän-
sades kraftigt av kostnadsskäl. Den statliga satsningen 
på yrkesvux som finansierar vissa typer av vuxenut-
bildning medförde att kommunen haft ett visst utbud 
av vuxenutbildning.

Kultur- och fritidskontoret 
Överskottet för kultur- och fritidskontoret beror på 
minskade lönekostnader för föräldraledig personal 
och en inplanerad personal- och utbildningsdag som 
på grund av verksamhetens andra åtaganden fick skju-
tas upp till nästkommande år.

Kultur
Rekryteringen av kultursekreterare slutfördes först 
under månadsskiftet mars/april. Lönekostnaden för 
tjänsten uteblev under tre månader. Musikskolan fick 
ett överskott då vikarielöner utbetalades till en lägre 
summa än för de ordinarie tjänsterna. Därut över 
ökade antalet musiklekselever mer än budgeterat vil-
ket bidrog till ökade intäker. Även vänortsverksamhe-
ten fick ett överskott då all verksamhet fokuserades på 
överläggningar om förslag till nytt vänortsavtal som 
ska ligga till grund för ländernas eventuella framtida 
satsningar.

Fritid
Nämnden beslutade i juni om hur budgeten för ung-
domsverksamheten skulle användas. Det utökade 
uppdraget kunde därför verkställas först under hösten. 
Överskottet beror dels på ett förkortat verksamhetsår 
för denna satsning, dels på ökade intäkter.

Särskilt tilldelade medel
Kommunfullmäktige har avsatt medel för särskilda 
ändamål och medlen ingår i driftsredovisningen ovan.

Tkr Budget 
2010

Utfall 
2010

Avvi-
kelse

Utveckling av Verkstan –1 000 –381 619
Bärbara datorer år 1 gymn –500 –515 –15
Entreprenörskap gymn –100 –41 59
Restaurangmiljö matsal gymn –300 –311 –11
Summa –1 900 –1 248 652

Utveckling av Verkstan
Beslutet om hur de tilldelade medlen för utveckling av 
Verkstan skulle användas fattades i juni. Det ut ökade 
uppdraget verkställdes under hösten. Överskottet 
beror på ett förkortat verksamhetsår för denna sats-
ning. 

Bärbara datorer år 1 på gymnasiet
Under höstterminens senare del fick alla elever till-
gång till en dator. Då datorerna skulle vara eleverna 
tillhanda vid läsårets start kunde delar av de tilldelade 
medlen användas till kringutrustning, vilket beslutades 
av förvaltningen.

Entreprenörskap
Medlen användes till gymnasiets program för Ung 
Företagsamhet. Det är för närvarande det bästa sät-
tet att understödja entreprenörskapet på Fridegårds-
gymnasiet.

Restaurangmiljö matsal
En elevgrupp under ledning av en lärare arbetade fram 
ett förslag till hur medlen ska användas.

Mål och måluppfyllelse
i Håbo är Medborgarna i fokus
Håbo musikskola ska öka antalet elever i Musiklek 
med 20 procent.

Mäts genom antalet elever i jämförelse med föregå-
ende år.
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Antal elever 160 200 192

För att nå målet arbetade Musikskolan med tyd-
lig information om innehåll och metod, och om 
regeln att musiklekselever får möjlighet till fort-
satt instrumentalundervisning efter steg 3. Antalet 
elever ökade med 25 procent.
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Träningstider i sporthallar för inomhusidrotter ska 
öka med minst 10 procent.

Mäts genom antalet uthyrda lokaltimmar för inom-
husidrott i jämförelse med föregående år.
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Antal uthyrda  
lokaltimmar 390 451 429

Som ett resultat av de nya hyresreglerna omför-
delades träningstider i olika hallar vilket medförde 
samordningsvinster. Bordtennisföreningen flyttade 
till en egen lokal och frigjorde 22 timmar i Väster-
ängens sporthall för inomhusidrott. Fotboll och 
friidrott gav plats motsvarande 11 timmar för inne-
bandyn i Futurums lokaler. I Slottshallen lämnade 
Skokloster IF (fotboll) 28 timmar till tid för inom-
husidrotter.
Träningstiderna i sporthallar för inomhusidrotter 
ökade med 16 procent.

i Håbo är dina skattepengar vårt ansvar
Bildningscentrum Jan Fridegårds gymnasieprogram 
(årskurs 1) ska vara fyllda av elever (26 stycken) vid 
läsårsstart 2010.

Mäts genom gymnasieintagningen 15 september.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Genomsnitt av elever per  
program/klass 17 23,4 26

Många skolor använder sig av bryttalet för elever 
per klass för att nå ekonomisk balans mellan elev-
peng och resurser, det vill säga mellan intäkter och 
kostnader. Fridegårdsgymnasiet har i sin uträkning 
av lärares tjänsteberäkning ett rikttal på 26 elever 
per klass/kurs, därav måltalet.
Det stoppade intaget av elever till fyra program med 
svagt elevantal gav omgående resultat i form av en 
ökning från det genomsnittliga värdet 17 elever till 
23,4 elever.

i Håbo bygger vi för framtiden
Antalet företag på Ung Företagsamhet ska öka.

Mäts genom antalet anmälda UF-företag inom 
Bildningscentrum Jan Fridegårds gymnasium.
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Antal UF-företag 14 28 16

Antalet unga företag fördubblades inom Bildnings-
centrum Jan Fridegårds gymnasier.

Verkstan ska fördubbla antalet besökare i åldersgrup-
pen 13-15 åringar.

Mäts genom antalet besökare i denna åldersgrupp i 
jämförelse med höstterminen 2009.
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Antal besökare 13-15 år 15 35 30

Räkningen av antalet besökare baseras på nya del-
tagare som är stamgäster och har aktiviteter varje 
kväll, samt stickkontrollsräkning med handklick-
ningsmaskiner. Om man dessutom räknar in till-
fälliga besökare och besöksantalet på särskilda 
fredagsarrangemang och medräknar dessa, var 
antalet besökare ännu fler. Ett arrangemang besöks 
vanligen av 100–250 ungdomar i blandad ålder.
Det ökade antalet besökare i denna åldersgrupp 
beror på flera åtgärder, där den främsta åtgär-
den var ett utökat öppethållande från två till fem 
kvällar i veckan. Det har gjort det attraktivare för 
ungdomarna i den lägre åldersgruppen att delta i 
Verkstans aktiviteter. Fler ”verkstäder” och aktivi-
tetsgrupper har startat, exempelvis foto/film-grupp, 
självförsvarsgrupper, levande verkstadsgrupper och 
en allmän sportgrupp.
Antalet Verkstadsbesökare i åldern 13–15 ökade 
med 133 procent.

i Håbo är den kommunala verksamheten 
kvalitetssäkrad
Bildningscentrum Jan Fridegårds gymnasium ska öka 
avseende fullföljd utbildning inom 3 år (69 procent), 
högskolebehörighet (95 procent) och betyg (96 pro-
cent)* och som redovisas i öppna jämförelser.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Fullföljd utbildning  
inom tre år 86 (69) 84 (67,4) 87 (70)
Högskolebehörighet 95 95 96
Betyg 96 98 97

Att eleverna har svårigheter med att avsluta sina 
studier inom tre år är ett bekymmer för finansie-
ringen av skolverksamheten. Det är ett skäl till var-
för förvaltningens budget överskrids år efter år. För 
elever som förlänger sin studietid under pågående 
skoltid saknas budgeterade medel. Här är också 
bildningsförvaltningen beroende av grundskolans 
arbete, eftersom svaga grundkunskaper leder till 
fler skolår. Siffran inom parentesen är den procen-
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tuella andelen elever som fullföljer sin utbildning 
inom tre år.
Högskolebehörigheten låg under året kvar på 95.
Meritvärdet ökade för de elever som fått slutbetyg 
från 96 till 98.

Förklaringar
Genomströmning: Andel elever som fullföljer sin gym-
nasieutbildning inom 3 år. För läsåret 2008/09 avses 
de som påbörjade sin gymnasieutbildning hösten 2006 
och som fått slutbetyg eller motsvarande från gymna-
sieskolan läsåret 2008/09 eller tidigare. Betyg: Genom-
snittlig betygspoäng för elever med slutbetyg. Den 
genomsnittliga betygspoängen beräknas genom att 
summan av kursernas poäng viktas med betyget för 
respektive kurs dividerat med totalpoängen. Vikt för 
betygen är IG=0, G=10, VG=15, MVG=20. Endast 
betygsatta kurser är medräknade. Behörighet: Andel 
elever med grundläggande behörighet till universitet 
och högskola. Grundläggande behörighet har den som 
i sitt slutbetyg från nationellt program, specialutfor-
mat program eller utbildning vid fristående skola fått 
betyget Godkänt på kurser som tillsammans omfattar 
minst 90 procent (2 250 poäng) av de gymnasiepoäng 
som krävs för fullständigt program, samt har ett god-
känt projektarbete.

Värdet inom parentes är inte indexberäknat.

Håbo kommun ska vara ledande i arbetet med neuro-
psykiatriska elevgrupper.

Mäts genom antalet interkommunala ansökningar 
till Bildningscentrum Jan Fridegårds Kämpe.
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Antal interkommunala ansök-
ningar till Kämpe 9 17 12

Dessa positiva värden har uppnåtts utan marknads-
föring och enbart genom att intressenter rekom-
menderar Kämpe till varandra. Några elever har 
kommit på rekommendation från barn- och ung-
domsspykiatrin.

i Håbo kan du välja
Bildningsnämndens plan för valfrihet och konkurrens 
avser perioden 2009-2011 och reviderades senast den 
21 april 2010. Bildningsnämnden beslutade i enlighet 
med BLN § 40 att inte gå vidare med att utreda möj-
ligheterna för konkurrensutsättning av vuxenutbild-
ningen, handläggningen av kulturmiljöärenden och 
fritidsgårdsverksamheten med följande motivering.
Bildningsnämnden har den 8 december 2010 beslutat 
att ingå i ett samverkansavtal för kommuner i Stock-
holms län för gymnasieprogram samt att tillämpa 
principen om gemensam prislista inom samverkans-
området. Ifrågavarande kundvalssystem möjliggör att 
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elever folkbokförda i Håbo kommun tas emot på kom-
munala skolor på samma villkor som om de hade varit 
folkbokförda i den andra kommunen vilket leder till 
ökad valfrihet.

En utredning om förutsättningarna att konkurrens-
utsätta sfi- verksamheten i syfte att bl.a. skapa mång-
fald, valmöjligheter och effektivisera verksamheten 
kommer att presenteras för bildningsnämnden under 
år 2011.

Parallellt med denna plan gäller kommunens regler för 
utmaningsrätt, (dnr KS 2007/42) som innebär att kom-
munen startar en upphandling av tjänsten om en privat 
entreprenör tror sig kunna utföra en specifik tjänst bil-
ligare än kommunen, med bibehållen eller högre kvali-
tet. För närvarande ligger en sådan utmaning av Café 
Fridegård under beredning på förvaltningen. Ett för-
slag på yttrande kommer att presenteras för bildnings-
nämnden under 2011.

Håbo Bibliotek ska öka antalet utlån av ljudböcker 
och antalet nedladdade artiklar från Mediearkivet 
med 10 procent.

Mäts genom antalet lån av ljudböcker respektive 
nedladdade artiklar i jämförelse med föregående år.

 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Antal lån av ljudböcker 15 295 15 518 16 824
Antal nedladdade artiklar 128 729 130 158 141 601

Biblioteket har lyckats åstadkomma en mindre 
ökning av antalet utlånade ljudböcker men uppnådde 
inte målet. Även förlagen redovisar en avtagande 
trend för den kommersiella försäljningen av denna 
bokform. Idag erbjuder biblioteket en service där 
användaren kan lyssna på en bok vid sin dator eller 
i en särskild mediaspelare. Medievanorna förändras i 
snabb takt och fler vill i stället använda mobilen för 
att lyssna på böcker. I dagsläget har inte förlagen och 
biblioteken i Sverige lyckats komma fram till en lös-
ning som möjliggör en teknik för detta.
Antalet lån av ljudböcker ökade med 1,5 procent.
När det gäller antalet artiklar från databasen Medie-
arkivet ökade nedladdningen endast marginellt i jäm-
förelse med 2009. Orsaken är dels restriktioner av 
antal nedladdningsbara artiklar/tillfälle (något som 
biblioteket inte kan påverka i dagsläget), dels otill-
räckliga resurser för marknadsföring av denna tjänst.
Antalet lån av nedladde artiklar ökade med 1 pro-
cent.

Håbo Musikskola ska öka antalet interaktiva under-
visningsfilmer med 50 procent.

Mäts genom antalet filmer i jämförelse med föregå-
ende år.
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål 2010

Antal interaktiva  
undervisningsfilmer 20 42 30

Undervisningsfilmerna är ett kompletterande peda-
gogiskt verktyg. Via musikskolans webbplats Musik-
burken kan eleverna få repetition och instruktion 
om särskilda moment mellan undervisningstillfäl-
lena.
Antalet undervisningsfilmer ökade med 110 pro-
cent.

I Håbo finns en miljö för framtiden
Bildningsförvaltningen inleder införandet av ett miljö-
ledningssystem.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Bildningsförvaltningen har inte haft resurser att 
börja införa ett miljöledningssystem.

i Håbo ska medarbetarna ha goda 
anställningsvillkor, meningsfulla arbetsuppgifter 
och kontinuerliga möjligheter till utbildning 
och utveckling i sitt arbete. Heltid ska vara en 
rättighet, deltid en möjlighet.
Resultatet från medarbetarenkäten inom områdena 
kompetensutveckling och förvaltningens arbetsmiljö-
arbete ska ligga på minst 50 % positiva medarbetare 
inom förvaltningen.

Mäts genom en förkortad enkät där samma frågor 
som vid medarbetarenkäten besvaras.

 - Målet	är	inte	uppfyllt
Bildningsförvaltningen har inte haft resurser att 
genomföra en medarbetarenkät.
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nyckeltal och analys
Utbildning
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Antal lärare per 100 
elever i gymnasieskola 8,8 9,1 9,7 8,9
Antal lärare per 100 
elever i gymnasieskola 
exkl Kämpe 8,4 8,6
Kostnad per gymnasie-
plats i egen regi 64 484 83 819 93 729 85 400
Gymnasieskola sälj kr 
per plats 95 600 116 193 108 600
Gymnasieskola köp kr 
per plats 119 102 100 543 102 839 98 600
Antal lärare per 100 
elever i gymnasie-
särskola 25,1 22,5 28,2 27,5
Kostnad per gymnasie-
särplats i egen regi 217 856 222 400 292 200 239 900
Gymnasiesärskola sälj 
kr per plats 269 615 324 000 297 000
Gymnasiesärskola köp 
kr per plats 236 320 308 182 273 385 305 300

För kostnadsnyckeltalen ingår inte lokalkostnader år 2008 vil-
ket försämrar jämförbarheten mellan åren.

Antalet lärare per 100 elever beräknas som ett genom-
snitt under året och är därför inte helt jämförbara med 
Skolverkets mått. Skolverkets beräknade genomsnitt 
för alla kommuner var 8,2 lärare per elever år 2009.

Kämpeverksamheten påverkade nyckeltalen för gym-
nasiet i hög grad och höjde värdena. För gymnasie-
skolan ökade lärartätheten i huvudsak som följd av 
Kämpeverksamheten. Kostnaden för en gymnasieplats 
i egen regi ökade med 12 procent från förra året och 
översteg även budget. Även här ökade Kämpeverk-
samheten kostnaden per elev. Intäkter per elev från 
andra kommuner ökade följaktligen också.

Kostnaden per gymnasieelev för köp av platser via 
så kallad interkommunal ersättning var 103 tkr och 
ökade med 2,3 procent från förra året. Vid budgettill-
fället fanns indikationer på att ett gemensamt lägre 
pris för Stockholms kommuner skulle användas från 
den 1 januari år 2010. Den budgeterade kostnaden per 
elev sattes därför till en lägre nivå.

Kostnaden per särgymnasieelev i egen regi var 292 tkr 
vilket var 20 procent mer än budgeterat. De ekono-
miska resurserna ökades men ökningen av antal elever 
till hösten uteblev.

Intäkterna för försäljning av platser på särgymna-
siet ökade till följd av att andelen mer resurskrävande 
elever ökade.

Kostnaden för köp av platser på särgymnasiet var lägre 
än budgeterat eftersom de nya eleverna har valt pro-
gram i Enköping där kostnaden per plats är relativt 
låg i jämförelse med övriga platser som Håbo kom-
mun köper.

Kultur och fritid
Nyckeltal Utfall 2008 Utfall 2009 Utfall 2010

Utlån biblioteket 131 053 132 000 129 000
Besökare biblioteket 137 419 161 172 158 000
Elever musikskola 434 490 520

Antalet utlån och besök på Håbo bibliotek håller sig 
på en konstant nivå. Anledningen till att antalet utlån 
och besök minskade något är att biblioteket var stängt 
under tio dagar för belysningsarbeten.

Under året minskade alltså antalet besök något medan 
antalet besök per öppethållande dag tvärtom ökade. 
En genomsnittlig dag hade Håbo bibliotek närmare 
600 besökare.

viktiga förändringar och trender
Viktiga förändringar och trender redovisas i separata 
avsnitt om förvaltningsledning, utbildning och kultur 
och fritid.

Förvaltningsledning
Elevpeng och interkommunala kostnader.
Att ge kommunens elever möjlighet att konkurrera på 
lika villkor om elevplatser är en viktig åtgärd om Håbo 
vill fortsätta att växa. Drygt 350 av totalt 950 elever 
väljer att ta pendeltåget in till Stockholms län. Med ett 
samverkansavtal och ett elevprissamarbete med Stock-
holms län säkerställs en fortsatt möjlighet för kommu-
nens ungdomar att välja sin utbildning på lika villkor.

Detta faktum påverkar dock budget för interkommu-
nala kostnader och för Fridegårdsgymnasiet. Om Fri-
degårdsgymnasiet ska få möjlighet att leverera samma 
utbildningskvalitet bör ersättningen motsvara Stock-
holmsprislistans nivå även i Håbo. En lägre elevpeng 
påverkar utbildningens kvalitet i förhållande till kon-
kurrerande skolor, vilket kan leda till elevflykt från 
Fridegårdsgymnasiet. Eleverna väljer då andra skolor 
inom Stockholmsprisområdet, och det ökar de inter-
kommunala kostnaderna. Av detta kan man dra slut-
satsen att lagen om elevens frisök och offentliga bidrag 
på lika villkor, samt huvudmännens arbete med en 
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gemensam prislista, idag gör elevpengen till en faktisk 
kostnad.

Rektors ansvar är att bedriva skolan för att nå de mål 
som kommunen och staten fastställer inom den ram 
som elevintäkterna medger. Detta ansvar förtydligas 
under 2011 då en ny skollag införs. Samtidigt stärks 
rektors roll i skolan. Att Håbo kommun och Bålsta 
behöver en egen gymnasieskola är ställt utom allt tvi-
vel, men den måste ses som en av många gymnasier på 
”skolmarknaden”. Rektor ansvarar för att Fridegårds-
gymnasiet levererar en bra verksamhet inom ramen 
för elevpengen. Bildningskontoret ansvarar för att alla 
Håboungdomar kan få tillgång till en bra utbildning 
som förstahandssökande.

Fridegårdsgymnasiet kommer aldrig att attrahera alla 
Håboelever. Ett urval av program som lockar elever, 
kompletterat med program för de elever som inte vill 
resa från Bålsta, blir Fridegårdsgymnasiets utbild-
ningsmix. Tillsammans med en hög nivå på digitala 
verktyg inom informations- och kommunikations-
tekniken (IKT) kan Fridegårdsgymnasiets mjuka 
värden  bidra till en stark skola på lång sikt.

Hemmaplanslösning och förvaltningsövergripande 
samverkan
Att placera elever med funktionshinder hos andra 
huvudmän orsakar inte bara höga kostnader utan 
innebär också påtagliga olägenheter och påfrestningar 
för eleverna och deras familjer. I slutet av 2009 star-
tade ett samarbete med socialtjänsten med sikte på 
att erbjuda en hemmaplanslösning. Förvaltningens 
Kämpe enhet och socialförvaltningen etablerade under 
2010 en utbildningslösning med internat i samarbete 
med föreningen Nordens folkhögskola Biskops-Arnö.

Kämpeenheten ska utifrån en hemmaplanslösning 
bygga upp mottagning av egna elever med hela eller 
delar av diagnosen Aspergers syndrom. Att placera 
dessa elever interkommunalt innebär höga kostna-
der för såväl bildningsförvaltningen som för socialför-
valtningen. För att utbildningens kvalitet ska vara hög 
räcker inte nämndens ram, utan förvaltningen måste 
göra en aktiv försäljning av interkommunala utbild-
ningsplatser. Idag har Kämpe många interkommu-
nala elever från närliggande kommuner. Det ska vara 
en god ekonomi för interkommunala huvudmän att 
sända sina elever till Kämpe. Håbos höga utbildnings-
kvalitet och rimliga nivå på elevpengen gör kommu-
nens utbildning eftertraktad. Efter föreläsningen på 
Almedalsveckan 2010 tar verksamheten också emot 
många studiebesök från andra kommunala huvudmän 
som därmed ger modellen spridning.

Särgymnasiet organiseras numera också som en 
hemma planslösning med mottagande av interkommu-
nala elever. Här är det viktigt att utbildningens kvali-
tet motsvarar andra huvudmäns krav. Verksamheten 
har ökat kvaliteten på lokaler och läromedel. Denna 
utveckling fortsätter kommande år för att undvika 
dyrare interkommunala lösningar för kommunens 
egna elever.

Sammanfattningsvis är sambandet att en hemma-
planslösning fungerar ekonomiskt om man samtidigt 
kan sälja elevplatser interkommunalt, eftersom det ger 
intäkter som bidrar till att täcka de fasta och gemen-
samma kostnaderna. De interkommunala huvudmän-
nen ställer höga krav på utbildningens kvalitet som 
i sin tur innebär en verksamhet med hög pedagogisk 
nivå för Håbos egna elever. Denna nivå hade inte varit 
möjlig att nå om det inte funnits en samverkan mel-
lan förvaltningarna och de kommunala huvudmän-
nen. Personalens pedagogiska kompetens och ledning 
innebär en nära koppling till en hög utbildningskvali-
tet. Personalen blir därmed viktiga medarbetare som 
genom sitt arbete garanterar utbildningens kvalitet 
och fortsättning.

Utbildning
En ökad konkurrens om gymnasieeleverna och därmed 
ett fortsatt tryck på kommunens egen gymnasieskola 
att attrahera elever kvarstår tills ungdomskullarna 
återigen ökar. Samverkan och samarbete med andra 
aktörer blir en nödvändighet för att dela på det utbud 
som kommunens elever efterfrågar. Från att ha tecknat 
ett samverkansavtal med Upplands-Bro och Järfälla 
för 2010 utvidgas samverkan med hela Stockholms län 
för 2011. Här har kommunikationsvägarna ett avgö-
rande inflytande. Järnvägen, med pendeltrafik in mot 
Stockholm, gör det enkelt för elever att välja skolor i 
och närmare Stockholm. Av eleverna som väljer inter-
kommunala skolor reser 75 procent med pendeln. Sak-
naden av pendeltåg till Enköping ersätts delvis av bra 
tågförbindelser. Samma sak gäller för Västerås, men 
här liksom för Enköping verkar SL-kortet ha en större 
dragningskraft och eleverna väljer därför Stockholms 
läns utbud. Det är endast några få program i Enköping 
som lockar elever. Samma förhållande gäller Håbo 
kommuns egen gymnasieskola. Om interkommunala 
elever ska välja Håbos gymnasium måste de enskilda 
programmen vara valbara. Ett kommunalt gymnasium 
kan inte erbjuda allt utan måste istället nå excellens i 
sina program för att överleva.

Införandet av ny skollag, nya kursplaner och nya läro-
planer är viktiga förändringar som påverkar skol-
verksamheterna de närmaste åren. Dessutom har 
riksdagen beslutat om en ny betygsskala.
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Införandet av dessa nya styrdokument kräver omfat-
tande implementeringsinsatser som kommer att ta en 
stor del i anspråk av den tid som finns för utveckling av 
verksamheterna.

