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Håbo 2017
En sammanfattning av  
kommunens årsredovisning 2017. 
Den finns i sin helhet på håbo.se



HÅBO I  
VÅRA HJÄRTAN

Årets medborgarundersökning visar att 
förskolan i Håbo har fått ett mycket högt 
förtroende. Grundskolan placerar sig 
 dessutom bland de 25 procent bästa i lan-
det. Det är ett resultat av ett tålmodigt och 
målinriktat arbete som har fått ta tid och 
som vi nu börjar se effekterna av.

Fridegårdsgymnasiet fortsätter att vara 
en framgångsrik gymnasieskola. Resulta-
ten från elev- och personalenkäter är 
mycket goda. Skolan har högt söktryck och 
intresset från elever som bor i när liggande 
kommuner ökar.

Håbo uppnår goda resultat när det gäller 
 kvalitetsaspekter för särskilt boende inom 
äldreomsorgen och omsorg- och service-
utbudet inom hemtjänsten, där kom-
munen placerar sig bland de 25 procent 
bästa kommunerna i landet.

Centralt i Bålsta är den så kallade Två-
husplanen en detaljplan som mot slutet av 
året färdigställs för att kunna antas i början 
av 2018. Det rör sig om cirka 500 bostäder 
med trädgårdskaraktär som kommer att 
kunna uppföras. För båda detalj planerna 
Björkvallen och Kalmarsand tas viktiga 
steg mot nästa skede i planarbetet, gransk-
ning  respektive samråd. Projektet Sko-
kloster Udde tar en rejäl omstart med nya 
förutsättningar och oklarheter kring tidi-
gare avtal rätas ut.

I vårt Håbo finns det många företag.  
Just  företagandet utmärker Håbo i många 
 mätningar. Vi gör det bra. Flera företag 

Vi stänger böckerna för 2017 med ett 
överskott på närmare 138 miljoner 
kronor. Att återigen få göra ett mycket 
bra resultat ger mig stora förhoppningar 
för framtiden. Det ger oss möjlighet att 
göra nödvändiga och bra investeringar.



 tittar på vår kommun för att placera sig 
här, vilket är väldigt roligt.

I och i anslutning till centralorten Bålsta 
finns stora möjligheter till utveckling av 
mark för etablering av verksamheter. I 
befintliga Dragets verk samhetsområde har 
kommunen under året anlagt infrastruktur 
som ger över 100 000 kvadratmeter mark 
för företag att etablera sig inom och 
utvecklas.

Inom Lillsjöns Företagspark pågår plan-
ändring för att möjliggöra lokalisering av 
en större daglig varuhandel. Nu väntas 
området snabbt fyllas med nya verksam-
heter med start under 2018. Dessutom är 
fastighetsägaren för Bålsta Centrum i upp-
start med planläggningen för att utveckla 
centrum med såväl bostäder som kommer-
siella lokaler. 

De större utvecklingsområdena i anslut-
ning till Bålsta utgörs av Logistik Bålsta 

och Dragelund