Elevgrupperna med diagnoser väntas fortsätta att öka. 
Håbo kommun har koncentrerat sina resurser inom 
bildningsförvaltningen till ungdomar med neuropsyki-
atriska funktionshinder, Kämpeenheten, och till elever 
inom särgymnasiet. Behovet av utbildningsplatser för 
gymnasieelever med neuropsykiatriska funktionshin-
der inom kommunen beräknas uppgå till cirka 60 plat-
ser. För särgymnasiet beräknas ett trettiotal platser 
täcka behovet över tiden. Dessa siffror beräknas gälla 
framöver men med reservation för årliga variationer. 
Intresset för bra verksamhet riktad mot dessa elev-
grupper ökar i takt med att fler föräldrar får kunskap 
om de fördelar en anpassad verksamhet kan ge eleven. 
Även närliggande kommuner visar intresse då egna 
verksamheter tar stora resurser i anspråk och söker 
därför samarbete. Vi kommer att få se hur mindre 
kommuner specialiserar sig på en specifik elevgrupp 
för att i samarbete med andra mindre kommuner dela 
på ansvar och kostnader.

Kultur och fritid
Vi verkar i ett samhälle med två tydliga parallelltren-
der där å ena sidan allt fler människor lever i välstånd 
och å andra sidan många har svag ekonomi och får det 
allt sämre. Idag skaffar sig allt fler människor en högre 
utbildning och verkar i en globaliserad värld med hög 
konsumtionsnivå. Samtidigt är det många som inte 
kan hantera vårt nya digitala samhälle och inte har 
möjlighet att ta del av kulturutbud och gemenskap 
som viktiga grundläggande faktorer för att delta och 
göra sin stämma hörd i en demokrati.

Digitalisering
Den digitaliseringstrend som pågår i samhället kräver 
att Håbo möter medborgarnas behov av utbildning, 
adekvat service samt kulturella och estetiska upplevel-
ser. Här har biblioteket en viktig roll. Medborgarnas 
eget deltagande i utvecklingen av demokratin är bero-
ende av en fri och obegränsad tillgång till kunskap, 
tankar, kultur och information. Något som exempelvis 
Unesco slagit fast i sitt folkbiblioteks manifest. Trots 
att Sverige är ledande i användningen av olika digitala 
medier finns fortfarande den så kallade digitala klyf-
tan. Det är ett begrepp som både beskriver tillgången 
på datorer/bredband och datatekniskt kunnande. 
Enligt forskningsinstitutet World Internet Institute 
känner sig ungefär varannan svensk inte delaktig i det 
nya informationssamhället. Uppskattningsvis ett par 
miljoner medborgare kan inte hantera och orientera 
sig i den gemensamma digitala miljön.

Kultur och fritid som utvecklingsfaktor 
Kultur och fritid har tillsammans med kommunens 
övriga förvaltningsområden en gemensam uppgift att 
på lång sikt skapa ett hållbart samhälle i Håbo. I detta 
arbete finns en viss konkurrens mellan kommuner och 
regioner. I Kulturens kraft för regional utveckling, 2010, 
konstaterar Lisbeth Lindeborg och Lars Lindkvist att 
teorierna om kultur som lokaliseringfaktor idag är 
ett faktum. Runt om i Sverige arbetar kommuner och 
regioner för att skapa en mer attraktiv livsmiljö för 
boende och besökare. På flera håll använder man Cul-
tural Planning-metoden för att finna utvecklingsområ-
den i kommunen, länet och regionen. Håbos närhet till 
Stockholm och kommunens höga befolkningstillväxt 
är gynnsamma faktorer, men ställer samtidigt höga 
krav på kommunens alla verksamheter att skapa en 
god närmiljö för människor i vardagen.

Genomslaget för Richard Floridas teorier om kulturen 
som samhällsutvecklingens motor har varit betydande 
i västvärlden under seklets första decennium. Natur 
och kultur är avgörande faktorer när människor väl-
jer bostadsort. Platsens attraktivitet och upplevelsen 
av den närliggande livsmiljön väger tyngre för män-
niskor än avståndet till arbetsplatsen. Regionförbun-
det och Uppsala universitet studerar just nu betydelsen 
av mjuka innovationer för den regionala utvecklingen.

Samverkansmodellen
Regeringen har beslutat om en ny samverkansmodell 
för hur de statliga regionala kulturmedlen ska förde-
las. Modellen beskriver hur samverkan ska ske mel-
lan kommunal, regional och statlig nivå. För att få ett 
större inflytande ska länet formulera en regional kul-
turplan i samarbete med länets kommuner, kultur-
institutioner och civilsamhälle. Planen, som antas av 
landstingsfullmäktige, ska beskriva prioriteringar och 
strategier fram till 2018 och därmed utgöra under-
laget för förhandlingen med Statens kulturråd. Håbo 
kommun ingår, via Kultur och fritid, i en särskild 
arbetsgrupp för kartläggning och situationsanalys. 
Kommunernas politiker har möjlighet att påverka den 
framtida inriktningen genom arbetet via den politiska 
Kilen, landstingets kulturnämnd och landstingsstyrel-
sen.

Skapande skola
Regeringens har sedan 2008 stärkt kommunerna i 
arbetet med att etablera en skapande skola. Med en 
bred politisk enighet har skapande skola nu utvidgats 
till att gälla år 1–9. Statens kulturråd fördelar 150 mkr 
till de kommuner som dels har en strategisk handlings-
plan för hur man långsiktigt stärker kulturens bety-
delse i lärandet, dels ansöker om projekt där konst 
och kultur integreras i skolarbetet i samarbete med det 
professionella kulturlivet.
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För att skapa ett integrerat kulturarbete i praktiken 
krävs stora arbetsinsatser inom både Kultur och fri-
tid och skolförvaltningen. Behovet av en barn- och 
ungdomskultursekreterare är mycket stort. För att få 
kvalitet i projekten och för att få maximalt utfall av 
kommunens ansökningar krävs ett dagligt och konti-
nuerligt arbete, vilket både bildningsförvaltningen och 
skolförvaltningen uppmärksammar.

Vänortsavtal
Sedan tre år tillbaka har de nordiska vänorterna Håbo, 
Fredensborg (Danmark), Nittedal (Norge) och Ingå 
(Finland) diskuterat nya vägar för vänortssamarbetet.

Alla länder har efterfrågat ett politiskt ställnings-
tagande för hur de framtida relationerna ska utveck-
las. Under Nittedalskonferensen i oktober 2008 antog 
vänkommunerna en resolution med vägledande mål för 
arbetet med ett nytt avtal. Administrationerna arbe-
tade fram ett förslag till nytt avtal som presenterades 
under 2010 års politikerkonferens i Ingå. Alla kommu-
ner ska fatta beslut om avtalet under våren 2011.

intern kontroll
Bildningsnämnden beslutade den 24 februari 2010 
(§ 16) att anta en internkontrollplan för 2010. Bild-
ningsnämnden beslutade att internkontrollplanen för 
2010 skulle bestå av följande sju kontrollområden:
1. Kvalitetssäkring av delegationsbeslut
2. Hantering av handlingar enligt dokumenthante-

ringsplanen
3. Placering i särskild undervisningsgrupp
4. Kontroll av ramavtalstrohet
5. Medieplanering på biblioteket
6. Att verksamheten följer personuppgiftslagen
7. Inköp av läromedel

Tre av punkterna är nu slutförda medan fyra punkter 
fortfarande fortfarande behandlas.
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skolnämnden 

Elevhälsoenhetens verksamhet spänner över många 
omvårdande arbetsområden, från det special-
pedagogiska och medicinska till det sociala och psy-
kologiska. Enheten har ett nära samarbete med alla 
kommunala förskolor, alla kommunala och enskilda 
grundskolor (gäller perioden till och med maj månad) 
samt gymnasieskolan. Elevhälsoenheten har även 
resursskola för elever som behöver särskilt stöd under 
kortare eller längre tid och under hela eller delar av 
dagen.

Inom de fyra rektorsområdena, Futurum, Gransäter/
Skokloster, Gröna Dalen och Västerängen, finns för-
skola 1–5 år, familjedaghem (dagbarnvårdare) 1–5 år, 
öppen förskola, fritidshem (skolbarnomsorg) 6–12 år, 
förskoleklass 6 år samt grundskola. Även språk klasser, 
förberedelseklasser och särskilda undervisnings-
grupper är organiserade inom rektorsområdena.

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

Skolförvaltningens verksamhet finansieras till över-
vägande del genom anslag från kommunfullmäktige 
och till viss del genom intäkter, framför allt föräldra-
avgifter och statsbidrag.

Inom förvaltningen finansieras merparten av rektors-
områdenas verksamhet genom en så kallad peng, där 
antal barn/elever, deras ålder och vistelsetid är avgö-
rande för rektorsområdets intäkter.

Övriga enheter inom skolförvaltningen finansieras 
genom anslag.

Sedan 2009 bär skolförvaltningen sina egna lokal-
kostnader (för verksamhet i både kommunal och fri-
stående regi), vilket innebär att varje enhet får intäkter 
beroende på antal barn/elever och har kostnader mot-
svarande lokalens bruksvärde. Systemet syftar till en 
resursoptimering av lokalerna.

Årets händelser
Skolförvaltningen deltar i de aktiviteter som anordnas 
inom EU-projektet ”Kompetensbron” sedan projek-
tet har nått genomförandefasen. Flera av de aktiviteter 
som erbjuds i projektet är intressanta för verksam-
heterna i förvaltningen.

sammanfattning
Skolförvaltningen redovisar i driftredovisningen 
ett underskott om –355  tkr eller 1,1 promille av 
års budgeten, och ett överskott om +1  071  tkr i 
investerings redovisningen.

Verksamheten förskola redovisar ett överskott om 
+3 359 tkr, främst beroende på lägre efterfrågan än 
förväntat på barnomsorg för barn i åldern 1–3 år.

Grundskoleverksamheten redovisar ett underskott 
om –5 626 tkr och behöver fortfarande omställnings-
tid när elever lämnar den kommunala grundskolan till 
förmån för fristående grundskolor.

Verksamheterna Övergripande och Skolkontor redovi-
sade överskott om +1 835 tkr, främst beroende på lägre 
personalkostnader i form av icke tillsatta tjänster och 
mindre kostnader för kompetensutveckling.

Investeringsöverskottet beror på att den planerade 
anskaffningen av datorer inte kunde slutföras under 
året, utan kommer att begäras överfört till 2011.

Av förvaltningens 18 mål uppfyllde man tio. Tre mål 
uppfylldes inte och för resterande fem mål kunde mål-
uppfyllelsen inte mätas.

Uppdrag och ansvarsområde
Skolnämndens uppdrag beskrivs i den skolplan för 
2008–2011 som fastställdes av kommunfullmäktige 
våren 2008. I skolplanen framgår att skolan ska efter-
sträva att eleverna grundlägger en livslång lust att lära. 
Skolplanen beskriver också mål för likabehandling 
och elevhälsa, barnens utveckling och lärande, ansvar 
och inflytande, bedömning och betyg samt samarbe-
tet mellan de kommunala verksamheterna och föräld-
rarna.

Skolförvaltningen är organiserad i övergripande skol-
kontor, övergripande elevhälsoenhet, fyra rektors-
områden samt grundsärskola. Förvaltningen ger även 
ekonomiska bidrag till fristående för- och grundskolor.

Skolkontoret administrerar placeringar, vårdnads-
bidrag, skolpliktsbevakning, skolskjutsar, fakturering 
och kravverksamhet. Inom kontoret finns även enheter 
för utveckling och ekonomi.
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I grundskolan fortsatte under året arbetet med att 
 stimulera elevernas språk- och matematik utveckling. 
För att ytterligare förbättra måluppfyllelsen när det 
gäller kunskapsmålen har förvaltningen intensifie-
rat de lyckosamma satsningarna på NTA (Natur-
vetenskap och Teknik för Alla) och E-ship.

Förskoleverksamhet
Inom den kommunala förskolan fanns 1 107 barn 
inskrivna i verksamheterna under året. Det var en liten 
minskning jämfört med 2009. Antalet barn i de fri-
stående förskolorna i kommunen var 156, vilket är en 
liten ökning jämfört med förra året.

I den kommunala verksamheten arbetade man med att 
utveckla innehållet inom språkutveckling och mate-
matik. Här används leken som den viktigaste metoden 
för att nå ett så bra resultat som möjligt. I övrigt fort-
satte försöken med att bedriva utegrupper inom för-
skoleverksamheten.

När det gäller planeringsförutsättningarna för hur 
antalet förskoleplatser bör utvecklas i kommunen, har 
det varit osäkert om fler fristående förskolor skulle eta-
blera sig. Den kommunala verksamheten minskade 
antalet platser med cirka 60 under året. Det finns dock 
en beredskap att utöka dessa om det visar sig behövas.

grundskola
Under året fortsatte de etablerade friskolorna sin 
expansion, och antalet elever i kommunens fri skolor 
ökade med 69 från vt 10 till ht 10. Antalet grundskole-
elever som är folkbokförda i kommunen är cirka 2 725, 
vilket är ungefär lika många som i fjol. Det medför 
omställningar i de kommunala verksamheterna som 
tar tid att genomföra och medför ökade kostnader.

När det gäller kunskapsresultat skedde en avsevärd 
förbättring, och 2010 års resultat är det bästa i kom-
munen sedan det nuvarande betygssystemet infördes 
1998. Det genomsnittliga meritvärdet var 208 poäng 
inklusive friskolorna och 204 exklusive friskolorna. 
Meritvärdet i hela riket är 209 och det förväntade vär-
det (SALSA) för de kommunala skolorna är 202. För 
andelen behöriga till gymnasieskolan ligger Håbo på 
samma nivå som hela riket, 88 procent. För andelen 
elever som fått betyg i alla ämnen, 72 procent, ligger 
kommunen något under riksgenomsnittet som är 77 
procent.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvi-
kelse

Externa intäkter 37 393 35 806 40 583 4 777
Interna intäkter 233 562 233 493 230 418 –3 075
Summa intäkter 270 955 269 299 271 001 1 702
Lönekostnader –249 538 –239 620 –244 969 –5 349
Köp av 
verksamheter –49 655 –57 983 –57 743 240
Övriga kostnader –10 788 –10 400 –9 877 523
Interna 
kostnader –286 230 –287 270 –284 741 2 529
Summa 
kostnader –596 211 –595 273 –597 330 –2 057
Resultat –325 256 –325 974 –326 329 –355

Eftersom vissa statsbidrag söks och beviljas under 
verksamhetsåret är dessa bidrag inte budgeterade. 
Därför är de externa intäkterna större än budgeterat.

Att peng-systemet tillämpas i verksamheterna innebär 
stora interna transaktioner vad gäller både intäkter 
och kostnader. Färre barn i barnomsorgen än beräk-
nat i budget, ledde till minskade interna intäkter (till 
skolorna).

De icke budgeterade statsbidragsintäkterna användes 
framför allt till personalförstärkningar, varför löne-
kostnaderna blev större än budgeterat. En annan fak-
tor som bidrog till de högre lönekostnaderna är att 
man inte får omedelbar ekonomisk effekt när man 
anpassar personalen till färre grundskoleelever. För-
utom grundskoleverksamheten överskred även löne-
kostnaderna för fritidshemmen budgeten. Underskott 
inom lönekostnader innebär att förvaltningen riske-
rar att ta med sig för höga kostnader till kommande år.

När de interna intäkterna minskar (till skolorna) inne-
bär det samtidigt att de interna kostnaderna minskar 
(för den centrala enhet som betalat ut pengen).

Totalt innebär resultatavvikelsen ett underskott om 
–355 tkr eller 1,1 promille av förvaltningens budget. 

investeringar
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvi-
kelse

Inkomster 0 0 0 0
Utgifter –3 643 –4 400 –3 329 1 071
Summa –3 643 –4 400 –3 329 1 071

Överskottet om 1 071 tkr uppstod då planerade data-
investeringar inte kunde slutföras under 2010, utan 
senareläggs till 2011. Överskottet om 1 071 tkr kom-
mer att begäras överfört till 2011.
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driftsredovisning
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvi-
kelse

Skolnämnd –269 –240 –273 –33
Övergripande och 
skolkontor –11 400 –12 523 –10 688 1 835
Elevhälsoenhet, 
övergripande –2 370 –2 401 –2 614 –213
Öppen förskola –985 –857 –1 074 –217
Familjedaghem –3 725 –2 672 –2 787 –115
Förskola –86 781 –89 617 –86 258 3 359
Vårdnadsbidrag –649 –1 017 –709 308
Grundskola –205 806 –202 463 –208 089 –5 626
Grundsärskola –12 436 –13 160 –12 751 409
Elevhälsoenhet, 
Gymnasieskola –835 –1 024 –1 086 –62
Summa –325 256 –325 974 –326 329 –355

Överskotten inom Övergripande och Skolkontor avser 
framför allt lägre personalkostnader, på grund av 
vakanta tjänster som inte tillsatts, och lägre kostnader 
för verksamheternas kompetensutveckling, hälsovård 
och rehabilitering.

Förskoleverksamheten redovisar överskott bero-
ende på att färre barn än förväntat efterfrågade barn-
omsorg. I budgeten avsattes dessutom hyra för den 
nya förskolan i fristående regi som planerades vid Sjö-
vägen, men som inte startades under 2010.

Grundskoleverksamheten behöver fortfarande tid för 
omställning i de fall elever går från kommunal skola 
till fristående. Pengasystemet gör att skolornas intäk-
ter för elever är snabbrörliga, medan kostnaderna för 
personal och lokal är trögrörliga.

Särskilt tilldelade medel
Kommunfullmäktige har avsatt medel för särskilda 
ändamål och medlen ingår i driftsredovisningen ovan.

Tkr Budget 
2010

Utfall 
2010

Avvi-
kelse

För elever med 
särskilda behov –2 000 –1 992 8
Entreprenörskap 
i skolan –100 –100 0
Summa –2 100 –2 092 8

Mål och måluppfyllelse
i Håbo är Medborgarna i fokus
Föräldrars tillfredsställelse med barns/elevers skol-
gång ska öka med 0,5 enheter jämfört med 2009.

Mäts i enkät till föräldrar
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Andel nöjda föräldrar 7,4 - 7,9

Måluppfyllelsen går inte att mäta.
På grund av låga svarsfrekvenser de senaste åren 
genomfördes inte enkäten våren 2010. Under året 
har förvaltningen arbetat för att göra föräldrar 
mer medvetna om möjligheten att genom enkäten 
påverka verksamheterna. Dessutom håller enkä-
terna på att omarbetas, ett arbete som beräknas bli 
klart under vt 2011.
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Andelen barn/elever som upplever att de är delaktiga i 
verksamheten ska öka med 0,5 enheter.

Mäts i enkät till elever.
 + Målet	är	uppfyllt

Andel barn/elever 
som upplever att de är  
delaktiga i verksamheten

Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål 
2010

Förskola 6,3 6,4 6,8
Grundskola 5,2 6,2 5,7

Målet anses uppfyllt eftersom värdet har ökat med 
mer än 0,5 enheter (0,55) om man räknar samman 
de två verksamheterna.
Det pågår ett ständigt arbete med att göra elever 
delaktiga i olika delar av verksamheterna, både for-
mellt i olika typer av råd som klassråd, elevråd, 
matråd med mera, men också i det vardagliga arbe-
tet på lektionerna. En erfarenhet är att det inte är 
enkelt att göra barn och elever medvetna om att de 
är med och påverkar innehållet i verksamheten.
Förvaltningen konstaterar att arbetet måste fort-
sätta på bägge dessa områden.

Flickor respektive pojkar ska uppleva skolan som 
trygg och meningsfull.

Mäts i enkät.
 + Målet	är	uppfyllt

Andel flickor/pojkar  
som upplever skolan som 
trygg och meningsfull

Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål 
2010

Förskola 9,2 8,7 -
Grundskola 8,2 8,2 -

Enkäten som genomfördes våren 2010 var inte upp-
delad på kön. Därför kan måluppfyllelsen per kön 
inte redovisas. Värdena från enkäten är 8,2 för skol-
verksamheten och 8,7 för förskoleverksamheten. 
Bägge värdena får anses visa att elever och barn 
upplever skolan som trygg och meningsfull.

i Håbo är dina skattepengar vårt ansvar
Andelen barn/elever som går ut grundskolan med god-
kända betyg ska öka med 10 % jämfört med 2009.

Mäts genom att jämföra andelen elever som fått 
betyg i alla ämnen.

 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall  
2009

Utfall  
2010

Mål  
2010

Andel elever i 
Håbo kommun med  
godkända betyg 68 % 72 % 74,8 %

För att Håbo kommun ska kunna anses vara en bra 
skolkommun är arbetet med att öka andelen elever 
som når godkänt i alla ämnen ett av de viktigaste 
förbättringsområdena. I arbetet finns inslag av både 
långsiktiga åtgärder för att stärka elevernas bas-
färdigheter, och insatser i de senare skolåren för att 
se till att eleverna når målen. Under senare år har 
en viss trend kunnat ses i att andelen elever som når 
målen i alla ämnen ökar i relation till riksgenom-
snittet som var 77 procent, och det förväntade vär-
det (SALSA) som var 76 procent 2010.

Skolförvaltningens lokalanvändareeffektivitet ska 
öka.

Måluppfyllelse mäts genom att jämföra kostnad per 
meritpoäng så som dessa publiceras i ”Öppna jäm-
förelser” 2009.

 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall  
2009

Utfall  
2010

Mål 
2010

Kostnad /meritpoäng från 
”Öppna jämförelser ”

300,60 kr/
meritpoäng -

< 300,60 
kr

I Öppna jämförelser 2010 var denna indikator bort-
tagen. Därför går det varken att göra en kvalitets-
säker jämförelse eller avgöra om målet uppnåddes.

Fler befintliga verksamheter ska delfinansieras med 
EU-bidrag.

Mäts i antal projekt.
 - Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Antal projekt per år 1 3 >1

2010 var fler befintliga verksamheter inom skol-
förvaltningen delfinansierade med EU-bidrag. 
Bland annat deltar skolförvaltningen i Kompetens-
bron och fick delar av sin verksamhet finansierad 
via detta projekt.

i Håbo bygger vi för framtiden
Andelen elever vars närvaro är mindre än 80 % ska 
minska med 10 %.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Det nya frånvarosystemet kom igång under ht 
2009, och därför kunde förvaltningen göra mät-
ningar tidigast ht 2010. Siffrorna som togs fram 
för ht 2009 visade sig innehålla så många fel att det 
fortsatta arbetet har fått inriktas på att kvalitets-
säkra systemen för schemaläggning och närvaro 
för att man ska kunna göra en säker uppföljning på 
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förvaltnings nivå. Därför kan måluppfyllelsen ännu 
inte anges.
Arbetet med att förebygga och åtgärda hög från-
varo ute på skolorna pågår dock med stor inten-
sitet. Varje kontaktlärare följer noggrant upp sina 
elevers närvaro och vidtar åtgärder så fort det upp-
står av vikelser i närvaron.

Andelen elever som går ut grundskolan med minst väl 
godkänt i matematik ska öka med 5 %.

Mäts i slutbetyget.
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål 
2010

Andel elever med minst väl 
godkänt i matematik 31,3 % 34,4 % 32,9 %

Insatserna för att öka andelen elever som får bety-
gen Väl godkänt och Mycket väl godkänt har lett 
till att en dryg tredjedel av eleverna uppnådde dessa 
betyg 2010.
Andelen elever med minst Väl godkänt i betyg var 
40,5 procent i hela riket (alla skolhuvudmän).

Minst 10 % fler elever ska välja skola i kommunen 
2010 jämfört med 2009.

Mäts genom att jämföra andelen elever/barn som 
väljer att gå i skolan/förskola i någon annan kom-
mun.

 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Andel elever/barn som väljer 
annan kommun 4,07 % 4,19 % 3,6 %

Antalet elever, lite drygt 100, som väljer att gå i 
skola i en annan kommun än Håbo har varit ganska 
konstant de senaste åren. Ökningen på 0,12 procent 
beror på att något fler elever (3,5 i genomsnitt) valt 
att gå i skola i annan kommun 2010 jämfört med 
2009 och att det totala antalet elever var sju färre 
2010 än 2009. Siffrorna är ett genomsnitt från april 
och december respektive år.
Bedömningen är att andelen elever som väljer att gå 
i skola i annan kommun kommer att ligga på unge-
fär denna nivå. Förvaltningen bedömer att orsa-
kerna till att man väljer att gå i en annan kommun 
är att dessa skolor kan erbjuda profiler som inte 
finns i Håbo kommun och att en del av de elever som 
inte får sitt förstahandsval i Håbo kommun väljer en 
skola i en annan kommun.
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i Håbo är den kommunala verksamheten 
kvalitetssäkrad
Ytterligare en kommunal skola ska certifieras under 
2010.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

På grund av den inspektion som Skolinspektionen 
genomförde vt 2010 har certifieringsprocessen för-
senats. Ingen ytterligare skola hann med en certifie-
ring under 2010.
På grund av Skolinspektionens täta inspektioner 
(man planerar att genomföra inspektioner vart 
tredje år) har frågan om behovet av certifiering 
tagits upp för omprövning i förvaltningen.

Andelen behöriga förskollärare och lärare ska öka 
med 5 % jämfört med 2009.

Mäts genom att jämföra andelen av personalen som 
har relevant utbildning för sin anställning.
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål 
2010

Andel lärare som har relevant 
utbildning för sin anställning 78 % 83 % 81,9 %
Andel av förskolepersonal som 
har högskoleutbildning 35 % 38 % 36,75 %

Siffrorna är hämtade från Skolverkets statistik som 
publiceras i september varje år och avser förhållan-
det den 15 oktober föregående år.
Åtgärden har varit att vid varje rekryteringstillfälle 
anställa personal med relevant utbildning för sin 
anställning. Under året har också behöriga sökande 
funnits vid de rekryteringar som förvaltningen gjort.

Forskningsbaserad undervisning ska öka.
Mäts i Skolportens Match mail index.
 + Målet	är	uppfyllt
Fler lärare använde Skolportens Matchmail 2010 
än 2009.
Ju mer kommunens lärare tar del av forsknings-
resultat, desto mer kommer undervisningen att 
bygga på aktuell forskning.

i Håbo kan du välja
Fler förskolor ska arbeta efter alternativa 
pedagogiska modeller.

Mäts genom att jämföra andelen förskolor som 
arbetar efter alternativa pedagogiska modeller.

 - Målet	är	inte	uppfyllt
Inom förskoleverksamheten pågår arbete med att 
bestämma vad som menas med alternativa peda-
gogiska modeller och utifrån en sådan definition 
utreda nuläget. Därför kan måluppfyllelsen ännu 
inte mätas.

Andelen förskolor i enskild regi ska öka.
Mäts genom att jämföra andelen barn som går i för-
skolor som drivs i enskild regi.
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Andel barn i förskola  
enskild regi 11,3 % 12,3 % >11,3%

Andelen barn i fristående förskolor har ökat därför 
att antalet barn ökat i befintliga fristående förskolor 
samtidigt som det totala antalet barn i förskoleverk-
samhet minskat något. Siffrorna är ett genomsnitt 
från april och december respektive år.

I Håbo finns en miljö för framtiden
Alla förskolor och skolor ska ha någon pedagogisk 
verksamhet, som förklarar och stimulerar kretslopps-
tänkande samt tar upp livsstilsfrågor.

Mäts i enkät.
 + Målet	är	uppfyllt
Alla skolor och förskolor har sådana pedagogiska 
verksamheter. Kretsloppstänkande och livsstils-
frågor ingår i de mål som finns i läroplaner och 
kursplaner. Moment om dessa frågor ingår i många 
teman och ämnen i alla årskurser i grundskolan. 
Även i förskolan ingår årligen moment i verksam-
heten som berör dessa områden.

Pappersförbrukningen ska minska med 10 % jämfört 
med 2009.

Mäts i förbrukad volym.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Förvaltningen har ännu inte lyckats utarbeta former 
för att få fram uppgifter om pappersförbrukningen. 
Frågan är under utredning, varför måluppfyllelsen 
ännu inte kan mätas.

i Håbo ska medarbetarna ha goda 
anställningsvillkor
Ska medarbetarna ha goda anställningsvillkor, 
meningsfulla arbetsuppgifter och kontinuerliga möj-
ligheter till utbildning och utveckling i sitt arbete.
 + Målet	är	uppfyllt
Inom skolförvaltningen har de anställda goda 
anställningsvillkor, meningsfulla arbetsuppgifter 
och möjligheter att utvecklas i sitt arbete. Denna 
bedömning grundas på de medarbetarenkäter av 
olika slag som genomförts och bearbetats i förvalt-
ningen.

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet
 + Målet	är	uppfyllt
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Inom skolförvaltningen är ambitionen att så långt 
det är möjligt erbjuda heltidstjänster som en rättig-
het och diskutera deltidstjänster med de med-
arbetare som önskar deltid, som en möjlighet. Dock 
kan det ta tid innan medarbetare som vill ändra sin 
tjänstgöringsgrad kan få förändringen genomförd. 
Förvaltningens bedömning är att målet uppfylldes 
genom att en majoritet av de anställda under året 
hade den sysselsättningsgrad som de önskade.

nyckeltal och analys
Personal
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Egen regi
Familjedaghem
Antal barn/ 
dag barnvårdare 4,7 4,9 4,2
Förskola
Antal barn/ 
års arbetare 5,6 5,5 5,7
Fritidshem
Antal barn/
års arbetare 23,9 21,9 24,7
Förskoleklass
Antal lärare/ 
100 elever 5,5 5,0 4,5
Grundskola
Antal lärare/ 
100 elever 8,9 9,1 8,7

ekonomi
Kr/barn-elev/år, netto Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Egen regi
Familjedaghem, 1-5 år 61 896 74 509 77 408
Förskola 61 959 69 774 68 694
Fritidshem 9 193 9 174 11 163
Förskoleklass 26 788 23 106 21 822
Grundskola 66 452 62 401 61 336

Skolförvaltningen använder inte budgeterade nyckel-
tal eftersom verksamheten styrs genom peng-system. 
Nyckeltal redovisas därför endast vid utfall.

Inom skolförvaltningen pågår en översyn av vilka nyck-
eltal och kr/barn-elev/år som ska redovisas och hur 
dessa ska definieras. Vissa omdefinitioner har redan 
gjorts för kr/barn-elev/år för utfallet 2010 och där-
med har även utfallen för åren 2008 och 2009  justerats 
 utifrån samma definition. I beloppen ingår inte lokal-
hyra då förvaltningen inte funnit någon  lämplig 
metod för att beräkna hyreskostnaden för verksam-
heterna Fritidshem, Förskoleklass och Grundskola, 
vilka  disponerar samma lokalyta. För att kunna jäm-

föra alla verksamheter har förvaltningen även räknat 
bort lokalkostnaderna från verksamheterna Familje-
daghem och Förskola.

Grundskolan omfattar även de särskilda undervisnings-
grupperna.

viktiga förändringar och trender
De beskrivna skeendena när det gäller en ökad 
 etablering av antalet friskolor och fria förskolor visar 
på den trend som råder i kommunen. Utmaningen 
framöver blir att planera för kommunens expansion 
samtidigt som förvaltningen måste omstrukturera 
befintlig verksamhet.

Införandet av ny skollag, nya kursplaner och nya 
läroplaner är viktiga förändringar som kommer att 
påverka förskole- och skolverksamheterna de när-
maste åren.

Den nya skollagen beslutades av riksdagen trädde i 
kraft den 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbild-
ningar och annan verksamhet från och med den 1 juli 
2011.

Några viktiga förändringar i skollagen är att:
zz förskolan blir en egen skolform
zz samma regler i större utsträckning ska gälla för 

både fristående och kommunala skolor
zz elevernas tillgång till elevhälsa och skolbibliotek 

regleras
zz fler beslut än i dag ska kunna överklagas, bland 

annat beslut om åtgärdsprogram och beslut om rätt 
till skolskjuts
zz lärares och rektorers befogenheter förtydligas – 

skriftlig varning och tillfällig avstängning blir nya 
åtgärder vid överträdelser
zz Skolinspektionen får möjligheter att införa sanktio-

ner mot skolor som missköter sig.

Dessutom har riksdagen beslutat om en ny betygs-
skala och att betyg ska sättas vid varje terminsslut från 
skolår 6.

Den nya läroplanen för grundskolan och den revide-
rade läroplanen för förskolan ska ge tydligare mål och 
kunskapskrav för verksamheterna.

Införandet av dessa nya styrdokument kommer att 
kräva omfattande implementeringsinsatser som kom-
mer att ta i anspråk mycket av den tid som finns för 
utveckling av verksamheterna.
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intern kontroll
Skolnämnden beslutade den 7 december 2009 (105 §) 
att anta en internkontrollplan för 2010. Gransknings-
områdena valdes utifrån en risk- och väsentlighets-
bedömning som gjorts för skolnämndens alla mål 
och andra uppmärksammande bristområden. Skol-
nämnden beslutade att internkontrollplanen för 2010 
skulle bestå av följande sex kontrollområden:
zz Undervisningsprocessen (andelen elever som går ut 

grundskolan med godkända betyg ska öka med 10 
procent jämfört med 2009)
zz Elevstödsprocessen (andelen elever vars närvaro är 

mindre än 80 procent ska minska med 10 procent)
zz Rekryteringsprocessen (andelen behöriga förskol-

lärare och lärare ska öka med 5 procent jämfört 
med 2009)
zz Rektorns internbudgetfördelningsprocess (perso-

nalen ska uppleva att den fysiska arbetsmiljön blir 
bättre)
zz Rutin för uppdatering och revidering 

av likabehandlings planer (fullständiga 
likabehandlings planer ska finnas för varje 
 verksamhet och uppdateras inför varje läsår)
zz Skollagens 4 kap 4 § (utbildningen i grundskolan 

ska vara avgiftsfri för eleverna)
zz Skolinspektionen genomförde vårterminen 2010 

tillsyn i Håbo kommun. Skolinspektionen gran-
skade då flera av de områden som var föremål för 
internkontroll 2010.

Skolinspektionens och kommunens egna kontroller 
av områdena visade att brister finns i varje rutin. Ofta 
saknas dokumenterade rutiner, utbildning behöver 
genomföras eller rutiner för uppföljning behövs. Skol-
inspektionen meddelade den 3 januari 2011 i ett upp-
följningsbeslut att Håbo kommun bedöms ha vidtagit 
sådana åtgärder att de påtalade bristerna i verksam-
heterna har avhjälpts, och Skolinspektionen avslutade 
därmed ärendet.

Två områden från kontrollplanen kontrollerades inte 
under 2010 och kontrolleras därför under 2011.
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Överförmyndarnämnden 

Uppdrag och ansvarsområde
Överförmyndarnämndens uppgifter kan inte läg-
gas under en annan nämnd. Enligt föräldrabalkens 
bestämmelser ska varje kommun ha en överförmyn-
dare, eller en överförmyndarnämnd om kommun-
fullmäktige väljer den formen.

Tillsynsmyndighet
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn 
över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin 
tillsyn ska överförmyndarnämnden motverka rätts-
förluster för de svagaste i samhället, som underåriga 
och de som på grund av sjukdom eller annan anled-
ning har förordnats en god man eller förvaltare. De 
viktigaste bestämmelserna för hur överförmyndar-
nämnden ska utöva sin tillsyn finns i föräldrabalken.

Följande lagar är de som överförmyndarnämnden  
vanligen kommer i kontakt med och som ställ-
företrädare bör ha kännedom om: föräldrabalken, 
förmyndarskapsförordningen, kommunallagen, för-
valtningslagen, sekretesslagen, skadeståndslagen, 
äktenskapsbalken, sambolagen, ärvdabalken och lag 
(1924:323) om verkan av avtal som slutits under påver-
kan av en psykisk störning.

Årets händelser
Länsstyrelsen genomförde sin årliga inspektion. I sin 
rapport bedömde länsstyrelsen att handläggningen 
håller en mycket god kvalitet och genomförs med ett 
föredömligt engagemang.

Håbo kommun var under året representerad i 
ut redningen om överförmyndarsamverkan i Uppsala 
län, och diskuterade förutsättningarna för en gemen-
sam nämnd med Uppsala som värdkommun. Med 
hänsyn till målgruppens svaga sociala ställning och 
dess behov av en lokalförankrad och snabbtillgäng-
lig överförmyndarverksamhet, beslutade kommun-
styrelsen i Håbo den 22 november 2010 att inte delta i 
den föreslagna samordningen med Uppsala kommun 
som värdkommun.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvi-
kelse

Externa intäkter 0 0 0 0
Interna intäkter 0 0 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0
Lönekostnader –339 –305 –410 –105
Köp av verksam-
heter 0 0 –5 –5
Övriga kostnader –33 –47 –21 26
Interna kostnader 0 0 0 0
Summa kostnader –372 –352 –436 –84
Resultat –372 –352 –436 –84

Antalet ärenden visade en uppåtgående trend bero-
ende på att antalet äldre ökar i samhället. Utifrån detta 
beror avvikelsen på att antalet ärenden ökade med 
20 procent. I praktiken innebar det ökade arvodes-
kostnader till gode män och förvaltare.

driftsredovisning
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvi-
kelse

Överförmyndare –372 –352 –436 –84
Summa –372 –352 –436 –84

Mål och måluppfyllelse
Det finns inga budgetrelaterade mål för överförmyn-
darnämnden.

nyckeltal och analys
Det finns inga nyckeltal framtagna för överförmyndar-
nämnden.

viktiga förändringar och trender
Ärendeflödet fortsatte att öka, dock utan att det orsa-
kade problem för handläggningen och administra-
tionen. Kommunikationen med såväl allmänheten som 
ställföreträdare och huvudmän har förbättrats och 
effektiviserats. Annonser och nätverkskontakter har 
gett goda resultat. Antalet personer som anmäler sitt 
intresse för att bli ställföreträdare ökade, vilket med-
fört att de tidigare svårigheterna att rekrytera gode 
män och förvaltare till stor del har undanröjts. Under 
2010 rekryterades 14 nya ställföreträdare, varav tre 
med speciella kunskaper för att kunna hantera ensam-
kommande flyktingbarn.
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socialnämnden 

sammanfattning
Socialnämndens resultat för 2010 är ett överskott 
om 708 tkr. Av de olika verksamheterna redovisar  
individ- och familjeomsorgen ett överskott, efter att 
under flera år ha redovisat relativt stora underskott. 
Orsaken till det positiva resultatet är god kontroll över 
kostnader, en fortsatt utveckling av samarbete och 
samverkan både internt och externt, samt att man har 
utvecklat arbetet med försörjningsstöd.

Omsorgen om äldre och funktionsnedsatta redovisar 
ett underskott som beror på höga kostnader för köp 
av korttidsplatser och högre kostnader än beräknat för 
hemtjänst.

I flera verksamheter har under året getts utrymme för 
privata entreprenörer. Kundval enligt LOV (lagen om 
valfrihetssystem) infördes inom hemtjänsten från och 
med den 1 mars och den 1 september tog Attendo över 
ansvaret för driften av Pomona, hus 2.

Av de 17 mål som nämnden hade för 2010 uppfyllde 
man nio mål. Sex mål uppfylldes inte och två av målen 
kunde inte utvärderas.

Planeringen av ett nytt äldreboende påbörjades under 
året och en upphandling av byggentreprenör genom-
fördes.

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

Socialnämnden ansvarar för följande verksamhe-
ter: socialchefens kansli, myndighetsenheten, stöd- 
och behandlingsenheten, omsorgen om äldre och 
funktions nedsatta och arbetsmarknadsstöd. Social-
nämnden fullgör de skyldigheter som lagen kräver 
inom förvaltningens verksamhetsområden, som rätt 
till bistånd, åtgärder vid missbruk, stöd till barn och 
unga och deras familjer, omsorg om äldre och om 
människor med funktionshinder och medverkan i 
samhällsplaneringen. Socialnämnden fullgör också de 
skyldigheter som kommunen har enligt tobakslagen, 
alkohollagen och hälso- och sjukvårdslagen. Utöver 
lagar och budget är grunden för förvaltningens arbete 
den värdegrund som nämnden antagit:

”Alla som kommer i kontakt med sociala verksam-
heter i Håbo kommun har rätt till ett professio-
nellt  bemötande präglat av vänlighet, finkänslighet, 
ödmjukhet, respekt och omtanke.”

Grunden för förvaltningens arbete är ett rehabili-
terande synsätt. Det innebär att förvaltningen i allt 
arbete ska ta tillvara den enskildes egen förmåga för 
att nå ett så bra resultat som möjligt.

Årets händelser
Ekans korttidsboende införde under året ”vaken natt” 
på grund av en enskild brukares behov. Verksamheten 
arbetade också med att byta lokaler, och från januari 
2011 finns verksamheten i de lokaler där Ängsgårdens 
förskola tidigare fanns. Anledning till lokalbytet är att 
antalet brukare ökat och att befintliga brukare blivit 
äldre. Därmed behövs större yta både för hjälpmedel 
och verksamhet i övrigt.

Inom socialpsykiatri och boendestöd genomfördes en 
länsövergripande kompetensutveckling för all perso-
nal. Verksamheten utökade under året bemanningen 
med 0,75 årsarbetare utöver den satsning som gjordes i 
budgeten. Under hösten flyttade verksamheten till nya 
och mer ändamålsenliga lokaler. 

Inom hemtjänsten infördes den 1 mars 2010 kund-
val enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Utöver den 
kommunala verksamheten, Kärnhuset, godkändes tre 
privata utförare. En av de privata utförarna har i dags-
läget ett tjugotal kunder, de övriga någon enstaka eller 
ingen.

När det gäller korttidsboende för äldre använde verk-
samheten under året många korttidsplatser för perso-
ner som har beviljats särskilt boende och väntar på att 
få detta verkställt. Det har inneburit att verksamheten 
inte kunnat erbjuda avlastning i den utsträckning som 
är önskvärd.

Ungdomsboendet fortsatte att utvecklas, tillsammans 
med de båda ungdomscoacherna och myndighets-
enheten. Beläggningen har ända sedan starten varit 
hög och det finns ett stort behov av denna insats i 
 kommunen.

Stöd- och behandlingsenheten påbörjade en utbild-
ning i nätverksarbete. Syftet med att arbeta med 
nätverks möten i socialt utsatta familjer är att lyfta 
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fram det salutogena perspektivet (fokusering på frisk-
faktorer snarare än ohälsofaktorer) och att fokusera 
på lösningar. Modellen lyfter fram det privata nät-
verkets alla styrkor och tillgångar och syftar till att 
öka  föräldrarnas känsla av delaktighet. Nätverks-
utbildningen är ett samarbetsprojekt med deltagare 
från stöd- och behandlingsenheten, myndighets enheten 
inom socialförvaltningen samt skolförvaltningen.

Förvaltningen startade ett samarbete med habilite-
ringen avseende svagbegåvade familjer. Den så kallade 
”Lilla gruppen” startades för att stärka svag begåvades 
och socialt handikappade föräldrars förmågor och 
bygga deras självkänsla i föräldrarollen.

Antalet anmälda brott i kommunen minskade enligt 
polisens register med 25 procent under årets åtta första 
månader jämfört med samma period 2009. De brott 
som minskade mest är typiska ungdomsbrott. Antalet 
anmälda klotterbrott var fram till augusti 2010 endast 
15 stycken jämfört med samma period 2009 då mot-
svarande antal var 171 stycken. Den positiva föränd-
ringen antas bero på Bålstapolarnas stora betydelse.

Under året skrev Relationsvåldsgruppen en handlings-
plan angående våld i nära relationer om hur alla med-
arbetare ska handlägga och bemöta både offer och 
förövare samt barn som bevittnat våld i nära relationer 
i Håbo kommun.

Pomonas äldreboende delades och hus 2 drivs sedan 
den 1 september i Attendos regi. Nya demens riktlinjer 
från Socialstyrelsen ställer ökade krav, och därför 
började verksamheten göra en plan för att möta 
dessa krav. Äldreomsorgen fick även ett datoriserat 
dokumentations system, Treserva. 

Socialnämnden antog tillsammans med landstinget 
och övriga kommuner i länet en överenskommelse om 
regionala riktlinjer för tidig upptäckt och behandling 
av missbruk och beroendesjukdomar. Samtidigt för-
längdes RIM-projektet (Riktlinjer inom missbruks- 
och beroendevården) i ytterligare tre år, till och med 
2013, och arbetet med att implementera riktlinjerna 
fortsätter nu lokalt.

Myndighetsenhetens barn- och ungdomsgrupp fick 
under våren en licens från Socialstyrelsen att arbeta 
enligt modellen BBIC (barns behov i centrum), vil-
ket förstärker barnperspektivet i utrednings- och upp-
följningsarbetet. Genom Håbo kommuns avtal med 
Migrationsverket påbörjades också mottagandet av 
ensamkommande flyktingbarn, och fyra barn togs 
emot och placerades i familjehem.

För det övriga flyktingmottagandet har Håbo kom-
mun avtal om 20 personer per år, vilket kommunen 
i stort sett uppfyllt med cirka 35 mottagna perso-
ner under perioden november 2009 – december 2010. 
Utmaningarna har bland annat varit bostadsbrist 
inom kommunen.

Läkemedelsgenomgångar på särskilt boende på börjades 
i slutet av året. Utbildning i palliativ vård genomfördes 
för sköterskor med ansvar för särskilt boende tillsam-
mans med läkarna. Nya riktlinjer för läkemedel i bas-
förråd kom i samband med detta och medför ökade 
möjligheter till symtomlindring vid livets slutskede.

Personlig assistans utökade sin personalgrupp med 
9 medarbetare. Dessa anslöt i samband med över-
tagandet av ett omfattande ärende från landstinget. 
All personal genomgick HLR-utbildning och har 
erbjudits miljöutbildning. Den fortsatta utbildning i 
livsnära frågor som hålls av Svenska kyrkan har fort-
satt under 2010.

Nämnden har även planerat för ett nytt äldreboende 
och beslut har fattats om att bygga ett boende med 
40 lägenheter. En upphandling av byggentreprenör 
har skett och byggnationen ska genomföras som en 
så kallad partnering, vilket innebär att hela bygg-
processen kommer att ske i ett mycket nära samarbete 
mellan entreprenören och kommunen.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvi-
kelse

Externa intäkter 52 227 46 109 51 660 5 551
Interna intäkter 3 039 13 053 15 410 2 357
Summa intäkter 55 266 59 162 67 070 7 908
Lönekostnader –139 143 –139 492 –139 545 –53
Köp av  
verksamheter –61 330 –64 038 –65 454 –1 416
Övriga kostnader –26 157 –24 566 –28 265 –3 699
Interna kostnader –12 073 –23 606 –25 638 –2 032
Summa  
kostnader –238 703 –251 702 –258 902 –7 200
Resultat –183 437 –192 540 –191 832 708

I utfallet för både 2009 och 2010 ingår projektmedel 
på både intäkts- och kostnadssidan, men dock inte i 
budget för 2010. Detta förklarar en avvikelse på unge-
fär 7 mkr mellan utfall och budget på både intäkts- 
och kostnadssidan.

Högre interna intäkter och interna kostnader beror på 
intern debitering av den kommunala hemtjänsten. 
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De ökade kostnaderna 2010 för köp av verksamhet för-
klaras av införandet av kundval i hemtjänsten, Atten-
dos övertagande av Pomona hus 2 och ökade kostnader 
för köp av korttidsplatser inom äldre omsorgen.

Avvikelsen mot budget 2010 vad gäller övriga kostna-
der beror på högre kostnader än beräknat för äldre-
omsorg och på att avskrivningar av obetalda skulder 
gjordes internt, dock finns skulden kvar som ett krav 
mot den enskilde.

investeringar
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvi-
kelse

Inkomster
Utgifter –854 –1 075 –978 97
Summa –854 –1 075 –978 97

driftsredovisning
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvi-
kelse

Nämnd och styrel-
severksamhet –561 –548 –584 –36
Alkoholtillstånd 24 –39 –40 –1
Övergripande soci-
altjänst –6 638 –6 256 –6 456 –200
Äldreomsorg och 
boendestöd –70 968 –78 772 –82 153 –3 381
Insatser enligt LSS –37 072 –37 795 –39 349 –1 554
Färdtjänst/riksfärd-
tjänst –2 465 –2 400 –2 681 –281
Förebyggande äld-
reomsorg –6 731 –7 136 –6 630 506
Individ och famil-
jeomsorg –39 284 –39 524 –34 207 5 317
Ekonomiskt 
bistånd –15 960 –15 862 –16 984 –1 122
Arbetsmarknadsåt-
gärder –3 782 –4 208 –2 748 1 460
Summa –183 437 –192 540 –191 832 708

Äldreomsorgens kostnader avvek mot budget bero-
ende på kostnader för hemtjänst och högre kostnader 
än beräknat för köpta korttidsplatser.

Ökade kostnader för insatser enligt LSS orsakades av 
fler beviljade insatstimmar.

Lägre kostnader inom individ- och familjeomsorg 
beror på att kostnaderna för köpt vård minskade 
på grund av att den kommunala öppenvården har 
ut vecklats.

De högre kostnaderna inom ekonomiskt bistånd orsa-
kades av något högre kostnader för försörjningsstöd 
och avskrivningar av hyresskulder.

De lägre kostnaderna för arbetsmarknads åtgärder 
beror på att det har varit kostnadseffektivt att ha denna 
verksamhet på entreprenad. Samarbetet mellan Svensk 
kommuntjänst AB och enheten för försörjnings stöd 
utvecklades också under året.

Särskilt tilldelade medel
Kommunfullmäktige har avsatt medel för särskilda 
ändamål och medlen ingår i driftsredovisningen ovan.

Tkr Budget 
2010

Utfall 
2010

Avvi-
kelse

Tillfällig personalförstärkning 
inom hemsjukvården –385 –391 –6
Ökad personaltäthet på  
korttidsboende för äldre –400 –138 262
Budgetförstärkning inom  
hemtjänsten –315 –1 209 –894
1,0 årsarbetare till  
dagverksamhet Pomona –450 –150 300
1,0 årsarbetare till  
dagverksamhet Dalängen –450 –112 338
Summa –2 000 –2 000 0

Hemsjukvårdens förstärkning av resurser gick till tim-
anställd personal och konsulttjänster. Förstärkningen 
gjordes med anledning av en patient som har insatser 
fyra gånger per dag.

Överskottet för korttidsboendet och dag verksamheterna 
beror på återhållsamhet för att få balans i social-
nämndens budget.

Underskottet i hemtjänsten beror på fler bistånds-
bedömda och utförda timmar.

Mål och måluppfyllelse
i Håbo är Medborgarna i fokus
85 % av de med hemtjänstinsatser ska uppleva att de 
har stora eller mycket stora möjligheter att påverka 
när man får hjälp.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Andel hemtjänstkunder som 
upplever att man har stora 
eller mycket stora möjlig heter 
att påverka när man får hjälp 70,2 % 57,3 % 85 %

Målet uppfylldes inte trots mycket arbete med att 
öka brukarinflytandet. En förklaring till det för-
sämrade värdet jämfört med 2009 är att kommu-
nen har fler brukare med behov av mycket insatser. 
 Insatserna blir då mer utdragna över tid under till 
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exempel morgon och kväll vilket kan medföra att 
man inte får hjälp den tid man önskar. Det finns 
också en viss statistisk osäkerhet i materialet efter-
som svarsfrekvensen var lägre än 50 procent.

Andelen av de boende på Pomona och Dalängen 
som upplever att behovet av aktiviteter blir bra eller 
mycket bra tillgodosett ska vara minst 70 %.
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Andel boende på Pomona och 
Dalängen som upplever att 
behovet av aktiviteter blir bra 
eller mycket bra tillgodosett 74,5 % 71 % 70 %

Varje kontaktman gör upp en plan för aktivering 
och social samvaro med sin brukare. Ytterligare 
två årsarbetare anställdes på dagverksamheten 
och verksamhetens öppettider och utbud ökade. 
Det ledde till större möjlighet till aktivering för de 
boende. På både Dalängen och Pomona jobbar man 
med att hitta fler individuella aktiviteter vilket leder 
till viss minskning av gruppaktiviteter.

Fel i läkemedelshanteringen ska minska med minst 
50 % jämfört med 2009.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Antal rapporterade  
läkemedelsavvikelser 112 149 56

Antalet läkemedelsavvikelser ökade under året. 
Inom socialpsykiatrin identifierar man den ökade 
arbetsbelastningen som en möjlig orsak. En annan 
möjlig orsak kan vara en ökad rapportering efter-
som frågan har varit i fokus under året.

Den genomsnittliga hjälptiden för försörjningsstöd 
ska vara högst fyra månader.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Genomsnittlig hjälptid i måna-
der för försörjningsstöd 4,61 5,11 4,0

Verksamheten arbetade under året mycket med 
att ha en så konsekvent linje som möjligt i hand-
läggningen av försörjningsstöd. Ett arbete med att 
utveckla metodiken för utredning genomfördes 
också. Den troliga orsaken till att hjälptiden ökat 
är att antalet hushåll med försörjningsstöd på grund 
av arbetslöshet har ökat, och för denna grupp tar 
det längre tid att nå målet att ha egen försörjning.
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Alla boende på Pomona och Dalängen med mer än fem 
läkemedel per dag ska under 2010 ha en läkemedels-
genomgång med farmacevt och läkare.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Arbetet med läkemedelsgenomgångar på börjades 
under året och större delen av de boende på 
Dalängen och Pomona hus 4 har fått läkemedels-
genomgång. De resterande får det under Januari 
2011. Pomona hus 2 (Attendo) kommer därefter att 
genomföra detta.

E-post till socialförvaltningen ska besvaras inom 36 
timmar helgfri vardag.

Måluppfyllelse har inte mätts. Flertalet verksamhets-
chefer har dock uppgett att man besvarar e-post 
inom 36 timmar.

i Håbo är dina skattepengar vårt ansvar
Socialförvaltningen ska utveckla minst ett nytt arbets-
sätt som förebygger institutionsplaceringar.
 + Målet	är	uppfyllt
Socialnämnden fortsätter att utveckla kommunens 
ungdomsboende till stöd för kommunens  ungdomar.
Samarbetet mellan skolförvaltningen och social-
förvaltningen innebär bland annat gemensam 
utbildning i nätverksarbete. Det är en metod som 
ökar samverkan och samordning mellan det profes-
sionella nätverket och det privata nätverket i arbe-
tet med psykosocialt utsatta familjer. Syftet är att 
lyfta fram det salutogena perspektivet och se alla de 
styrkor som det privata nätverket har, och att arbeta 
lösningsfokuserat.

Socialnämnden ska i samarbete med samordnings-
förbundet göra en ansökan till ESF.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

i Håbo bygger vi för framtiden
Socialnämnden ska skapa förutsättningar för flera 
aktörer inom omsorgen av äldre och funktions hindrade
 + Målet	är	uppfyllt
Målet uppfylldes. Den 1 mars 2010 infördes kund-
val enligt LOV inom hemtjänsten. Den 1 septem-
ber 2010 övertog Attendo driften av Pomona hus 2.

i Håbo är den kommunala verksamheten 
kvalitetssäkrad
Genom en fortsatt utökad samverkan mellan de 
enskilda skolorna och socialtjänsten ska stödet till 
barn med särskilda behov utvecklas och möjligheterna 
till stöd och behandling inom kommunen förbättras.
 + Målet	är	uppfyllt
Stöd- och behandlingsenheten och elevhälso teamet 
inom skolförvaltningen utökade sin samverkan i 
slutet av året.

4U-projektet utvecklades under hösten och har 
nu sin utbildning förlagd på Biskops-Arnö. En av 
ungdoms coacherna är tillgänglig för ungdomarna 
som är inskrivna där två förmiddagar i veckan. Det 
är ett samarbete där bildningsförvaltningen anmä-
ler de ungdomar som ska vara med i projektet.
Stöd- och behandlingsenheten har ett nära samar-
bete med skolkuratorerna, som ofta hjälper familjer 
att vända sig till enheten för att få behandlings-
insatser inom kommunen.
De tre aktuella förvaltningarna har en gemensam styr-
grupp när det gäller arbetet med barn och ungdomar.

Verksamhetsredovisning till socialnämnden av nyckel-
tal ska ske varje kvartal.
 + Målet	är	uppfyllt
Nyckeltal har rapporterats i samband med delårs-
bokslut. Vid flera tillfällen har förvaltningen också 
lämnat rapporter för vissa nyckeltal som exempelvis 
antal ej verkställda beslut om särskilt boende och 
avvikelser inom hälso- och sjukvården.

i Håbo kan du välja
Under 2010 ska möjligheterna för brukarna att välja 
olika aktörer/utförare för vård, boende och omsorg 
öka.
 + Målet	är	uppfyllt
Den 1 mars 2010 infördes kundval i hemtjänsten 
enligt LOV. Ett 20-tal personer har valt en privat 
utförare av hemtjänst.

I Håbo finns en miljö för framtiden
Införa rutiner för källsortering inom hela social-
förvaltningens verksamhet.
 + Målet	är	uppfyllt
Rutiner för källsortering finns i alla verksamheter.

Minska energianvändningen i kommunens lokaler.
Målet har inte utvärderats.

Vid utbyte eller eventuell nyanskaffning av fordon till 
socialförvaltningen ska miljövänligt alternativ inköpas.
 + Målet	är	uppfyllt
Vid de nyanskaffningar som gjorts har förvaltningen 
valt ett miljövänligt alternativ där det varit möjligt.

All personal ska få minst en miljöutbildning under 
2010.
 + Målet	är	uppfyllt
All personal har erbjudits miljöutbildning under 
året, och miljöombud finns i alla verksamheter.
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i Håbo ska medarbetarna ha goda 
anställningsvillkor, meningsfulla arbetsuppgifter 
och kontinuerliga möjligheter till utbildning 
och utveckling i sitt arbete. Heltid ska vara en 
rättighet, deltid en möjlighet.
Samtliga medarbetare ska ges möjlighet till vidare-
utbildning vid minst två tillfällen under verksamhets-
året.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Större delen av personalen har erbjudits vidare-
utbildning vid minst två tillfällen under året.

nyckeltal och analys
särskilt boende - Hus 4
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Antal boenden 32 32 32 32
Antal omvårdnads-
pers (exkl lönebidr) 21,3 21,5 21,5 21,5
Personaltäthet (exkl 
natt) 0,67 0,67 0,67 0,67
Andel årsarb med 
utbildning, % 72 72 72 72
Kostn per boende, 
kr (exkl natt) 322 952 284 691 300 370 300 637

särskilt boende - dalängen
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Antal boenden 18 18 18 18
Antal omvårdnads-
pers (exkl lönebidr) 16,9 12,97 13,16 13,16
Personaltäthet (exkl 
natt) 0,94 0,73 0,73 0,73
Andel årsarb med 
utbildning, % 100 100 100 100
Kostn per boende, 
kr (inkl natt) 459 322 416 303 402 707 428 059

Hemtjänst
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Antal kunder 267 253 262 300

Hemsjukvård
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Antal ärenden 313 340 364 330
Kostnad per kund, kr 22 856 21 041 20 262 23 198

sjövägen
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Antal boenden 5 6 6 6
Antal årsarb 7,50 8,77 8,50 8,77
Personaltäthet 
(exkl natt) 1,40 1,46 1,46 1,46
Andel årsarbetare 
med utbildning, % 80 80 82 80
Kostn per  
brukare, kr 1 214 930 1 299 410 1 372 167 1 373 000
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Lindegårdsvägen
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Antal boenden 6 6 6 6
Antal årsarbetare 6,0 6,5 6,5 6,5
Personaltäthet 
(exkl natt) 1,0 1,08 1,08 1,08
Andel årsarb med 
utbildning, % 100 100 100 100
Kostn per  
brukare, kr 562 666 644 333 722 167 659 167

Korttidsboende ekan
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Antal kunder 18 18 19 18
Antal årsarb 5,7 6,0 6,5 6,5
Antal boendedygn 936 837 943 837
Andel årsarbetare 
med utbildning, % 70 100 100 100

socialpsykiatri
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Antal kunder dagtid 20 29 32 29
Antal årsarbetare 6,0 6,75 8,0 7,0
Antal beslut  
boendestödstimmar 7 280 7 909 10 660 7 909
Antal besök Källans 
verksamhet 2 541 2 005 1 717 2 000
Personaltäthet dag 0,25 0,20 0,25 0,25
Andel årsarbetare 
med utbildning, % 83 100 100 100

Familjehem 0-20 år  
(exkl jourhem och familjehem Lss)
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Antal personer/ 
placeringar 21 25 19 35
Kostnad per plats, kr 268 619 284 608 307 105 220 000

instutitionsvård barn och unga
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Antal personer/ 
placeringar 13/13 14/17 8/9 12
Kostnad per plats, kr 603 636 387 873 501 555 566 666

instutitionsvård vuxna
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Antal personer/ 
placeringar 10/10 14/16 9/13 10
Kostnad per plats, kr 107 846 276 174 105 769 192 000

Barnavårdsutredningar
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Aktualiseringar 517 550 506 560
Inledda  
utredningar 165 161 152 175
Avslutade  
utredningar 124 158 144 150

Försörjningsstöd
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Antal hushåll 358 351 370 375
- varav arbetslösa 167 215 295 250
Antal bidrags-
månader 1 521 1 620 1 890 1 700
Antal bidragsmånader 
per hushåll 4,25 4,61 5,11 4,53
Kostn per hushåll, kr 31 132 38 262 37 333 36 267

Personlig assistans
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Beviljade timmar 
LASS 67 542 69 500 70 630 73 548
Beviljade timmar 
LSS 7 104 8 400 11 650 8 556

Familjeteamet
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Behandlingsinsatser 181 230 255 230
- varav individuella 
familj 109 127 143 130
- varav i grupp 72 103 112 100
Andel ärenden 109 127 143 130
- varav avslutade 
ärenden 49 66 64

Korttidsboende, äldre
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Kostnad per plats, kr 242 143 310 705 327 031 348 166
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viktiga förändringar och trender
Nya demensriktlinjer från Socialstyrelsen ställer ökade 
krav på verksamheten när det gäller denna målgrupp. 
Trenden med större krav och önskemål från de boende 
när det gäller aktivering och social samvaro håller i 
sig. Under senare delen av 2010 påbörjade förvalt-
ningen ett arbete med att minska antalet medarbetare 
kring varje enskild brukare för ökad trygghet, påver-
kan och personcentrerad omvårdnad.

Även inom omsorgen om funktionshindrade finns tyd-
liga krav och önskemål om ett mer individuellt anpas-
sat stöd, vilket förvaltningen tycker är mycket positivt.

När det gäller kommunens befintliga korttidsboende 
är det förmodligen bara en tidsfråga innan äldre bru-
kare inte längre accepterar att bo i dubbelrum. Frågan 
har aktualiserats på förvaltningen, och i samband med 
att det nya äldreboendet öppnas kommer alternativa 
lösningar att övervägas.

Brukarna förväntar sig ett större inflytande över sin 
vardag, vilket verksamheten måste anpassa sig till. Ett 
led i detta är att ha brukarråd, vilket idag finns i ett par 
verksamheter.

Antalet barn som diagnostiseras med neuro psyk-
iatriska funktionshinder förväntas fortsätta att öka 
vilket  ställer krav på ännu bättre samverkan  mellan 
skola och socialtjänst och mellan kommun och lands-
ting.

Användandet av standardiserade bedömnings instru-
ment inom socialtjänsten förväntas öka i och med 
ökad evidens och tydligare nationella rekommenda-
tioner.

Den nationella översynen av missbruksvården kan 
leda till olika statliga direktiv på området.

Lagförändringar inom LSS tydliggör barnperspektivet 
och den enskildes rättigheter till en individuell plan.

2012 förväntas delar av socialtjänstlagen och lagen om 
vård av unga att förenas i en ny barnskyddslag som 
ger större möjligheter att följa upp ett barns situation, 
även mot vårdnadshavarens vilja.

Inom hemsjukvården kan man förvänta sig fler patien-
ter, dels på grund av att invånarna i kommunen blir 
äldre, dels beroende på den tekniska utvecklingen 
inom hälso- och sjukvården som medför att allt fler 
kan vårdas i hemmet.

Det finns en ökad efterfrågan från kommunens äldre 
på så kallat ”mellanboende”. Förvaltningen bedömer 
att denna utveckling kommer att fortsätta.

De närmaste åren kommer samverkan med lands-
tinget att intensifieras. Det sker exempelvis genom det 
gemensamma närvårdsprojektet. 

intern kontroll
När det gäller intern kontroll genomförde förvaltningen 
under året följande insatser:
zz En strukturerad plan för intern kontroll ut arbetades 

och föreläggas socialnämnden i  februari 2011.
zz I samverkan med Knivsta, Gnesta och Trosa följde 

förvaltningen upp kvaliteten inom LSS-verksamhe-
ten.
zz Djupintervjuer genomfördes med ett antal personer 

som fått biståndsbeslut, i syfte att säkra kvaliteten i 
mötet mellan biståndsbedömare och brukare.
zz Ekonomiska uppföljningar redovisades för social-

nämnden vid varje sammanträde utom i januari.
zz Utifrån en särskild mall granskades kvaliteten i fem 

barnavårdsutredningar.
zz Medicinskt ansvarig sjuksköterska följde upp och 

redovisade avvikelser inom hälso- och sjukvården. 
Det har bland annat medfört utbildning inom vissa 
områden.
zz Boende på Pomona och Dalängen har fått svara på 

en brukarenkät.
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Miljö- och tekniknämnden

sammanfattning
2010 var ett händelserikt år för miljö- och teknik-
nämnden. Ett år kantat av massor av snö, flera olika 
förvaltningschefer, Vegoria-utbildningar, fuktskador 
på kommunens fastigheter, nytillträdda avdelnings-
chefer, men framför allt ett stort jobb inom nämnden 
med omprioriteringar för att minimera det prognos-
tiserade underskottet.

Snön gjorde även att budgeten för snöröjning, halk-
bekämpning, snötransport och sandupptagning över-
skreds. Det innebar bland annat att de flesta av de 
budgeterade satsningarna på underhållsbeläggning 
inte genomfördes.

Även fastighetsavdelningen påverkades av snön. Avdel-
ningens kostnader ökade på grund av obudgeterade 
kostnader för snöborttagning från tak, fuktskador och 
oförutsett inläckage. Reparationer efter inläckagen 
pågår fortfarande på vissa skolor. 

Nämnden påbörjade under året ombyggnationen av 
entréplan i kommunhuset och färdigställde det med-
borgarkontor som ska bemannas 2011. 

Ekonomiskt gjorde miljö- och tekniknämnden ett 
underskott på 7,3 mkr till följd av de problem som 
uppstått under året. VA-avdelningen gjorde ett över-
skott på 941 tkr och avfallsavdelningen ett underskott 
på 1,1 mkr.

Inför 2011 höjs internhyran med fyra procent, vilket 
gör att fastighetsavdelningen kan hantera ökningar 
av priset på energi, externa lokaler och eventuella höj-
ningar av entreprenörs- och konsultpriser. Nämnden 
har även fått 3,5 mkr till planerat underhåll, vilket 
kommer att leda till att både gatu- och fastighets-
avdelningen kan genomföra ett mera långsiktigt och 
planerat underhåll av kommunens fastigheter. Nämn-
dens bedömning är därför att 2010 var ett tufft år 
ekonomiskt, men att 2011 kommer att bli ett mycket 
bättre år med stabilt ledarskap och förhoppningsvis 
färre oförutsedda händelser.

Uppdrag och ansvarsområde
Mycket av det som miljö- och teknikförvaltningen 
arbetar med är sådant som de flesta av oss använder 
dagligen utan att reflektera över.

Förvaltningen ser till att invånarna har vatten i kra-
nen, att sopor blir omhändertagna och att de allmänna 
platserna har belysning. Ansvaret omfattar också att 
se till att kommunens naturreservat, stränder och par-
ker sköts och att kommunala gator, gång- och cykel-
vägar och busshållplatser fungerar och är säkra att 
vistas på.

Miljö- och teknikförvaltningen bygger, underhåller 
och städar skolorna och förskolorna, och lagar maten 
som serveras där. Även kontroller av att restaurang-
erna arbetar på rätt sätt och att företag och industrier 
inte förorenar vår mark ligger på miljö- och teknik-
förvaltningen, liksom bygglovsfrågor och planering 
för var och hur kommunen ska bebyggas.

Förvaltningen har personal med med vitt skilda utbild-
ningar och arbetsområden, vilket ger en dynamisk 
verksamhet. Arbetet styrs av de beslut som fattas av 
politikerna i miljö- och tekniknämnden och tillstånds-
nämnden.

Årets händelser
Fastighetsavdelningen
Två fuktskador uppstod på Mansängens förskola och 
Gröna Dalens skola. Orsaken till Mansängens fukt-
skada var takläckage och på Gröna Dalen orsakades 
fuktskadan av ett läckande golvvärmerör. Verksam-
heterna fick under tiden för renovering evakueras till 
andra lokaler.

Årets snöfall har bidragit till inläckage och fukt skador 
i flera byggnader. I flera fall har detta bidragit till att 
verksamheten i lokalen har påverkats och man har 
tvingats byta lokal under tiden för renovering.

gatuavdelningen
Under året påbörjades byggnationen av en skatepark. 
Utformningen har skett i samråd med ungdomar från 
kommunen. Ungdomarna har upplevt dialogen, som 
startade med demokratidagarna, som något mycket 
positivt och de känner sig delaktiga i projektet.

Antalet insatser inom vinterväghållningen var betyd-
ligt fler än under en normal vinter. Detta påverkade 
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såväl kommunens invånare, gatuavdelningens personal 
och de anlitade entreprenörerna.

Kostavdelningen
Under våren uppmärksammades omfattande fukt-
skador i Gröna Dalens kök. Produktionen av mat 
flyttades till BCJF:s kök, Gransäterskolans kök och 
Futurumskolans kök under hela höstterminen 2010. 
Detta påverkar även delar av vårterminen 2011. Upp-
starten av Gröna Dalens kök är planerad till den 1 
mars 2011. Eleverna påverkades, eftersom de fick mat 
levererad från olika skolor och fick äta på engångs-
material. Utbudet i salladsbuffén var begränsat under 
perioden.

Kompetensutveckling har genomförts för all köks-
personal i ”grön gastronomi”, vilket innebär att mer 
rotsaker och grönsaker kommer att ingå i måltiderna 
än tidigare. Eleverna har även fått en bättre utbud av 
näringsriktiga sallader och grönsaksrätter. 

Miljöavdelningen
Länsstyrelsen utförde under året en revision av kom-
munens miljö- och hälsoskyddstillsyn. Bland annat 
kritiserades kommunens organisation av miljöbalks-
tillsynen och att det finns en oacceptabel resursbrist. 
Andra synpunkter som revisionen gav var att admi-

nistrationen fungerar bra och att handläggningen och 
ärendehanteringen har en god kvalitet.

Hälsoskyddet dominerades av fukt- och mögel-
relaterade problem i skolor och förskolor.

Under hösten initierade miljöavdelningen ett samar-
bete med Knivsta kommuns miljökontor för att arbeta 
fram samverkansformer inom tillsynen.

Byggavdelningen
Byggavdelningen hade för andra året i rad den högsta 
kundnöjdheten i hela bygglovsalliansen.

Avdelningen deltog i arbetet med den fördjupade 
överisiktsplanen för Bålsta tätort och arbetade med att 
ta fram ett kulturmiljöprogram.

Planavdelningen
En detaljplan för Skokloster udde etapp 1 ställdes ut 
och antogs under året. Planen innehåller cirka 300 nya 
bostäder. Två detaljplaner i Krägga ställdes ut och 
antogs, vilket innebär ytterligare cirka 50 bostäder i 
Krägga.
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GIS-, mät- och kartverksamheten arbetade under året 
med att införa ett nytt system för att förbättra hante-
ringen av kommunens kartinformation.

Miljöstrategiska enheten
Under 2010 anordnades en miljövecka i samband 
med Earth Hour. Miljöstrategiska enheten medver-
kade under Håbo festdag med information om natur-
vårdsarbetet i kommunen. Miljöstrategiska enheten 
drev också ett LOVA-projekt (lokal vattenvård) där 
tre  vattendrag i Håbo undersökts. Inventeringen av 
Skörby deponin har fortsatt under året.

Under hösten 2010 startade även arbetet med att ta 
fram en energieffektiviseringsstrategi med tillhörande 
handlingsplan. Detta projekt leds av miljöstrategen.

vA och avfallsavdelningen
Årets händelser redovisas sepratat under avsnitten VA-
avdelningen och avfallsavdelningen.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvi-
kelse

Externa intäkter 16 976 17 722 18 028 306
Interna intäkter 88 786 85 006 86 193 1 187
Summa intäkter 105 762 102 728 104 221 1 493
Lönekostnader –46 646 –48 367 –47 272 1 095
Köp av 
verksamheter –30 431 –29 799 –35 436 –5 637
Övriga kostnader –55 316 –104 570 –57 470 47 100
Interna kostnader –54 312 –167 –51 564 –51 397
Summa kostnader –186 705 –182 903 –191 742 –8 839
Resultat –80 943 –80 175 –87 521 –7 346

Miljö- och tekniknämndens totala budget för 2010 var 
80,2 mkr, inklusive de särskilt tilldelade medel som 
nämnden fick till bättre skolmat, bättre städning inom 
skola samt belysning vid övergångsställen längs Stock-
holmsvägen och Enköpingsvägen. Nämndens resultat 
för 2010 exklusive VA- och avfallsavdelningen blev ett 
underskott på 7,3 mkr.

Budgeterna för VA-avdelningen och avfallsavdelningen 
är till 100 procent taxefinansierade, varför dessa verk-
samheter redovisas separat.

De externa intäkterna ökade jämfört med 2009. Till 
stor del beror det på att flera detaljplaner än planerat 
blev antagna under 2010, jämfört med 2009.

Internhyressystemet infördes den 1 januari 2009 
och drygt 95 procent av nämndens interna intäkter 
under 2010 härrör systemet. En extern utredning av 

intern hyressystemet, som företaget Evidens BLW AB 
genomförde under hösten visar att systemet i princip 
är bra, men behöver utvecklas.

Kostavdelningen stod för en stor del av överskottet för 
de interna intäkterna. Det har att göra med att några 
skolor och förskolor haft fukt- eller vattenläckor under 
året och att ombyggnationen av Slottsskolans kök 
 försenades. I dessa fall har produktionen av mat skett 
på andra kök, och dessa produktionskök fick därför 
obudgeterade intäkter från de fukt- och vattenskadade 
köken.

Totalt sett fick nämnden en positiv avvikelse på 1,5 mkr 
för de totala intäkterna.

För lönekostnaderna uppstod ett överskott inom verk-
samheten MTF-ledning, beroende på att man endast 
hade lönekostnader för den ordinarie förvaltnings-
chefen under en del av året och att de tillförordnade 
förvaltningscheferna har delat upp lönekostnaderna 
på flera andra verksamheter. Även verksamheterna 
simhall och gatu/park drift och underhåll redovisar 
överskott på 1,1 mkr inom lönekostnader. Detta på 
grund av omstruktureringar mellan olika verksamhe-
ter och att vakanta tjänster inte har tillsatts direkt.

Under den mycket snöiga och till viss del kalla vintern, 
hade gatuavdelningen mycket högre kostnader än ett 
normalår avseende köp av verksamhet. Budgeten för 
snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sand-
upptagning överskreds med 5,9 mkr. För att minimera 
underskottet på avdelningen har man gjort ompriori-
teringar och minskat arbetet med underhållsbelägg-
ningar till ett minimum.

Även fastighetsavdelningen hade mycket högre kostna-
der än under ett normalår för snöborttagning från tak, 
fuktskador och oförutsett inläckage. Även inom denna 
avdelning krävdes neddragningar av underhållet för att 
balansera det stora underskott som uppstått på grund 
av köp av verksamhet. Trots minskningar av det plane-
rade underhållet blev det totala underskottet för köp 
av verksamhet 5,6 mkr.

Förklaringen till den stora avvikelsen mellan budget 
och utfall för 2010 avseende övriga kostnader beror på 
något som i bokföringssammanhang kallas för mot-
part. Miljö- och tekniknämnden budgeterar inte med 
motpart vilket gör att budget för till exempel fastig-
heternas kapitaltjänster är budgeterade under ”övriga 
kostnader”, men konteras med motpart och därför 
hamnar kostnaden för kapitaltjänsten under rubriken 
”interna kostnader” i matrisen ovan.
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Verksamheten fastighetsdrift står för den största 
enskilda avvikelsen mot budget avseende externa, 
övriga kostnader. Obudgeterade ökningar av kostna-
der för bland annat energi, fjärrvärme, lås, nycklar, 
belysning, skyddsutrustning och reparation av köks-
maskiner har gjort att budgeten inte kunnat hållas.

Även verksamheten skolmåltider, skola, hade högre 
övriga kostnader än budgeterat, framför allt för grön-
saker, frukt, mejerivaror, städmateriel och leasing av 
fordon.

Kostavdelningen stod för en stor del av underskottet 
avseende de interna kostnaderna. Det har att göra med 
att några skolor och förskolor hade fukt- eller vatten-
läckor under året och att ombyggnationen av Slotts-
skolans kök försenades. I dessa fall har produktionen 
av mat skett på andra kök och de icke producerande 
köken har därmed fått obudgeterade kostnader för 
köp av mat från andra kök.

Totalt sett gjorde nämnden ett underskott på 8,8 mkr 
på kostnadssidan, vilket lett till miljö- och teknik-
nämndens totala negativa resultat på 7,3 mkr.

investeringar
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvi-
kelse

Inkomster 2 189 594 41 –553
Utgifter –28 523 –48 371 –20 289 28 082
Summa –26 334 –47 777 –20 248 27 529

Fullmäktige beslutade i mars 2010 beslut att kommu-
nen skulle bygga ett nytt äldreboende. Projektet kom-
mer att löpa under flera år och budgeten för 2010 var 
20,0 mkr. Endast en bråkdel av dessa pengar förbru-
kades under året och dessa kommer därför att behöva 
lyftas över till 2011. På utgiftssidan stod detta projekt 
för en avvikelse på 19,1 mkr.

Kommunen har sedan tidigare beslutat att genomföra 
åtgärder i kommunhuset för att förstärka kommunens 
krisledningsförmåga, så att man skapar förutsätt-
ningar för en effektiv och säker ledning. Detta arbete 
sker i samarbete med Räddningstjänsten Enköping-
Håbo. Kommunen har hos Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) ansökt om bidrag på 50 
procent av kostnaden för ombyggnationen. Bidraget 
betalas ut efter avslutat projekt. Projektet har nyligen 
påbörjats och fortsätter under 2011. Avvikelsen gente-
mot budget för detta projekt var därför 1,9 mkr.

Under 2010 färdigställde kommunen även medborgar-
kontoret i kommunhuset. Vissa åtgärder kvarstår vil-
ket gör att projektet gav en budgetavvikelse med cirka 
900 tkr. Medborgarkontoret kommer att bemannas 
från den 28 februari 2011.

Nämndens har önskat föra över 27,5 mkr till 2011, 
eftersom dessa projekt fortfarande pågår.

driftsredovisning
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvi-
kelse

Nämnd och Styrel-
severksamhet –391 –470 –393 77
MTF-Ledning –2 371 –2 525 –1 761 764
Planavdelningen –2 427 –2 500 –1 899 601
Byggavdelningen –613 –700 –773 –73
Gatuavdelningen –27 152 –28 500 –31 645 –3 145
Miljöavdelningen –2 209 –2 350 –2 039 311
Kostavdelningen –24 000 –23 600 –24 766 –1 166
Fastighetsavdel-
ningen –20 888 –18 100 –22 773 –4 673
Miljöstrategiska –718 –1 150 –1 229 –79
Information –174 –280 –243 37
Summa –80 943 –80 175 –87 521 –7 346

Den avdelning som hade svårast att hålla budget 
under 2010 var fastighetsavdelningen. Det finns flera 
bi dragande faktorer till detta. Den snörika vintern 
är en faktor. Snön har även orsakat fukt- och vatten-
skador och inläckage på vissa av kommunens fastig-
heter, vilket har krävt akut felavhjälpande underhåll.

En annan faktor bakom underskottet är att intern-
hyran inte höjdes inför 2010, trots att flera av avdelning-
ens kostnader har ökat. Nämnas kan att kostnaderna 
för köp av verksamhet, som exempelvis takarbeten, 
glasmästeriarbeten, styr och regler, byggnads arbeten, 
storköksarbeten, ventilationsarbeten och konsulter 
ökat markant. En jämförelse mellan åren, avseende 
köp av verksamhet för hela avdelningen, visar att kost-
naderna var 8,4 mkr år 2007, 10,0 år 2008, medan 
12,5 mkr användes till köp av verksamhet och entre-
prenad år 2010. 

Även gatuavdelningen påverkades av den snö som 
föll under vintern och som gjorde att avdelningen 
fick mycket högre kostnader jämfört med ett nor-
malår. Budgeten för snöröjning, halkbekämpning, 
snö transport och sandupptagning överskreds med 
5,9 mkr.

För att minimera underskottet på både fastighets- och 
gatuavdelningen har avdelningarna prioriterat om och 
bland annat dragit ner på det planerade, långsiktiga 
underhållet.

Särskilt tilldelade medel
Kommunfullmäktige har avsatt medel för särskilda 
ändamål och medlen ingår i driftsredovisningen ovan.

Håbo kommun

M
iljö- och tekniknäm

nden

82



Tkr Budget 
2010

Utfall 
2010

Avvi-
kelse

Bättre mat inom skolan 800 822 22
Belysning vid övergångs stället 
 efter Stockholmsvägen och 
 Enköpingsvägen 500 88 –412
Bättre städning inom skolan 500 326 –174
Summa 1 800 1 236 –564

Kostavdelningen har tack vare denna satsning foku-
serat på ekologiskt odlad och tillagad mat. Hela per-
sonalen deltog i ett flertal kurstillfällen avseende 
vegetariskt/ekologiskt. En övervägande del av sats-
ningen gick dock till en ökning av andelen ekologiska 
råvaror. Inköpen av ekologiskt odlade råvaror utgjorde 
14 procent av avdelningens totala inköp av råvaror 
under 2010, vilket var en fördubbling från året innan.

Gatuavdelningen färdigställde under året belysning 
vid två övergångsställen. Till de övriga har endast 
material köpts in, men arbetet kunde inte slutföras på 
grund av den tidiga vintern.

Lokalvårdsavdelningen förbättrade kvaliteten på 
lokalvård på skolorna Gröna Dalen och Futurum 
genom utökning av personal.

Mål och måluppfyllelse
i Håbo är Medborgarna i fokus
Tjänsterna ska utvecklas och kvalitetsgaranteras uti-
från kundens behov. Mäts genom medborgarenkät.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Nämndens tjänster utvecklas fortlöpande i sam-
arbete med kunderna, men har inte kvalitets-
garanterats utifrån kundens behov. Under 2010 har 
till exempel miljöavdelningen utvecklat samarbetet 
med SOS och fastighetsavdelningen utvecklat fel-
anmälan, men eftersom dessa tjänster inte är mätta 
i medborgarenkäten, bedömer nämnden att målet 
inte uppfylldes.

Kvalitetsgarantier på kommunikationen till kommun-
invånarna införs.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Under året införde VA- och avfallsavdelningen 
e-faktura, byggavdelningen införde e-tjänst för 
bygglov, fastighetsavdelningen utvecklade sin ser-
vice för felanmälan och garantier för tillgänglig-
het infördes på flera avdelningar. Kvalitetsgarantier 
för kommunikationen till kommuninnevånarna har 
dock inte införts. Nämnden bedömer därför att 
detta mål inte uppfylldes.

Den fysiska utemiljön ska upplevas tryggare.                     M äts 
genom medborgarenkät.
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

5,0 5,7 5,1

SCB:s medborgarundersökning hösten 2010 i Håbo 
kommun ställer bland annat frågan ”hur tryggt 
och säkert kan du vistas utomhus på kvällar och 
helger?”. Resultatet för denna fråga är att betyget 
höjts från 5,0 till 5,7. Det finns många para metrar 
som påverkar detta, exempelvis polisens arbete, 
belysning på vägar och gång- och cykelvägar och 
Bålstapolarnas aktiva arbete. Men även miljö- och 
tekniknämnden har genomfört många aktiviteter 
som kan ha bidragit till att kommunen känns tryg-
gare. Exempel på aktiviteter och åtgärder är förbätt-
ringar av trafik säkerheten längs Dal vägen, förstärkt 
 belysning på skol- och förskolegårdar, förstärkt 
belysning på övergångsställen längs Stockholms-
vägen samt en gångbana vid Vibyskolan. Plan-
avdelningen gör också trygghetsanalyser vid 
planläggning av nya områden. Medborgarenkäten 
visar inte att de aktiviteter som nämnden genomfört 
verkligen gör att den fysiska utemiljön upplevs tryg-
gare, men bedömningen är att nämndens aktiviteter 
har bidragit till förbättringen av betyget.

i Håbo är dina skattepengar vårt ansvar
Ytterligare ett utvecklingsprojekt  ska     finansieras med 
EU stöd.
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål 
2010

Antal utvecklingsprojekt som 
finansierats med EU stöd 0 1 1

Nämndens bedömning är att målet uppfylldes tack 
vare att gatuavdelningen fått EU-bidrag för projek-
tering av skatepark. Detta projekt kommer även att 
pågå under 2011.

Realistiska underhållsplaner avseende fastighets- och 
gatuunderhåll ska följas.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Gatuavdelningen tog under 2009 fram en under-
hållsplan som visade behovet av underhålls-
beläggningar på kommunens vägar och gång- och 
cykelvägar. Planen visade ett underhållsbehov på 
cirka 30 mkr som skulle kunna delas upp på en fem-
årsperiod. På grund av kostnaderna för vinterväg-
hållning vintern 2010 har i stort sett inga planerade 
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underhållsbeläggningar utförts, vilket gör att gatu-
avdelningen inte uppfyllde sin del av detta mål.
Fastighetsavdelningen underhåller i dagsläget kom-
munens fastigheter efter befintlig underhållsplan, 
men ett arbete pågår med att ta fram en bättre och 
mer realistisk plan. Nämndens bedömning är därför 
att målet inte uppfylldes.

i Håbo bygger vi för framtiden
Ta fram två detal jp laner  med bostäder  för  
ungdomar och äldre.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

0 0 2

Planavdelningen arbetar med detaljplan för 
Glastomten och detaljplaneprogram för Bålsta 
 centrum. Dessa har inte antagits under 2010, vilket 
gör att målet inte uppfylldes.

Ta fram en detaljplan för Skokloster som skapar för-
utsättningar för service och näringsverksamhet.
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål 
2010

Antal detaljplaner för Skoklos-
ter som skapar förutsättningar för 
 service och näringsverksamhet 1 1

Detaljplanen för Skokloster udde 1 är antagen, men 
har ännu inte vunnit laga kraft. Trots detta anser 
nämnden att målet uppfylldes.

i Håbo är den kommunala verksamheten 
kvalitetssäkrad
Införa ett system för föreningsstöd på lika villkor.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Bildningsnämnden har beslutat om vilken pris-
lista som gäller för kommunala föreningsbidrag och 
hyressättning för lokaler.
Under 2010 tecknades ett nytt hyresavtal mellan 
kommunen och Bålsta HC, som även gällde retro-
aktivt från och med säsongen 2007/2008. Detta 
avtal följer inte de beslut som kommunfullmäktige 
tidigare har antagit avseende kommunala förenings-
bidrag och hyressättning för lokaler, vilket gör att 
nämnden inte kan se att systemet har införts och 
används.

Öka företagarnas nöjdhet med kommunal service. 
SBA nyckeltal ska öka från 63-70.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

63 70

Nämnden genomförde ett flertal aktiviteter som 
ökade insatser inom bygg, VA/avfall och miljö gen-
temot företagare. Anledningen till att nämnden 
trots detta inte anser att målet uppfylldes, är att 
SBA:s undersökning inte publicerats, vilket gör att 
nämnden inte vet om dessa aktiviteter har fått den 
önskade effekten.

i Håbo kan du välja
Fem nya kundval införs under 2010.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

0 5

Trots att flera nya kundval infördes under året bedö-
mer nämnden att man når inte upp till målet fem 
nya kundval.
I fullmäktiges fastställda policy för valfrihet och 
konkurrens anges att varje nämnd ska ha en treårig 
plan över vilka verksamheter som ska prövas i kon-
kurrens och hur valfriheten i egenregiverksamheten 
ska utvecklas. Planen ska revideras årligen och föl-
jas upp i samband med delårsbokslut och bokslut. 
Utredningen av de verksamheter som skulle utre-
das under 2010 är genomförd. Utförligare informa-
tion om utredningarna finns i ärendet Uppföljning 
av valfrihet och konkurrens i samband med delårs-
bokslut år 2010.

I Håbo finns en miljö för framtiden
Minska energiförbrukningen inom kommunens fastig-
hetsbestånd med 2 %.
 + Målet	är	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål 
2010

Minskning av energi-
förbrukningen inom kommu-
nens fastigheter, i % 0 2 2

Under 2010 startades ett projekt för att ta fram 
en energieffektiviseringsstrategi för kommu-
nens fastigheter och transporter. Under hösten 
samman ställdes en nulägesanalys som åskådliggör 
energiförbrukningen och tydligare möjliggör kom-
mande mätningar av energieffektiviseringsåtgärder. 
Åtgärder pågår löpande, som information till bru-
kare, utbyte till lågenergibelysning, fortsatt sprid-
ning av broschyrer om energi och källsortering, 
inköp av ett avstängningssystem för kommunens 
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datorer i energibesparingssyfte där investerings-
pengar till projektet energieffektiviseringar kommer 
att användas.
Alla dessa aktiviteter har gjort att den normalårskor-
rigerade förbrukningen har minskat med   2 procent.

Minska mängden avfall inom kommunens verksam-
heter.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Avfallsavdelningen har i dagsläget inga möjlighe-
ter att mäta mängden avfall, vilket gör att nämn-
den inte med bestämdhet kan säga att avfallet har 
minskat.
Nämnden genomförde dock ett antal åtgärder, 
främst gällande informationsspridning. Bland annat 
fortsatte förvaltningen att sprida broschyrer om 
energi och källsortering. Under året genomförde 
förvaltningen även informationskampanjer riktade 
till förskolor och förskolans verksamhet, genom en 
miljömusikal med tema källsortering.

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

Miljö- och tekniknämnden har beslutat att inte for-
mulera något eget mål för detta fullmäktigemål.

nyckeltal och analys
Fastighetsavdelningen
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Fastighetsdrift, kr/m2 393 415 495 479
Planerat underhåll, 
kr/m2 40 37 30 39
Lokalvård, kr/m2 172 166 157 150
Bostadsanpass-
ning, st beviljade 
bidrag
0 kr -4 999 kr 64 77 82 73
5 000 kr -99 999 kr 49 51 46 53
100 000 kr 2 9 3 3
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På grund av den snörika vintern ökade drift-
kostnaderna. Extra åtgärder har behövts, som snö-
skottning av tak och åtgärder efter takläckage. 
Nyckeltalet är högt, 495 kr/m2, jämfört med Repabs 
nyckeltal där riktvärdet är 241 kr/m2. Repab är ett 
ledande företag som gör jämförelser av kostnader 
inom fastighetsbranschen. Statistiken visar dock att 
medelvärdet ligger på 332 kr/m2.

Återhållsamhet krävdes inom det planerade under-
hållet då kostnaden ökade för fastighetsdrift. 
Nyckel talet är mycket lågt i jämförelse med Repabs 
nyckeltal. Enligt Repab bör riktvärdet för underhåll 
vara 130 kr/m2, men visar statistiken på att medel-
värdet ligger på 70 kr/m2.

Lokalvården mäts i kr/m2 städyta och ligger relativt 
bra till vid en jämförelse med Repabs nyckeltal. Enligt 
Repab bör riktvärdet för lokalvård vara 170 kr/m2 
städyta.

gatuavdelningen
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Ljuspunkt, kr/inv – – 202 219
Vinterväghållning  
kr per inv/år – – 503 203
Beläggningsunder-
håll kr per inv/år – – 40 231
Gräsklippning kr per 
inv/år – – 70 56

Gatuavdelningen tillämpade ett antal nya nyckeltal 
detta år.

Vinterväghållning inkluderar snöröjning, halk-
bekämpning, snötransport och sandupptagning.

Gräsklippning inkluderar all klippning av parkytor, 
vägslänter, skol- och förskolegårdar samt puts. En 
prisökning har skett på grund av ny upphandling.

Kostavdelningen
Kostavdelningen har inte tagit fram några nyckeltal.

Miljöavdelningen
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Delegationsbeslut Miljö- 
och Hälsa, st 280 290 290 300
Rättssäkerhet, klago-
målsärenden (%) 0,12
Effektivitet, Livsmedel 
riskklass 2 (%) 0,11
Effektivitet, B-objekt (%) 0,28
Produktivitet, totalt 0,72
Produktivitet, enskilda 
avlopp 0,67
Produktivitet, värme-
pumpar 0,94
Resurser, totalt 0,77
Resurser, Miljöskydd 0,48
Resurser, Hälsoskydd 0,74
Resurser, Livsmedel 0,88
Resurser, 
Miljöövervakning 0,33

Miljöavdelningen tillämpade nya nyckeltal detta år.

Avdelningen har skrivit 290 beslut på delegation. 
Totalt producerade avdelningen cirka 370 beslut inräk-
nat dem som nämnden beslutat om.

Rättssäkerhet (%) mäts i andel klagomålsärenden som 
avslutas med ett myndighetsbeslut.

Effektivitet (%) mäts i andelen utförda tillsynstimmar 
av planerade tillsynstimmar.

Produktivitet (%) mäts i andel ärenden som avslutas 
per år, av de som påbörjats samma år.
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Resurser (%) mäts i andel tillräckliga resurser för till-
syn enligt det behov som finns.

Byggavdelningen
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Antal beslutade bygglov, st 271 290
Antal överklagade beslut, st 4 11
Antal överklagade beslut som 
ändrats i högre instans, st 1 2
Antal påbörjade lägenheter, st 95 30
Produktivitet 
(ärenden/årsarbetare) 140 111
Produktivitet 
(beslut/årsarbetare) 71 108
Rättssäkerhet (%) 86 84
Handläggningstid 
(medelvärde, antal veckor) 4,9 3,4
Kundnöjdhet (%) 90 84
”Nöjd Kund Index” (NKI) (%) 88 80

I relation till målen för 2010 minskade rättssäkerhet 
och kundnöjdhet jämfört med 2009. Trenden är att 
detta minskar i alla kommuner och Håbo kommun lig-
ger fortfarande i topp. Orsaken till minskningen är helt 
enkelt att för få specifika insatser gjorts. Det har dock 
lämnat tid till ren handläggning av ärenden vilket har 
förkortat handläggningstiden.

Planavdelningen
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Detaljplaner, 
laga kraft, st 11 6 5 8
Detaljplaner, antal nya 
bostadsenheter, st 275 3 30 550
Detaljplaner, ny tomt-
area verksamheter m2 247 300 0 8 000 12 000
Antal lägenheter 20 0 0 100

2010 antogs nio detaljplaner, varav fyra har över-
klagats. Två av de överklagade planerna innehåller 
ett stort antal nya bostadsenheter. Detaljplaner för ny 
verksamhetsmark förväntas bli klara under 2011.

Klotter och skadegörelse
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Skadegörelse, tkr 1 910 1 705 1 291 1 325
Klotter, tkr 228 179 61 200
Trafikskada 15 188 274 0
Fukt och vattenskador 547 911 1 777 0

En glädjande iakttagelse är att skadegörelsen fortsatte 
att minska, vilket kan bero på kommunens kamera-

övervakning på vissa objekt, ronderande vakter samt 
Bålstapolarnas aktiva arbete.

Tyvärr gäller inte minskningen alla platser. Skade-
görelsen har istället ökat markant på järnvägs stationen 
som vid flera tillfällen blivit vandaliserad och står 
för närmare hälften av de kostnader som kommunen 
tvingades lägga på reparationer efter skadegörelse 
under 2010.

Fukt- och vattenskador fortsatte att öka. Ett aktivt, 
förebyggande arbete pågår på fastighetsavdelningen 
för att dessa ska minska i framtiden.

viktiga förändringar och trender
Fastighetsavdelningen
En tydlig trend är ökade krav från hyresgästerna. Det 
gäller bland annat krav på inomhusmiljön, tilläggs-
tjänster och efterfrågan av anpassningar i lokalerna. 
För att tillmötesgå hyresgästerna kommer förvalt-
ningen att ta fram system för en ökad service och fler 
valmöjligheter.

Nybyggnation av friskolor kan påverka lokal resur-
serna. Det kan medföra att delar av de kommunägda 
lokalerna kommer att stå tomma.

Ett arbete pågår med att ta fram en underhållsplan för 
kommunens byggnader. Dokumentationen ska visa 
vilken kostnadsnivå ett normalt underhåll bör ligga på 
och ska även visa hur stor del som är eftersatt under-
håll. Underhållsplanen beräknas bli färdig under 2011.

gatuavdelningen
En tydlig trend är en ökad oro hos kommuninvånarna. 
Det gäller allt från oro för barns trygghet och säker-
het i den offentliga miljön till trafiksäkerhet gene-
rellt. Mängden ärenden som inkommer via telefon och 
e-post fortsätter att öka.

Samverkan med olika aktörer i samhället, som 
föräldra råd, företagare och föreningar fortsätter. Det 
ger positiva resultat, men kräver mer tid av personalen 
inom avdelningen.

Kommuninvånarnas vilja att åka kollektivt ökar. För 
att underlätta för dem som vill åka kollektivt måste 
man utöka pendlarparkeringarna, förbättra cykelvä-
garna och bygga cykelparkeringar vid busshållplatser 
och stationen.

Utbyggnaden av Västerskogs industriområde fick till 
följd att den tunga trafiken på Kraftleden har ökat. 
Det medför trafiksäkerhetsproblem och därför behö-
ver man utreda behov av förändringar i trafikmiljön.
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Ett behov som behöver mötas i framtiden är efter-
frågan på spontanidrottsplatser och lekplatser, ytor 
och anläggningar med plats för spontana möten för 
alla generationer.

Kostavdelningen
Efterfrågan på närproducerade och/eller ekologiska 
livsmedel i förskolans och skolans måltider ökar hos 
både barn och föräldrar. Enligt nationella mål för 
2010 bör kommuner uppnå 25 procent ekologiska livs-
medel. Det förtydligades i kommunfullmäktiges beslut 
2009 att ställa vedertagna etiska krav och miljökrav på 
de varor som ska inhandlas. Ett nytt tillägg i skol lagen 
anger att skolrestauranger ska erbjuda näringsriktig 
skolmat till barn/elever. Matsedeln för vårterminen 
2011 är näringsvärdesberäknad.

Miljöavdelningen
Fler företag etablerar sig inom kommunen vilket leder 
till ökade tillsynsobjekt. Fler privata förskolor leder till 
utmaningar gällande det interna samarbetet inom kom-
munen. Det gäller även inom livsmedelsbranschen som 
övertar arbetsområden från den kommunala sektorn.

Särskilt viktiga drivkrafter för organisationen är 
näringslivets och medborgarnas förväntningar men 
även strävan efter att uppnå miljömålen.

Förändringar i lagstiftningen innebär att miljö-
avdelningen behöver revidera taxan för både livs-
medel samt miljö- och hälsa under 2011. Ständiga 
lag förändringar och nya tillsynsansvar kräver en hög 
kompetensnivå.

Byggavdelningen
Ärendemängden på avdelningen var ungefär den-
samma som föregående år. Andelen stora ärenden, 
som industrier och nybyggnationer, var dock lägre än 
budgeterat. Trots en höjd plan- och bygglovstaxa blev 
intäkterna därför lägre än budgeterat.

Den nya plan- och bygglagen förväntas träda i kraft 
den 2 maj 2011. Avdelningen arbetade därför med för-
beredelser inför omställningen redan under hösten.

Ansvaret för energirådgivningen flyttades från och 
med årsskiftet 2010/2011 tillbaka till miljöstrategiska 
enheten.

Planavdelningen
Den 2 maj 2011 börjar den nya plan- och bygglagen att 
gälla. Lagen innebär förändringar i planprocessen, och 
detaljplaneprogram blir frivilliga. Plan avdelningen 
kommer att kunna ta betalt för dessa kostnader i 
program skedet. Avgift enligt taxa kommer att kunna 
tas ut för ansökningar om nya detaljplaner.

Den nya fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 
ger en inriktning för ny planering; förtätning och att 
bygga ut Bålsta i stadstyperna småstad, stenstad och 
trädgårdsstad.

EG-direktivet Inspire syftar till att ge bättre tillgång 
till geodata genom olika tjänster på Internet så att 
myndigheter på ett effektivare sätt ska kunna byta 
data med varandra. Under 2011 blir det möjligt att 
utbyta och köpa data och tjänster via en Internet-
baserad tjänst.

Miljöstrategiska enheten
Ett tydligt fokus för miljöstrategiska enheten kom-
mer att vara klimat- och energifrågan. En energi-
effektiviseringsstrategi med tillhörande handlingsplan 
tas fram under våren 2011. Arbetet fortsätter med 
tematiskt tillägg för vindkraft samt klimatavtal, 
energi- och klimatrådgivningssamordning. Kopplade 
till dessa frågor är också ett ökat kommunikations-
behov både internt och externt.

Alla förorenade områden ska utredas och vid behov 
åtgärdas enligt länsstyrelsens handlingsprogram och 
delmålet som rör efterbehandling av förorenade områ-
den. Ett utökat kontrollprogram för Skörbytippen tas 
fram under 2011 vilket medför högre kostnader. Under 
2011 ansvarar även miljöstrategiska enheten för att ta 
fram en provtagningsplan för Kalmarsandsdeponin, 
vilket också medför ökade kostnader.

intern kontroll
Nämnden har inte gjort någon internkontrollplan för 
2010.
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vA-avdelningen

sammanfattning
VA-avdelningen fick under året en ny chef  och 
avdelningen slogs samman med avfallsavdelningen. 
Mycket ny personal och många stora projekt och 
ut maningar gjorde att avdelningen haft ett turbulent 
år. Avdelningen satsade på utbildning av personalen 
och jobbade med VA-plan 2050 för att kunna styra 
verksamheten mot gemensamma mål. Kommunens 
VA-verksamhet har utökats och snart får kommun-
invånarna i Brunnsta, Ekilla och Övergran kommunalt 
vatten och avlopp. En översyn av organisationen pågår 
och avdelningen ser fram emot ett nytt år med fortsatt 
många stora projekt och nya utmaningar.

Uppdrag och ansvarsområde
VA-avdelningen ansvarar för den kommunala dricks-
vattenförsörjningen och avloppsvattenreningen i kom-
munen. För att förse invånarna med vatten och rena 
deras avloppsvatten har VA-avdelningen två kom-
munala vattenverk och två kommunala avlopps-
reningsverk och avloppsanläggningar. Utöver det finns 
en högreservoar, ett flertal pumpstationer samt vat-
ten-, spillvatten- och dagvattennät.

VA-avdelningen ska verka för att långsiktigt säker-
ställa dricksvattenförsörjningen och minimera sam-
hällets och kommuninvånarnas störningar på miljö 
och egendom, via avloppsvattenhantering och vatten-
distribution.

Årets händelser
VA- och avfallsavdelningarna slogs ihop till en avdel-
ning i maj, men fortsätter att särredovisa ekonomin. 
Under året har även viss omorganisation skett för att 
avdelningen ska kunna nyttja personalresurserna på 
bästa sätt.

Införande av kväverening på reningsverket i Bålsta 
är ett projekt som pågått under hela året och en till-
ståndsansökan har lämnats in till länsstyrelsen. I 
samband med ombyggnation av verket kommer även 
kapaciteten att öka. Projektet sträcker sig fram till 
juni 2013.

Framtagande av förslag till ny VA-taxa med en dag-
vattentaxa var ett stort projekt under året. Det nya 
taxeförslaget är baserat på Svenskt Vattens basförslag 
och bygger på självkostnadsprincipen.

Andra stora projekt var ett flertal upphandlingar, 
bland annat för omvandlingsområdena Övergran, 
Brunnsta och Ekillaby som kommer att få kommunalt 
vatten och avlopp.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvik-
else

Externa intäkter 25 107 29 100 27 230 –1 870
Interna intäkter 980 0 1 162 1 162
Summa intäkter 26 087 29 100 28 392 –708
Lönekostnader –4 887 –5 730 –5 068 662
Köp av  
verksamheter –4 956 –5 433 –6 893 –1 460
Övriga kostnader –4 949 –17 037 –5 598 11 439
Interna kostnader –10 224 –900 –9 892 –8 992
Summa kostnader –25 016 –29 100 –27 451 1 649
Resultat 1 071 0 941 941

Budgeten för VA-avdelningen är till 100 procent taxe-
finansierad och redovisas därför separat. Avdelningens 
kostnader ska finansieras av abonnenternas taxor för 
vatten och avlopp.

Avvikelsen för externa intäkter och interna intäk-
ter beror på att miljö- och teknikförvaltningen inte 
budgeterar för något som i bokföringssammanhang 
kallas för motpart. Därför hamnar budgeten för de 
interna intäkterna på ”externa intäkter” i matrisen 
ovan. På intäktssidan saknas bland annat återföringen 
av anslutningsavgifter, vilket ger ett underskott på 
708 tkr på intäktssidan. Återföringen hamnade 2010 
som en minskning av kostnaderna under rubriken 
”interna kostnader”.

För avfallsavdelningen innebär det ett totalt under-
skott på 708 tkr på intäktssidan.

På kostnadssidan finns avvikelser inom lönekostnader, 
vilket beror på att vakanser funnits under året. Detta 
medförde ett överskott på 662 tkr.

Kostnaderna för markarbeten, slamtransport, elarbe-
ten, VS-arbeten, konsulttjänster och övriga anlägg-
ningsentreprenader var högre än budgeterat, vilket 
ledde till ett underskott på 1,5 mkr avseende köp av 
verksamhet. Avvikelsen var störst inom verksamhe-
terna ledningsnät och vattenverk.
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Även på kostnadssidan gäller att nämnden inte budget-
erat enligt ”motpart”, vilket lett till en avvikelse inom 
både övriga kostnader och interna kostnader. Dock 
har avdelningen budgeterat interna kostnader för eko-
nomitjänst, internhyra, löneutbetalningar med mera, 
vilket gör att det trots avvikelsen finns en budgetpost 
på 900 tkr.

Som tidigare nämnts redovisas intäkterna för åter-
föring av anslutningsavgifterna från och med 2010 som 
en minskning av de interna kostnaderna. Det inne-
bär ett överskott på 1,6 mkr på kostnadssidan och ett 
totalt överskott på 941 tkr för avdelningen.

Överskottet 941 tkr redovisas i fond för VA-avdel-
ningen. Ingående fond 2010 var –1,6 mkr. Utgående 
balans uppgick till –1 587 tkr + 941 tkr = –646 tkr.

resultaträkning
Tkr Utfall 

2010
Utfall 
2009

Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter 26 775 24 652
Övriga intäkter 60 0
Anläggningsavgifter 1 328 8 099
Periodisering av årets  
anläggningsavgifter –1 309 –7 977
Periodisering av tidigare års anlägg-
ningsavgifter 376 329
Föränding av investeringsfond 0 0
Förändring av kortfristig  
skuld till abonnentkollektivet (förutbetalda 
intäkter) 0 0
Verksamhetens interna  
intäkter (inom koncernen) 1 162 980
Summa intäkter 28 392 26 083

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens externa  
kostnader –17 560 –14 789
Verksamhetens interna  
kostnader (inom koncernen) –1 048 –1 051
Avskrivningar –5 011 –5 013
Summa kostnader –23 619 –20 853

Verksamhetens nettokostnad
Finansiella intäkter 1 102 1 285
Finansiella kostnader –4 934 –5 444
Summa verksamhetens  
nettokostnad –3 832 –4 159

Resultat före extra  
ordinära poster 941 1 071
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
ÅRETS RESULTAT 941 1 071

investeringar
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvik-
else

Inkomster 0 0 1 328 1 328
Utgifter –8 343 –30 625 –15 357 15 268
Summa –8 343 –30 625 –14 029 16 596

Den stora avvikelsen mellan budget och utfall för 2010 
beror på att utbyggnationen av Övergran, Tallbacka 
och Kivinge inte utförts i den planerade ordningen. 
Det gör att alla kostnader som var beräknade för 2010 
uteblev. Avvikelsen för detta projekt blev 7,7 mkr.

Ett annat stort projekt där avvikelsen var nästan lika 
stor är den planerade kapacitetsökningen för Bålsta 
vattenverk. Avvikelsen för detta projekt var 6,0 mkr.

driftsredovisning
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvik-
else

VA Gemensamt 10 442 9 643 12 001 2 358
Vattenverk –2 760 –2 700 –2 850 –150
Pumpstationer –814 –850 –994 –144
Ledningsnät –1 860 –2 200 –2 442 –242
Reningsverk –3 937 –3 893 –4 774 –881
Summa 1 071 0 941 941

Den största anledningen till att reningsverken fick ett 
underskott under 2010 beror på att budgeten för nät-
avgift och förbrukningsavgiften för el översteg bud-
get med 712 tkr. Totalt sett gjorde reningsverken ett 
underskott på 881 tkr.

Inom verksamheten VA gemensamt, där VA-avdel-
ningens alla centrala kostnader som kapitaltjänst, 
löner, alla intäkter från taxor, IT-kostnader och andra 
övergripande kostnader återfinns, uppstod ett över-
skott på 2,4 mkr uppstått. Det beror till stor del på att 
kostnaderna för kapitaltjänst blev 1,0 mkr mindre än 
budgeterat.
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Balansräkning
Tkr Utfall 

2010
Utfall 
2009

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 133 248 122 905
Summa anläggnings tillgångar 133 248 122 905

Finansiella anläggningstillgångar
Lån till kommunen 29 496 28 563
Summa finansiella  
anläggningstillgångar 29 496 28 563

Summa tillgångar 162 744 151 468

Eget kapital
Eget kapital –1 586 –2 657
Varav årets resultat 941 1 071
Summa eget kapital –645 –1 586

Avsättningar
Pensioner 0 0
Summa avsättningar 0 0

Långfristiga skulder
Lån av kommunen 133 669 124 309
Investeringsfond 0 0
Förutbetalda intäkter från anläggnings-
avgifter 29 496 28 563
Summa långfristiga skulder 163 165 152 872

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 0 0
Övriga skulder, sem löneskuld 224 182
Summa kortfristiga skulder 224 182

Summa eget kapital  
och skulder 162 744 151 468

Noter till resultaträkningen
Brukningsavgifter
Tkr Utfall 

2010
Utfall 
2009

Fast brukningsavgift VA 11 291 10 437
Rörlig brukningsavgift VA 13 240 11 759
Övriga ersättningar 55 14
Summa intäkter 24 586 22 210

verksamhetens interna intäkter (inom koncernen)
Tkr Utfall 

2010
Utfall 
2009

Fast brukningsavgift VA 565 556
Rörlig brukningsavgift VA 2 786 2 866
Summa intäkter 3 351 3 422

verksamhetens externa kostnader
Tkr Utfall 

2010
Utfall 
2009

Personalkostnader 5 068 4 887
Köp av verksamhet 6 893 4 956
Övriga kostnader 5 598 4 949
Summa kostnader 17 559 14 792

verksamhetens interna kostnader  
(inom koncernen)
Tkr Utfall 

2010
Utfall 
2009

Personalkostnader 0 0
Köp av verksamhet 0 0
Övriga kostnader 1 048 1 051
Summa kostnader 1 048 1 051

Avskrivningar
Tkr Utfall 

2010
Utfall 
2009

Bålsta vattenverk 1 432 1 430
Skokloster vattenverk 225 228
Bålsta reningsverk 1 327 1 314
Skokloster reningsverk 156 156
Högreservoaren 8 14
Bålsta ledningar 1 194 1 186
Skokloster ledningar 43 44
Larm och kommunikation 248 249
Bålsta pumpstationer 142 129
Bålsta dagvattendammar 51 51
Bilar och inventarier 185 211
Summa kostnader 5 011 5 012
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Mål och måluppfyllelse
I Håbo är Medborgarna i fokus

Tjänsterna ska utvecklas och kvalitetsgaranteras 
ut ifrån kundens behov. Mäts genom medborgar-
enkät.

 - Målet	är	inte	uppfyllt
VA-avdelningen har inte tagit fram något separat 
mål för detta nämndmål.

Kvalitetsgarantier på kommunikationen till kommun-
invånarna införs.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

VA-avdelningen har inte tagit fram något separat 
mål för detta nämndmål.

Den fysiska utemiljön ska upplevas tryggare. Mäts 
genom medborgarenkät.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

VA-avdelningen har inte tagit fram något separat 
mål för detta nämndmål.

i Håbo är dina skattepengar vårt ansvar
Ytterligare ett utvecklingsprojekt ska finansieras med 
EU stöd.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

VA-avdelningen har inte tagit fram något separat 
mål för detta nämndmål.

Realistiska underhållsplaner avseende fastighets- och 
gatuunderhåll ska följas.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

VA-avdelningen har inte tagit fram något separat 
mål för detta nämndmål.

i Håbo bygger vi för framtiden
Ta fram två detaljplaner med bostäder för ungdomar 
och äldre.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

VA-avdelningen har inte tagit fram något separat 
mål för detta nämndmål.

Ta fram en detaljplan för Skokloster som skapar för-
utsättningar för service och näringsverksamhet.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

VA-avdelningen har inte tagit fram något separat 
mål för detta nämndmål.

i Håbo är den kommunala verksamheten 
kvalitetssäkrad
Införa ett system för föreningsstöd på lika villkor.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

VA-avdelningen har inte tagit fram något separat 
mål för detta nämndmål.

Öka företagarnas nöjdhet med kommunal service. 
SBA nyckeltal ska öka från 63–70.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

VA-avdelningen har inte tagit fram något separat 
mål för detta nämndmål.

i Håbo kan du välja
Enligt nämndens plan för valfrihet och konkurrens 
hade VA-avdelningen inget att följa upp för år 2010.

Fem nya kundval införs under 2010.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Andel % kunder anslutna till 
e-faktura - 16 % 10 %

Nämndens bedömning är att målet inte uppfyll-
des, trots flera genomförda aktiviteter och åt gärder. 
Kundtjänst för VA och avfall införde e-faktura. 
Kundtjänst informerade om tjänsten via hem sidan 
och BUBB-Bladet och 16 procent av kunderna 
anslöt sig till e-faktura under året.

I Håbo finns en miljö för framtiden
Minska energiförbrukningen inom kommunens fastig-
hetsbestånd med 2 %.
 + Målet	är	uppfyllt
VA-avdelningen investerade i två luftvärme pumpar 
på Skokloster reningsverk, som tidigare hade direkt-
verkande el som uppvärmning.

Minska mängden avfall inom kommunens verksam-
heter.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Miljöstrategen utarbetade en sorteringsguide som 
skickats till alla anställda i kommunen. Målet 
kunde mätas då personalen på VA åker med allt 
avfall utom hushållsavfall till återvinningscentralen 
i Väster skog där det blandas med avfall från kom-
muninvånare och företagare.

i Håbo ska medarbetarna ha goda 
anställningsvillkor, meningsfulla arbetsuppgifter 
och kontinuerliga möjligheter till utbildning 
och utveckling i sitt arbete. Heltid ska vara en 
rättighet, deltid en möjlighet.
Miljö- och tekniknämnden har beslutat att inte form ul -
era något eget mål för detta fullmäktigemål.
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nyckeltal och analys
Nyckeltal Utfall  

2008
Utfall  
2009

Utfall  
2010

Budget 
2010

Producerad mängd 
dricksvatten, m3/år 1 612 951 1 507 390 1 689 156 0
Renad mängd 
avloppsvatten, 
m3/år 2 257 000 2 139 586 2 303 564 0
Antal abonnenter 5 498 5 525 5 591 0

Den varma sommaren tillsammans med kraftiga regn 
gjorde att dricksvattenmängderna och avloppsvatten-
mängderna ökade, och fler abonnenter anslöt sig till 
avdelningens tjänster.

viktiga förändringar och trender
Avlopp
Debatten om användning av slam på jordbruksmark 
fortsatte att vara aktiv. Samtidigt ökade under 2010 
antalet reningsverk som certifierat sig enligt Revaq, och 
nästan hälften av Sveriges slamproduktion kommer 
numera från Revaq-certifierade reningsverk. Under 
2010 presenterade även Naturvårdsverket och EU-
kommissionen sina förslag på nya regler för användning 
av slam på mark. Några av de svenska myndigheterna 
är dock inte överens med Naturvårdsverket vilket gör 
en stor del av den framtida slamanvändningen oviss. 
Reningsverken behöver därför ta fram breda strate-
gier för att minska osäkerheterna i sitt arbete. Ett sätt 
är att ta fram en strategi för hållbar slamanvändning 
som bygger på att det finns planer och förberedelser 
för flera parallella slamanvändningsområden. Detta 
är något som VA-avdelningen måste arbeta med under 
de kommande åren. Tillsammans med utbyggnad av 
reningsverket på grund av kväverening och kapacitets-
ökning i Bålsta kommer det att krävas mer personal 
och ut ökade ekonomiska resurser.

Dricksvatten
Alla svenska dricksvattenproducenter måste jobba 
aktivt mot mikrobiologiska föroreningar av sina 
råvatten och ser över sitt barriärbehov. Livsmedelsverket 
och smittskyddsinstitutet kommer att revidera rekom-
mendationerna från 1998 om provtagning och åtgärder 
angående Cryptosporidium och Giardia i råvatten och 
dricksvatten. Det kommer att ställa större krav på VA-
avdelningen, både ekonomiskt och personellt.

Ökade informationsinsatser
I dag formligen exploderar marknaden av produk-
ter som ska skapa en ”bakteriefri” omgivning och 
minska dofter. Det handlar om allt från dörrhandtag 
och golvbrunnar till träningskläder, lakan och bädd-
madrasser. Orden ”antibakteriellt” och ”bakterie-
dödande” har till och med fått en positiv innebörd. 
Men vår rädsla för dofter och bakterier hotar vår 
miljö och i förlängningen vår egen hälsa. Därför har 
VA-avdelningen ett stort ansvar för att informera och 
medvetandegöra kommuninvånarna varje gång kläder 
och textilier marknadsförs som antibakteriella efter-
som ämnena i kläderna och produkterna ofta hamnar 
i sjöar och vatten drag, och redan i låga doser kan vara 
mycket giftiga för organismer som lever där.

Detsamma gäller läkemedel. Ökade informations-
insatser krävs för att få kommuninvånarna att lämna 
sina överblivna läkemedel till apoteket eller åter-
vinningscentralen då reningsverken inte alltid klarar av 
att rena avloppsvattnet från många av våra vanligaste 
läkemedel som bland annat antibiotika, smärtlind-
rande och inflammationshämmande mediciner. Med 
avloppsvattnet sprids läkemedelsrester till sjöar, mark, 
grundvatten och dricksvatten. Samtidigt är det viktigt 
att betona att mediciner gör stor nytta för kroppen, 
men att det är viktigt att de inte hamnar på fel plats.

Oönskade ämnen kan på så sätt lagras i växter, djur 
och människor. Idag vet man inte riktigt vilka konsekv-
enser det har i förlängningen för människor. Men man 
har redan sett effekter i miljön.

intern kontroll
Egenkontroll vid produktion och distribution av 
dricksvatten regleras i Livsmedelsverkets föreskrif-
ter om dricksvatten, och VA-avdelningen har ett eget 
egenkontrollprogram. Egenkontroll av avlopps vatten 
sker enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. För den 
övriga VA-verksamheten jobbar avdelningen med VA-
plan 2050 som innefattar bland annat arbetsmiljö, 
ekonomi, administration och en plan för verksam-
heten fram till år 2050.
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Avfallsavdelningen

sammanfattning
VA- och avfallsavdelningarna slogs ihop till en avdel-
ning i maj, men fortsätter att särredovisa ekonomin. 
Under året har även viss omorganisation skett för att 
avdelningen ska kunna nyttja personalresurserna på 
bästa sätt.

Kundtjänst för VA och avfall införde e-faktura för 
att ge kunderna bättre service och fler valmöjlighe-
ter. Kundtjänst arbetade även aktivt med att infor-
mera kommuninvånarna om sopsortering, och deltog 
på Håbo festdag för att informera om sopsortering 
och farligt avfall genom sopsorteringsspel och ”vad 
får man kasta i toaletten”-spel. Resultatet blev att 
mängden hushållsavfall har minskat medan mängden 
grovavfall har ökat, vilket kan tyda på en ökad medve-
tenhet hos kommuninvånarna om var man kastar sitt 
avfall.

Då besöksantalet ständigt ökar arbetar VA-avdel-
ningen med att utveckla och förbättra återvinnings-
centralen i Västerskog. De senaste två åren har antalet 
besökare ökat med 30 procent. Avfallsavdelningen pla-
nerar ett markköp i direkt anslutning till den nuva-
rande fastigheten, för framtida utbyggnad.

Uppdrag och ansvarsområde
Avfallsavdelningen strävar efter en långsiktigt håll-
bar avfallshantering. Genom att ständigt arbeta med 
omvärldsbevakning, samverkan och utveckling kan 
avfallsavdelningen erbjuda en hög kvalitet, både eko-
nomiskt och miljömässigt, på produkter och tjänster 
till kommuninvånare och verksamhetsutövare.

Avfallsavdelningen är en taxefinansierad verksamhet 
som enligt 15 kap. MB (miljöbalken) ansvarar för att 
hushållsavfall och liknande avfall inom kommunen 
transporteras till en behandlingsanläggning och att det 
återvinns eller bortskaffas. Avfallsavdelningen ansva-
rar också för tömning av slam från slamavskiljare och 
fettavskiljare samt latrinhämtning och insamling av 
småbatterier.

Vad gäller de avfallsslag som innefattas av producen-
tansvar är det inte avfallsavdelningen som har ansvar 
för insamling och omhändertagande, men för dessa 
avfallsslag har avdelningen ändå ansvar för avfallspla-
nering, samråd och information.

Avfallshanteringen ska ske utifrån miljötänkande och 
resurshushållning. Allt material i avfallet ska utnyttjas; 

i första hand återanvändas, i andra hand materialåter-
vinnas, i tredje hand användas till energiutvinning och 
i sista hand deponeras. Uppkomsten av farligt och mil-
jöstörande avfall ska minimeras. Det avfall som ändå 
uppstår ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Avfallsavdelningen samverkar med Upplands-Bro 
kommun avseende kundtjänst och fakturering för 
VA- och avfallsfrågor och -tjänster. Samverkan ska 
ge högre kvalitet på verksamheten och leda till såväl 
minskad sårbarhet som kostnadseffektivisering.

Årets händelser
VA- och avfallsavdelningarna slogs ihop till en avdel-
ning i maj, men fortsätter att särredovisa ekonomin. 
Under året har även viss omorganisation skett för att 
avdelningen ska kunna nyttja personalresurserna på 
bästa sätt.

Alla villahushåll fick en röd låda för mindre elavfall, 
med syfte att öka mängden insamlat elavfall.

Håbo deltog tillsammans med Upplands-Bro i pro-
jektet Europa minskar avfallet, som syftar till att visa 
konsumtionens direkta påverkan på miljön och växt-
huseffekten. Det är viktigt att understryka sambanden 
mellan avfallsminimering och hållbar utveckling.

Arbetet med att utveckla och förbättra återvinnings-
centralen i Västerskog pågår och ett planerat markköp 
i direkt anslutning till nuvarande fastighet för framtida 
utbyggnad är på gång.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvi-
kelse

Externa intäkter 17 533 19 657 17 312 –2 345
Interna intäkter 2 797 0 1 444 1 444
Summa intäkter 20 330 19 657 18 756 –901
Lönekostnader –1 405 –1 577 –1 724 –147
Köp av verksamheter –3 840 –4 656 –4 622 34
Övriga kostnader –8 881 –12 895 –11 266 1 629
Interna kostnader –4 425 –529 –2 282 –1 753
Summa kostnader –18 551 –19 657 –19 894 –237
Resultat 1 779 0 –1 138 –1 138

Budgeten för avfallsavdelningen är till 100 procent tax-
efinansierad och redovisas därför separat. Avdelning-

Årsredovisning	2010

A
vf

al
ls

av
de

ln
in

ge
n

95



ens kostnader ska finansieras av abonnenternas taxor 
för avfall.

På intäktssidan redovisas ett underskott på 2,3 mkr 
avseende de externa intäkterna. Underskottet kan 
bero på att kunderna blivit duktigare på att sortera ut 
avfall som sedan lämnas till återvinningscentralen. Det 
resulterar i mindre mängder hushållsavfall och flera 
hushåll har även under året förändrat hämtningsinter-
vallet, vilket medför minskade intäkter från abonnen-
terna.

Avvikelsen för de interna intäkterna beror på att miljö- 
och tekniknämnden inte budgeterar för något som i 
bokföringssammanhang kallas för motpart. Därför 
hamnar budgeten för de interna intäkterna i posten 
”externa intäkter” i matrisen ovan. För avfallsavdel-
ningen innebar detta att intäktssidan fick ett under-
skott på 901 tkr.

På kostnadssidan fanns avvikelser inom ”övriga kost-
nader” och ”interna kostnader” som i stort sett tar ut 
varandra. Även på kostnadssidan gäller att miljö- och 
tekniknämnden inte budgeterar för ”motpart”, vilket 
lett till en avvikelse inom både övriga kostnader och 
interna kostnader.

Totalt sett redovisar avfallsavdelningen ett underskott 
på 237 tkr på kostnadssidan och ett totalt underskott 
på 1,1 mkr för avdelningen.

Underskottet på 1,1  mkr redovisas i fond för 
avfallsverksamheten. Ingående fond 2010 var 5,9 mkr. 
Utgående balans uppgick till 5 941 tkr – 1 138 tkr = 
4 803 tkr.

investeringar
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvi-
kelse

Inkomster 0 0 0 0
Utgifter 0 –50 –66 –16
Summa 0 –50 –66 –16

År 2010 fanns det investeringsmedel för inventarier 
och data till avdelningen.

driftsredovisning
Tkr Utfall 

2009
Budget 

2010
Utfall 
2010

Avvi-
kelse

Avfallsavdelningen 1 779 0 –1 138 –1 138
Summa 1 779 0 –1 138 –1 138

Underskottet på 1,1  mkr redovisas i fond för 
avfallsverksamheten. Ingående fond 2010 var 5,9 mkr. 
Utgående balans uppgick till 5 941 tkr – 1 138 tkr = 
4 803 tkr.

Mål och måluppfyllelse
i Håbo är Medborgarna i fokus
Tjänsterna ska utvecklas och kvalitetsgaranteras uti-
från kundens behov. Mäts genom medborgarenkät.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Avfallsavdelningen har under året arbetat med att 
utveckla rutiner inom kundtjänst, infört e-faktura, 
uppmärksammat världsmiljödagen och deltagit vid 
Håbo festdag.

Kvalitetsgarantier på kommunikationen till kommun-
invånarna införs.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Avfallsavdelningen genomförde många aktiviteter 
under året, men trots detta bedömde nämnden att 
målet inte uppfylldes, eftersom man inte utarbetat 
några kvalitetsgarantier. Avdelningen genomförde 
dock aktiviteter som exempelvis deltagande vid mil-
jömässan, under miljöveckan och vid Håbo festdag. 
Man har även fört en dialog med kommuninvånare 
och inhämtat synpunkter om bland annat sortering 
av hushållsavfall och öppettider på återvinningscen-
tralen.

Den fysiska utemiljön ska upplevas tryggare. Mäts 
genom medborgarenkät.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Avfallsavdelningen har inte tagit fram något separat 
mål för detta nämndmål.

i Håbo är dina skattepengar vårt ansvar
Ytterligare ett utvecklingsprojekt ska finansieras med 
EU stöd.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Avfallsavdelningen har inte tagit fram något separat 
mål för detta nämndmål.

Realistiska underhållsplaner avseende fastighets- och 
gatuunderhåll ska följas.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Avfallsavdelningen har inte tagit fram något separat 
mål för detta nämndmål.

i Håbo bygger vi för framtiden
Ta fram två detaljplaner med bostäder för ungdomar 
och äldre.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Ta fram en detaljplan för Skokloster som skapar för-
utsättningar för service och näringsverksamhet.
 - Målet	är	inte	uppfyllt
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i Håbo är den kommunala verksamheten 
kvalitetssäkrad
Införa ett system för föreningsstöd på lika villkor.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Avfallsavdelningen har inte tagit fram något separat 
mål för detta nämndmål.

Öka företagarnas nöjdhet med kommunal service. 
SBA nyckeltal ska öka från 63-70.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

70

Avfallsavdelningen har inte tagit fram något separat 
mål för detta nämndmål.

i Håbo kan du välja
Enligt nämndens plan för valfrihet och konkur-
rens har avfallsavdelningen inget att följa upp för år 
2010.

Fem nya kundval införs under 2010.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Mått Utfall 
2009

Utfall 
2010

Mål  
2010

Antal besök på återvinnings-
centralen 60 725 66 041 67 000
Antal kg grovavfall/invånare 233 239
Antal kg hushållsavfall/ 
invånare 239 230
Andel % kunder anslutna till 
e-faktura – 16 10

Nämnden bedömde att målet inte uppfylldes, trots 
att flera aktiviteter genomfördes under året. Exem-
pel på aktiviteter och åtgärder:
zz Utökade öppettider på återvinningscentralen inför-

des vilket har medfört att fler kommuninvånare har 
möjlighet att åka till återvinningscentralen. 
zz En informationsinsats från kundtjänst gjordes 

både via telefon och utskick avseende möjlighe-
ten att välja mellan olika hämtningsintervaller och 
kärlstorlekar. Fler kommuninvånare sorterade sitt 
avfall vilket statistiken visar. 
zz En översyn av de olika hämtningsintervallerna 

gjordes inför ett eventuellt införande av fler valmöj-
ligheter för kommuninvånarna. Kommuninvånarna 
har inte efterfrågat några nya abonnemang, men 
översynen kommer att göras regelbundet. 
zz E-faktura infördes och 16 procent av kunderna har 

anslutit sig till e-faktura.

I Håbo finns en miljö för framtiden
Minska energiförbrukningen inom kommunens fastig-
hetsbestånd med 2 %.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Avfallsavdelningen har inte tagit fram något separat 
mål för detta nämndmål.

Minska mängden avfall inom kommunens verksamheter.
 - Målet	är	inte	uppfyllt

Nämndens bedömning är att målet inte uppfylldes, 
eftersom det inte går att mäta. Avdelningen genom-
förde dock flera aktiviteter. Exempelvis har avdel-
ningen.
zz informerat om sopsortering i samarbete med fastig-

hetsavdelningen deltagit i Avfall Sveriges kampanj 
Materialåtervinning ökat kännedomen om Miljö-
hjältarna
zz möjliggjort för skolelever att besöka Högbytorp 

utan kostnad
zz medverkat i en miljömusikal för förskolor, med 

tema källsortering.

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

Miljö- och tekniknämnden har beslutat att inte for-
mulera ett eget mål för detta fullmäktigemål.
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nyckeltal och analys
Nyckeltal Utfall 

2008
Utfall 
2009

Utfall 
2010

Budget 
2010

Hushållsavfall, ton/år 4 797 4 647 4 515 5 000
Antal besök vid 
återvinnings-
centralen, st 51 733 60 725 66 041 67 000
Antal ton avfall på 
återvinningscentralen 4 167 4 527 4 690 5 000
Antal kg hushållsav-
fall/invånare 250 239 230
Antal kg grovavfall/
invånare 217 233 239

viktiga förändringar och trender
Avfallets farlighet och mängd ska minska. Håbo 
kommun ska delta i högre grad i EU:s förebyggande 
avfallsarbete. Avdelningen ska lära sig mer om olika 
miljögifter och bidra till hushållens möjligheter att 
lämna in och sortera sitt avfall. Miljöpåverkan från 
Sveriges avfall kan bli ännu mindre. Det är viktigt att 
använda och följa upp de regler och styrmedel som är 
beslutade.

Naturvårdsverket tar fram mål och strategier inom 
avfallsområdet, och arbetar med att ta fram en ny 
nationell avfallsplan. Den utgår från kraven i det nya 
ramdirektivet för avfall, och syftet är att minska mil-
jöpåverkan från avfallshanteringen. Planen blir klar 
sommaren 2011 och kommer att ange inriktningen på 
avfallsarbetet de kommande åren. Följande områden 
är prioriterade:
zz Hantering av bygg- och rivningsavfall 
zz Återanvändning och återvinning av hushållsavfall 
zz Insamling av avfall från hushåll och nedskräpning 
zz Matspill i livsmedelskedjan 
zz Spridning av farliga ämnen från avfallshanteringen 
zz Illegal export av avfall till andra länder

intern kontroll
En ny egenkontrollplan togs fram för återvinningscen-
tralen. Statistik togs även fram för avfallsentreprenö-
rens genomförda respektive ej genomförda tjänster. 
Det följdes sedan upp på månadsmöten med entrepre-
nören. Avdelningen har också haft regelbundna möten 
med Upplands-Bro kommun där kundtjänstverksam-
heten har följts upp. Avdelningen har gjort en månatlig 
ekonomisk uppföljning av budget och prognos.
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Håbohus AB

Uppdrag och ansvarsområde
Verksamhet
Håbohus AB äger fastigheter inom Håbo kommun. 
Fastigheterna omfattar både bostäder och lokaler. 
Bolaget är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostads-
företag, SABO, och i Fastighetsbranschens Arbets-
givarorganisation, Fastigo. Dessutom är bolaget 
delägare i Husbyggnadsvaror HBV Förening.

Fastighetsbestånd
Vid årets slut omfattade Håbohus ägande 1 298 lägen-
heter med en total bostadsyta på cirka 88 200 m² och 
en total lokalyta på cirka 8 160 m². I bolagets lägen-
hetsbestånd ingår 138 bostäder för gruppboende, 
äldre boende och särskilt boende samt 66 lägenheter 
med upplåtelseformen kooperativ hyresrätt.

Uthyrning
Uthyrningen var stabil under året, och omsättningen 
av lägenheter sjönk från 20 till 16 procent. Efter frågan 
på lägenheter var fortsatt stor, framför allt på en- och 
tvårumslägenheter. Antalet bostadssökande uppgick 
vid årsskiftet till omkring 2 500 personer.

Miljö
Håbohus miljöpolicy anger att bolaget ska göra sina 
medarbetare delaktiga och medansvariga i miljö arbetet 
och kontinuerligt utveckla enskilda med arbetares miljö-
kompetens. Bolaget ska även samarbeta med hyres-
gäster för att minska miljöpåverkan. Håbohus har i 
samarbete med kommunen gett hyresgästerna möjlighet 
att lämna in elavfall i samband med kommunens årliga 
elavfallsinsamling som genomförs vår och höst.

Årets händelser
Försäljning av fastigheter
Försäljningen av fastigheter i Gillmarkens bostads-
område som påbörjades under 2009 fortsatte under 
2010. Vid årsskiftet var 12 av husen sålda, varav 6 såldes 
till rabatterat pris till boende i området. Lantmäteriets 
arbete avslutades under året i och med att samfällig-
heter för områdets gemensamhetsanläggningar bilda-
des. Den första bolagsstämman i föreningen hölls i juni.

Hyror
Hyrorna höjdes med i snitt 1,5 procent från den 1 
januari 2010. Den uppgörelse som träffades för 2011 
innebar en hyresökning för lägenheterna med i snitt 
2,74 procent från den 1 januari 2011.

ekonomi
resultaträkning och ekonomi
Tkr Bokslut 

2009
Bokslut 

2010

Verksamhetens intäkter 104 675 101 911
Försäljning fastigheter 13 410 9 543
Verksamhetens kostnader –59 217 –62 035
Avskrivningar –22 401 –22 617
Finansnetto –24 516 –21 679
Verksamhetsnetto 11 951 5 123

Skatt –1 683 –2 744

Resultat 10 268 2 379

Omslutning 794 745 781 180
Soliditet 6,0 % 6,4 %

Resultat
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5 123 
(11 951) tkr. Det positiva resultatet beror till största 
delen på försäljningen av hus i Gillmarkens bostads-
område. Soliditeten var vid årsskiftet 6,4 procent (6,0 
procent år 2009).

Intäkter
Rörelsens intäkter uppgick till 101 911 (104 675) tkr. 
Intäktsminskningen beror på hyresbortfall efter försälj-
ning av 12 hus i Gillmarken under 2010 och minskade 
övriga intäkter.

Driftkostnader
Driftkostnaderna inklusive administration ökade till 
44 526 (43 697) mkr. Uppvärmningskostnaderna ökade 
jämfört med föregående år. Ökningen beror på att det 
var kallt i januari–februari och i december. Uppvärm-
ning av fastigheterna sker till största del med fjärrvärme 
och utgjorde 21 (19) procent av kost naderna. Minsk-
ningen av kostnaderna för sophantering beror dels på 
att bolaget inte hade några kostnader för repara tioner 
av sopsuganläggningen och på införandet av ett nytt 
sophanteringssystem på Mansängen. Reparations-
kostnaderna i lägenheterna var i stort sett oförändrade 
sedan föregående år. Reparationsinsatser i samband 
med försäljning av hus i Gillmarken bidrog också till 
kostnadsökningen. Dessa kostnader kan dock motiv-
eras med betydligt högre försäljningspris än om husen 
skulle säljas utan att repareras. Elkostnaderna ökade 
kraftigt jämfört med föregående år, huvudsakligen 
beroende på höga elpriser som i sin tur beror på oför-
månliga avtalsförhållanden. Ett nytt avtal med förmån-
ligare villkor tecknades från och med den 1 juli 2010.
Kostnaderna för yttre skötsel ökade. Det beror på 
höga kostnader för snöröjning och att ett nytt avtal 
om yttre skötsel upphandlades under året och gäller 
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från och med den 1 april 2010. Avtalet är betydligt mer 
omfattande än tidigare då olika avtalsförhåll anden 
gällde inom bostadsbeståndet. Riskkost naderna och 
va-kostnaderna minskade beroende på färre skador 
och minskad vattenförbrukning på grund av försälj-
ning av hus på Gillmarken. Konsultkostnader för 
bland annat lantmäteriet i samband med avstyckning 
av fastigheterna i Gillmarken medverkade till kost-
nadsökningen inom övriga kostnader. Driftkostna-
derna exklusive underhåll och fastighetsskatt ökade 
till 467 (446) kr per m².

Underhållskostnader
Underhållskostnaderna uppgick till 15 214 (13 070) tkr. 
Underhållsarbetet följde i stort sett den underhållsplan 
som ingår i hyresuppgörelsen. De avvikelser som skett 
är dels omläggning av tak på Vänersborgs vägen, dels 
en utökning av ombyggnadsarbetena i lägen heterna på 
Skeppsvägen, som gjorts för att komma i fas med tid-
planen.

Kommunal fastighetsavgift 
Fastighetsavgiften för 2010 minskade till 2  295 
(2 450) tkr. Avgiften är det lägsta värdet av 1 277 kr per 
lägenhet eller 0,4 procent av taxeringsvärdet per tax-
eringsenhet.

Avskrivningar 
Avskrivning på byggnader görs utifrån en bedömd nytt-
jandeperiod på 50 år. Från 2009 används linjär avskriv-
ning. I samband med förändring av redo visningsprinciper 
har en restpost uppkommit. Den skrivs av linjärt på res-
pektive byggnads återstående nyttjandeperiod. Inven-
tarier skrivs av på 5–10 år och UER-åtgärder på 20 år. 
Avskrivningar på uppskrivningar har skett med 1 100 
(1 119) tkr.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader är den största enskilda kost-
nadsposten och svarade för 21 (24) procent av rör-
elsens totala kostnader. Räntekostnaderna minskade 
under året med 3 133 (5 528) tkr. Finansverksamheten 
regleras av företagets finanspolicy. För att minimera 
ränterisker eftersträvar bolaget en spridning av ränte-
positioner över tiden. Bolaget använder ränteswapar 
som säkringsinstrument. Som säkerhet för lånen finns 
antingen kommunal borgen eller pantbrev.

Finansiella intäkter
De nya regler för räntebidragen trädde i kraft den 1 
januari 2007 innebär att ersättningen sänktes ytter-
ligare till mellan 4 och 7 procent för 2010 mot tidigare 
30 procent av godkänt bidragsunderlag. Räntebidragen 
avtrappas successivt och upphör att gälla under 2011. 
Räntebidragen utgör nu 0,4 (0,7) procent av företagets 
totala intäkter.

Investeringar
Årets investeringar i byggnader och anläggningar var 
12 686 (10 659) tkr. Den största delen av utgifterna här-
rör dels från ombyggnaden av Skeppsvägen, dels från 
byggkostnader för reparationerna av taken på bolagets 
fastigheter på Vänersborgsvägen. Ny- och ersättnings-
investeringar i inventarier, verktyg och maskiner upp-
gick till 623 (459) tkr.

Definitioner:
Driftnetto: Nettoomsättning minus rörelsekostnader 
med tillägg för avskrivningar och nedskrivningar.
Fastigheternas direktavkastning: Driftnetto i procent 
av fastigheternas bokförda värde vid utgången av året.
Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella 
poster plus räntekostnader i förhållande till 
genomsnittlig balansomslutning.

Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
Räntetäckningsgrad: Driftnetto, räntebidrag och finan-
siella intäkter i förhållande till räntekostnaden.
Belåningsgrad: Räntebärande skulder i procent av fast-
igheternas bokförda värden vid årets utgång.
Genomsnittlig skuldränta, brutto: Räntekostnader i 
förhållande till genomsnittliga räntebärande skulder.
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Femårsöversikt
2010 2009 2008 2007 2006

Ur Resultaträkning, tkr
Hyresintäkter netto 100 739 101 685 99 539 93 524 91 113
Övriga rörelseintäkter 1 172 2 990 1 208 827 1 036
Nettoomsättning 101 911 104 675 100 747 94 351 92 149

Driftkostnader –44 526 –43 697 –38 464 –36 646 –35 118
Underhållskostnader –15 214 –13 070 –11 951 –13 148 –10 958
Fastighetsskatt –2 295 –2 450 –2 341 –2 496 –2 694
Avskrivningar –22 617 –22 401 –18 786 –18 444 –18 430
Jämförelsestörande poster 9 543 13 410
Rörelseresultat 26 802 36 467 29 205 23 617 24 949

Driftnetto 39 876 45 458 47 991 42 061 43 379
Ränteintäkter 139 123 458 248 204
Räntebidrag 427 739 735 776 1245
Räntekostnader –22 245 –25 378 –30 906 –27 391 –25 386
Skatter –2 744 –1 683 1 404 0 –307
Årets resultat 2 379 10 268 896 –2 750 705
Ur Balansräkning, tkr
Anläggningstillgångar 760 591 776 413 802 103 805 243 742 798
Balansomslutning 781 180 794 745 818 897 813 010 744 467
Eget kapital 50 232 47 853 37 585 36 689 39 439
Räntebärande skulder 703 163 722 052 756 061 753 297 682 627

Fastighetsbestånd
Antal bostäder 1 298 1 310 1 333 1 267 1 267
Bostadsyta, m2 88 243 89 483 91 785 86 535 86 535
Lokalyta, m2 8 261 8 261 8 261 8 128 7 951

Nyckeltal - kr/m2

Fastigheternas bokförda värden 8 035,23 7 933,29 7 996,72 7 579,96 7 603,41
Genomsnittshyra, bostäder 1 007 992 976 960 943
Hyresbortfall, bostäder 7,50 8,05 6,26 7,95 9,49
Underhåll 158 131 126 139 116
Driftkostnader 467 446 408 396 381
Räntekostnader 230,51 259,64 324,09 289,35 268,67
Räntebidrag 4,43 7,56 7,36 8,20 13,17

Nyckeltal - %
Fastigheternas direktavkastning 0,07 0,08 0,06 0,06 0,06
Avkastning på totalt kapital 0,03 0,05 0,04 0,03 0,04
Soliditet 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05
Räntetäckningsgrad 1,82 1,83 1,59 1,57 1,77
Belåningsgrad 0,93 0,93 0,94 0,94 0,92
Genomsnittlig skuldränta brutto 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04
Genomsnittlig skuldränta brutto 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04
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Håbo Fastighets AB Bolaget äger 15 000 kvm i Draget, där ett arbete pågår 
för att tillgängliggöra mer mark.

I Draget finns ett antal intressenter för mark.

Ekonomi
Bolaget är konjunkturkänsligt och i stor utsträckning 
beroende av ägarens (kommunens) utbyggnadsplaner.

Sedan flera år har en stadig ökning av råmarkspriserna 
kunnat noteras i Bålsta.

Bolagets låneskuld minskade dock med 1 000 tkr 
under året.

På grund av dålig konjunktur för småhus, och att indu-
strimarken tryter, redovisar bolaget endast ett mindre 
överskott.

ekonomi
resultaträkning och ekonomi
Tkr Bokslut  

2009
Bokslut  

2010

Verksamhetens intäkter 4 990 6 221
Verksamhetens kostnader –4 863 –5 501
Finansnetto –277 –475
Verksamhetsnetto –150 245

Periodiseringsfond 180 –84
Skatt –30 –67

Resultat 0 94

Omslutning 41 291 40 867
Soliditet 45,8 % 47,1 %

viktiga förändringar och trender
Mark för bostäder
Avmattning av konjunkturen för småhus har hållit i sig 
under hela året.

Mark för industri och liknande
Efterfrågan på industrimark har varit god under året 
och ett flertal intressenter finns, men bolaget har inte 
tillräckligt med färdig industrimark att erbjuda.

I Draget finns ett antal intressenter på mark.

Bolaget är konjunkturkänsligt och i stor utsträckning 
beroende av ägarens (kommunens) utbyggnadsplaner.

Uppdrag och ansvarsområde
Håbo Fastighets AB
Styrelsen och verkställande direktören för Håbo Fast-
ighets AB, org nr 556106-8874, avger följande årsredo-
visning för år 2010.

Förvaltningsberättelse
Bolaget, som bildades 1966, är sedan 1981 helägt av 
Håbo kommun. Bolaget har som huvuduppgift att 
anskaffa och exploatera råmark samt försälja tomter 
för bostadsbebyggelse, industri, handel etc.

verksamheter 
Markinnehav 
Bolagets markinnehav uppgår totalt till cirka 660 hek-
tar. Jordbruksmarken är i sin helhet utarrenderad med 
möjlighet, för bolaget, att undanta mark för exploate-
ring. Skogsmarken, cirka 380 hektar, sköts för bolagets 
räkning av Skogssällskapets förvaltning AB. Skogen 
är certifierad enligt FSC, Forest Stewardship Council.

Årets händelser
verksamheter
Markinnehav
Bolagets markinnehav uppgår totalt till cirka 660 hek-
tar. Jordbruksmarken är i sin helhet utarrenderad med 
möjlighet, för bolaget, att undanta mark för exploate-
ring. Skogsmarken, cirka 380 hektar, sköts för bolagets 
räkning av Skogssällskapets förvaltning AB. Skogen 
är certifierad enligt FSC, Forest Stewardship Council.

Mark för bostäder
Avmattningen av konjunkturen för småhus har hållit i 
sig under hela året.

Utbyggnaden av gemensam infrastruktur inom Viby 
äng genomfördes enligt plan.

Av de nio tomter som bolaget har fått tillbaka av Kal-
marnäs Mark AB, har fyra tomter sålts under året.

Mark för industri och liknande
Efterfrågan på industrimark var god under året och ett 
flertal intressenter finns, men bolaget har inte tillräck-
ligt med färdig industrimark. Totalt såldes 23 490 kvm.

Bolaget har inte haft tillgång till mer färdig mark. 
Bolaget väntar på tre detaljplaneändringar i Väster-
skogs industriområde som blir klara första kvarta-
let 2011. Efter dessa ändringar har bolaget ytterligare 
20 000 kvm mark att sälja.
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Håbo Marknads AB Årets händelser
Genomförda aktiviteter under 2010 

Håbo Marknads AB startade, genomförde eller deltog 
i dessa aktiviteter under 2010:
zz Fyra Nyhetsbrev till alla 1900 företag
zz Besök på 30 företag tillsammans med kommunalrå-

det Nina Lagh
zz Nio frukostmöten tillsammans med företagarfören-

ingarna, med över 500 besökande företagare
zz Coachning för 35 nya företagare med starta eget-

rådgivning
zz Start av Almi rådgivning var tredje vecka
zz Sju möten med företagarföreningarna
zz Företagsträff  med 45 företagare i Skokloster
zz Stöd för igångsättningen av Skoklostergruppen
zz Etablering av ett ”mini-näringslivskontor” i Sko-

kloster
zz Stöd för Visit Håbo i deras besöksnäringsarbete
zz Start av Frukostmöte i Skokloster med över 70 

besökare
zz Nyföretagarmingel med 20 nya företagare
zz ”Speed-dating” för 65 företagare i kommunhuset
zz EU-projektet Entreprenörsfabriken som avslutas 

under 2010, och som under tre år gett 170 nya arbe-
ten lokalt
zz Delaktighet i styrelsen för Leaderprojektet Norra 

Mälarstranden
zz Framtagning av broschyren ”Shopping Bålsta” som 

tryckts i 20 000 ex
zz Håbomässan med 48 utställande företag (rekord)
zz Företagsdagen tillsammans med Öhrlings, 75 före-

tag
zz Starta eget-mässa i september med 45 nyföretagare
zz Framtagning av en 48-sidig broschyr, I Håbo vill vi 

etablera oss
zz Medverkan i utgivningen av boken Människorna-

Järnvägen-Samhället i Bålsta
zz Deltagande på Tekniska Mässan och marknads-

föring av kommunen som etableringsort
zz Drivande av Entreprenörskap i skolan med olika 

aktiviteter på fyra skolor 
zz Deltagande i SBA-samarbetet (Stockholm Business 

Aliance) tillsammans med 47 kommuner

Bolagets aktiviteter kan följas på www.habo.se/mark-
nad.

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

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

verksamhetsplan
Utveckla befintligt näringsliv
Håbo Marknads AB ska stimulera till breddad verk-
samhet, förmedla kontakter och tjänster, främja 
samverkan mellan företag och stimulera efterfrågad 
utbildning.

Medverka till att skapa nya företag
Bolaget ska vara rådgivare till starta eget-företagare 
och förmedla kontakter med samhällets olika aktörer.

Arbeta för att fler företag etablerar sig i Håbo
Bolaget ska verka för att fler företag etablerar sig i 
Håbo så att fler Håbobor kan arbeta på hemmaplan 
med fler arbetstillfällen och ett större näringslivsutbud 
som följd.

Lotsning
Det ska vara enkelt att driva företag i Håbo Kommun.

Därför ska Håbo Marknads i alla lägen kunna hjälpa 
till att lotsa företagarna till rätt kontakt person på 
Håbo Kommun.

Stärka besöksnäringen
Håbo Marknads ska vidareutveckla befintligt samar-
bete med lokala aktörer, aktivt verka för ett ökat antal 
aktörer inom besöksnäringen och för att skapa fler 
besöksmål.

Marknadsföra Håbo
I arbetet ingår att verka för att göra Håbo kommun 
känd som en god etableringsort och som en kommun 
med attraktiva boendemiljöer och upplevelser.

Skapa goda kontakter mellan skola och näringsliv
Håbo Marknads ska medverka till ett ökat entre-
prenörtänkande i hela skolsystemet för att öka förstå-
elsen mellan skola och näringsliv, och arbeta för att 
utbildningar anpassas efter arbetsmarknadens behov.

Årsredovisning	2010
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ekonomi
resultaträkning och ekonomi
Tkr Bokslut  

2009
Bokslut  

2010

Verksamhetens intäkter 2 129 2 073
Verksamhetens kostnader –2 102 –2 116
Avskrivningar –11 –11
Finansnetto 1 0
Verksamhetsnetto 17 –54

Periodiseringsfond 0 0
Skatt –7 –1

Resultat 10 –55

Omslutning 366 322
Soliditet 35,9 % 23,9 %

viktiga förändringar och trender
Håbo Fastighets AB har köpt Håbo Marknads AB, 
verksamheten kommer att bedrivas i ett bolag.
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Kommunalförbundet räddningstjänsten 
enköping-Håbo

Uppdrag och ansvarsområde
Förbundet arbetar med de tre huvudprocesserna som 
är räddningstjänst, förebyggande verksamhet och kris-
beredskap. Räddningstjänst och förebyggande verk-
samhet bedrivs i enlighet med lagen om skydd mot 
olyckor (LSO). Krisberedskapen hanteras åt medlems-
kommunerna enligt lagen om extraordinär händelse 
och höjd beredskap (LXH).

Stödprocesserna ska skapa en bas för att verksam-
heterna ska kunna bedrivas på en effektiv och ratio-
nell nivå.

Insatsområde.
zz Brandstationer finns i Enköping, Håbo, Fjärd-

hundra, Skokloster, Veckholm och Örsundsbro. 

Årets händelser
Förbundsbildning
Årets verksamhet har präglats av framtagande av poli-
cyer, avtal och övriga överenskommelser både inom 
räddningstjänsten och inom det arbetsrättsliga områ-
det. Inom det ekonomiska området har regleringen av 
pensionerna mm mellan förbundet och kommunerna 
kommit i balans.

Arbetet med att skapa ett effektivt förbund med en 
ekonomi i balans har resulterat i att i stort sätt alla 
verksamhetsmål uppnåtts under året.

Länsstyrelsens tillsyn under hösten 2010 resulterade i 
att länsstyrelsen bedömde att räddningstjänstens verk-
samhet på ett acceptabelt sätt motsvarade intentionerna 
i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Förbundet bör 
dock utveckla utvärdering och uppföljning.

Kommunerna har beslutat att avstå från att fortsätta att 
delta i utredningen om att skapa en gemensam organisa-
tion för räddningstjänsten i länet. Istället bör nu varande 
samverkan utvecklas inom alla områden både inom 
länet och med kommuner i kringliggande län.

Larm och ledning
De ingående kommunerna i RäddSam-C (Uppsala, 
Östhammar,Tierp, Enköping, Håbo) har en gemensam 
larm och ledningsfunktion. Detta innebär att samtliga 
styrkor inom RäddSam-C leds av en Räddningschef 
i beredskap som är gemensam för hela RäddSam-C 
samt samordnas av ett stabsbefäl som är samlokal-

iserad med SOS i Uppsala. Denna funktion utvärderas 
och utvecklas kontinuerligt för att motsvara de krav 
som riskanalyserna i länet visar.

Arbetsrättsliga effekter
Ett kollektivavtal om arbetstider för heltidspersonal 
gör det möjligt för förbundet att på ett effektivt sätt 
bedriva verksamheten.

Lokaler
Under året har ett avtal har tecknats med Vård och 
Omsorgsförvaltningen i Enköping som innebär att 
delar av förvaltningen bedriver verksamhet på brand-
stationen i Enköping.

Renovering av köket har skett på brandstationen i Håbo.

Fordon och materiel.
Förbundet har under 2010 investerat 8,8 mnkr i nya for-
don och i ny materiel. En basbil inköptes före tids planen 
och genom detta minskade förbundet kostnaden för for-
donet med ca 0,5 mnkr. Den övriga teknikutvecklingen 
har varit omfattande med införandet av Rakel samt 
uppgradering av utalarmeringstekniken.

I övrigt har nyanskaffningarna skett enligt förbundets 
utbytesplan.

Ekonomi
Under 2010 har överföringen av pensionskostnaderna 
från kommunerna till förbundet stabiliserats och KPA:s 
samt förbundets egna prognoser börjar stämma på ett 
tillfredställande sätt.

Insatser under 2010
Nivån på antalet insatser inom förbundet har mins-
kat vilket till stor del beror på att IVPA-larmen har 
minskat markant på grund av ändrade kriterier av 
landstinget för utalarmering. Antal insatser exklusive 
IVPA-larm har ökat marginellt. 

De onödiga automatiska brandlarmen har trots olika 
åtgärder som råd och anvisningar till anläggnings-
ägarna inte minskat under året. Förbundet kommer att 
fortsätta att utreda orsakerna till det stora antalet och 
vidta åtgärder i samverkan med verksamheterna.

Stora delar av deltidskårernas insatser består av sjuk-
vårdslarm. Statens räddningsverk har i analyser 
uppskattat att denna typ av insatser är de mest kost-
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nadseffektiva vid en bedömning av kostnaden i förhål-
lande till nyttan.

Totalt ligger utryckningsfrekvensen på en genomsnitt-
lig nivå i jämförelse med övriga landet.

ekonomi
resultaträkning och ekonomi
Tkr Bokslut 

2009
Bokslut 

2010

Verksamhetens intäkter 5 299 5 222
Verksamhetens kostnader –44 963 –46 295
Avskrivningar –1 691 –1 200
Verksamhetsnetto –41 355 –42 273
Ersättning från medlemmar 41 796 42 600
Finansnetto –412 –273

Resultat 29 54

Omslutning 22 506 24 957
Soliditet 2 % 2 %

Året har präglats av flera positiva händelser.

Det absolut viktigaste är att vi återigen genomfört 
en mycket bra verksamhet under 2010 som förbun-
det bedömer ger kommuninvånarna i kommunerna en 
bra trygghet och service. Aktiviteter och projekt har 
bedrivits med hög kvalité med syfte att anpassa verk-
samheten efter gällande lagstiftning och medlemskom-
munernas mål för förbundet.

Både länsstyrelsen och revisionen anser att förbun-
det utför uppdraget i enlighet med intentionerna enligt 
LSO.

De båda instansernas rekommendationer om utveck-
lingsområden kommer förbundet att arbeta med under 
kommande år. Det handlar till stor del om en utveck-
ling av påbörjade aktiviteter och projekt samt om hur 
förbundet ska utvärdera sin verksamhet. Dessutom 
bör en utveckling ske av hur förbundet återför slutsat-
serna till den egna organisationen.

En annan positiv utveckling är att förbundet under 
2010 kunnat investera i både nya fordon och teknik 
samt fastigheter på ett sätt som aldrig skett tidigare. 
Det bör ge förbundet en bra teknisk plattform att utgå 
ifrån inför de kommande åren. I teknikutvecklingen 
ingår bland annat införandet av Rakel i förbundet 
och kommunerna samt en digitalisering av utalarme-
ringen.

Antalet utryckningar ligger på en normal nivå med 
minskningar på några stationer vilket förbundet tol-

kar som att de råd och anvisningar som förbundet ger 
resulterar i en förväntad effekt. Det som har mins-
kat mest under de senaste två åren år antalet IVPA-
larm på grund av ändrade kriterier från landstinget för 
utalarmering av IVPA.

Insatser för en bra personalförsörjning pågår kontinu-
erligt med rekryteringar minst två gånger per år. Detta 
fortsätter med efter hand med nya grepp för att säkra 
bemanningen på deltidsstationerna.

Utfallet från medarbetarenkäten har bearbetats under 
året. Förhoppningen är att de genomförda och kom-
mande enkäter ska bidra till en fortsatt utveckling av 
den positiva anda som präglar förbundet.

Den politiska direktionen har på ett bra sätt bidragit 
till den positiva utvecklingen genom framsynta beslut 
inte minst genom de genomförda investeringarna.

Mål och måluppfyllelse
Handlingsprogram 2008–2010
Förbundets handlingsprogram har fastställts av res-
pektive kommunfullmäktige.

För Håbo kommun är de övergripande målen
zz Alla som bor, vistas och verkar i kommunen ska 

känna säkerhet och trygghet 
zz Offentliga miljöer och mötesplatser ska vara säkra 

och trygga 
zz Kommunen ska ha en god beredskap för att skydda 

livsmiljöer när dessa hotas och ska genom ett aktivt 
säkerhetsarbete ha en fungerande verksamhet som 
bidrar till ett säkrare samhälle och långsiktigt håll-
bar ekonomi.

Mål och aktiviteter under 2010
En process har pågått sedan förbundets start 2008 för 
att ta fram en av direktionen beslutad verksamhets-
plan för förbundet. Direktionen beslutade i decem-
ber 2010 att fastställa en delvis reviderad plan för att 
under 2011 låta den nya direktionen genomföra en 
genomarbetning av planen. Förbundet har gjort sin 
bedömning av måluppfyllelse utifrån dokumenten 
för verksamhetsplanen enligt direktionens beslut från 
november 2009 .

Förbundet gör följande bedömning av varje smartmål.

slutmål A
Invånarna ska känna sig säkra och trygga. 

Smartmål: 1. Insats till 65 % av befolkningen ska kunna 
ske inom 10 minuter.
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Rtj bedömer att mer än 65 % nås av en insats inom 
10 min. 
 + Målet	uppfyllt.
En fördjupad analys kommer att ske under 2011.

2. Insats till 95 % av befolkningen ska kunna ske inom 
20 minuter.

Rtj bedömer att mer än 95 % nås inom 20 min. 
 + Målet	uppfyllt.
En fördjupad analys kommer att ske under 2011.

3. Tillsyn ska ske på 100 % av objekten enligt MSB:s 
föreskrifter och förbundets tillsynsplan.

Inom förbundet pågår en utredning om hur tillsyns-
verksamheten ska bedrivas i framtiden. Det kom-
mer att omfatta både tillsynsfrekvenser och om hur 
förbundet ska handlägga eventuella framkomna 
brister på tillsynsobjekten. Direktionen bedöms 
kunna ta ett beslut om detta före sommaren 2011.
Under 2010 har inte de planerade tillsyner genom-
förts bland annat på grund av resursbrist.

 - Målet	är	ej	helt	uppfyllt.	
Under 2011 beräknas planerade förändringar inne-
bära att målet uppfylls under 2011.

4. Räddningstjänsten ska vara remissinstans för 
bygglovärenden i båda kommunerna.

En utveckling av rutinerna för samverkan pågår 
och vissa förändringar i rutinerna har redan skett 
genom kontinuerliga möten med respektive stads-
byggnadskontor.
 + Målet	är	uppfyllt.

slutmål B
Förstärka vaktstyrkan i Skokloster till två man i 
beredskap.

Smartmål: 1. Genomföra en rekryteringsprocess.
Förbundet har genomfört flera aktiviteter för att 
rekrytera personal till styrkan i Skokloster. Detta 
har skett genom möten med företagarna och 
annonskampanjer.
 + Målet	är	uppfyllt	men	resultatet	har	inte	motsvarat	för-

bundets	ambitionsnivå.

2. Ta fram en målplan för Skokloster.
Detta är delvis genomfört under året vilket inne-
bär att förbundet har ett utkast till utbildningsplan 
som personalen i Skokloster ska genomgå. Målet är 

att utveckla rutiner, metoder samt personalens kun-
skapsnivå.
 + Målet	är	delvis	uppfyllt.	

3. Utbilda 100 % av personalen enligt fastställd målplan.
Delar av personalen har inte genomgått adekvat 
utbildning.
 + Målet	är	delvis	uppfyllt.

slutmål C
Skapa förutsättningar för sjukvårdslarm på de två 
stationer som inte har larm.

Smartmål: 1. Teckna avtal med landstinget under 2010.
Förbundet har under året tecknat avtal för samtliga 
stationer inom organisationen.
 + Målet	är	uppfyllt.

slutmål d
Utreda brandstationernas status beträffande arbets-
miljö och god ekonomisk hushållning.

Smartmål: 1. Ta fram placering av framtida brand-
stationer, bemanning samt kostnadsanalyser.

Förbundet deltar i en utredning av brandstationerna 
genom Enköpings kommun som är fastighetsägare. 
Förbundet har inriktat sig på brandstationerna 
inom Enköpings kommun då de fastigheterna 
bedöms vara de stationer som i första hand måste 
analyseras.
 + Förbundet	bedömer	att	målet	är	delvis	uppfyllt.

Förebyggande verksamhet
Målet är att minska antalet olyckor genom att lära 
kommuninvånarna hur de själva kan begränsa skador, 
undvika olyckor och förebygga olyckor.

Detta ska uppnås genom information och utbild-
ningar samt säkerhetsprocesser inom de kommunala 
förvaltningarna. Förbundet ska även genomföra till-
syner enligt fastställda frister.

Extern information och utbildning syftar till att både 
förhindra och begränsa konsekvenserna av en olycka. 
Målsättningen är att genom information till och 
utbildning av allmänhet, företag och organisationer 
höja riskmedvetenhet och kunskap så att de själva kan 
verka för sin egen säkerhet och därigenom förhindra 
olyckor. Detta sker genom räddningstjänstens utbild-
ningsstege.
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Under året har samtliga elever i förskolan, årskurs 
2, 5, 8 samt vissa delar av gymnasieskolan erhållit 
utbildning. Varje år utbildas ¼ av kommunernas vård-
personal och ett stort antal personer inom olika före-
tag och organisationer.

Förbundet har avtal med skolförvaltningen samt 
vård- och äldreomsorgen beträffande omfattningen av 
utbildningen.

Enligt SKL:s ”Öppna jämförelser” för 2009 har 
En köping och Håbo kommuner utbildat 77 personer 
per 1000 invånare. Genomsnittet i Sverige är 39. För 
2010 uppgår antalet till 99 per 1000 invånare.

Genom förbundets insatsledareberedskap kan 
 kommunerna invånare få råd och information under 
dygnets 24-timmar.

Tillsyn sker enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), 
Lag om brandfarlig och explosiv vara samt Sevesolag-
stiftningen. Tillsynerna omfattar både den normala 
tillsynen enligt MSB:s föreskrifter och dessutom tema-
tillsyner enligt kommunens eget beslut. För 2010 har 
tematillsynen omfattat samlingslokaler.

I samverkan med polisen, tullverket och socialför-
valtningen genomförs kvällstillsyner då kvalitén på 
brandskyddet mm granskas i publika lokaler som res-
tauranger och pubar.

Inom organisationen arbetar flera med tillsynerna för 
att sprida arbetet som ger kunskap till den operativa 
verksamheten som är mycket värdefull i händelse av 
brand.

På grund av svårigheter att avsätta erforderliga resur-
ser för tillsynen beroende på en personalförändring så 
har tillsynsverksamheten inte helt uppfyllt målet.

Räddningstjänst
Målet är att skapa ett så likvärdigt skydd som möjligt 
för all inom kommunerna.

Detta har uppnåtts genom att ha brandstationer stra-
tegiskt placerade i kommunerna så att de genom-
snittliga insatstiderna ligger på en acceptabel nivå. I 
SKL:s öppna jämförelser ligger förbundets insatsti-
der i genomsnitt på 11,1 minuter mot 12,2 min som är 
genomsnittet i landet.

Beredskap och säkerhetsskydd
Målet är att se till att kommunerna har ett tillfredstäl-
lande skydd för sin infrastruktur samt har en godtag-
bar beredskap för extraordinära händelser.

Detta sker genom revidering av beredskapsplaner och 
information och övningar med kommunernas lednings-
funktioner. Vid länsstyrelsens avstämning av kommuner-
nas beredskapsarbete och Krisberedskapsmyndighetens 
rapport konstaterade länsstyrelsen att kommunerna 
hade en tillfredsställande nivå på beredskapsarbetet.

Sotning
Målet är att kommunernas utförare ska utföra sotning 
enligt de frister som fastställt av respektive kommun-
fullmäktige.

Verksamheten hanterar sotning/rengöring samt brand-
skyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor. 
Verksamheten genomförs av skorstensfejarmästare 
som är gemensam för de båda kommunerna. Rädd-
ningstjänsten, stadsbyggnadskontoren och skorstens-
fejarmästaren träffas två gånger per år för att stämma 
av verksamheten.

Ett antal fastighetsägare har ansökt om att få sota 
själv och efter besiktning av skorstensfejarmästaren 
samt räddningstjänsten har de fått tillstånd. Läns-
styrelsen konstaterar i sin tillsyn att målet beträffande 
sotning och brandskyddskontroll är uppfyllt.

Brandskyddskontrollerna har genomfört enligt de fast-
ställda fristerna.

Alarmering
Målet är att alarmering ska hanteras effektivt så att 
larmtiderna blir så korta som möjligt.

Under 2010 har digital alarmering installerats på samt-
liga brandstationer för att korta insatstiderna.

I övrigt pågår ett samarbete med SOS-alarm i Uppsala 
för att förkorta larmtiderna.

Miljöarbete
Förbundet arbetar kontinuerligt med miljöaspekten 
som en del av verksamheten. Förbundet har en som 
arbetar med uppgiften att utveckla förbundets miljö-
arbete. Miljöarbetet omfattar allt från källsortering till 
hur släckvatten ska hanteras på en skadeplats.

viktiga förändringar och trender
Ett område som inom de närmaste åren kommer att 
aktualiseras är huruvida större räddningstjänstregio-
ner/förbund kommer att bildas eller ej.

Båda medlemskommunerna har avstått från att delta 
i utredningen om en utökad samverkan mellan rädd-
ningstjänsterna i länet genom en gemensam nämnd.
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Kommunerna anser att det oavsett detta går att utveckla 
tanken om gränslös samverkan. Det kan handla om ett 
gemensamt nyttjande av specialresurser och att utveckla 
stab- och ledningsfunktionerna i regionen.

Förbundet har idag avtal med samtliga angränsande 
kommuner men dessa samverkansformer kan vidare-
utvecklas för att ge invånarna en ännu bättre service 
utan att kostnaderna ökar. Förbundet har avtal med 
Attunda, Strängnäs, Västerås, Sala och även med Stor-
Stockholm via RäddSam-C.

Personalförsörjningen med deltidspersonal kräver kon-
tinuerligt stora rekryteringsinsatser samt omfattande 
och dyra introduktionsutbildningar som måste ske två 
gånger per år. Under 2010 har 13 deltidsanställda brand-
män rekryterats och erhållit utbildning. Förbundet kom-
mer att analysera hur personalförsörjningen ska kunna 
klaras på sikt. Idag arbetar fler och fler utanför bostads-
orten vilket innebär att ett begränsat antal personer kan 
fullgöra en bestämd beredskap under dagtid.

MSB har med jämna mellanrum uppmärksammat 
räddningstjänsterna på brister i arbetet med jämställd-
het och mångfald. Förbundet har under 2009 genom-
fört en medarbetarenkät och därefter under 2010 
arbetat bland annat med åtgärder för en ökad jäm-
ställdhet och mångfald samt åtgärder mot diskrimi-
nering. Inom förbundet finns idag två heltidsanställda 
kvinnliga brandmän och en deltidsanställd kvinn-
lig brandman samt en kvinnlig förvaltningsassistent. 
I framtiden behövs med stor sannolikhet en bredare 
rekryteringsbas och då genom en större andel kvinn-
liga brandmän speciellt på deltidsstationerna.

Utveckling av nya bostadsområden i Skokloster kräver 
särskild uppmärksamhet då samhället kontinuerligt 
utvecklas och vissa framtidsplaner finns för området. 
Idag består insatsstyrkan av ett deltidsanställt befäl 
och ett antal brandvärnsmän som inte har beredskap 
utan har förbundit sej att rycka ut på larm om de finns 
tillgängliga i samhället. Målsättningen är att utveckla 
beredskapen till två brandmän i beredskap.

Brandstationernas standard måste utredas då vissa sta-
tioner är i behov av upprustning. En utredning pågår 
för att ge svar på om en fortsatt upprustning är ekono-
miskt försvarbart eller om en nybyggnation bör ske.

intern kontroll
Förbundet har arbetat efter instruktionen för intern 
kontroll, budgetansvar och attest. Under 2010 har för-
bundet startat ett arbete med att ha en internkontroll 
som omfattar förbundets hela verksamhet. Beräknas 
vara klart under 2011.
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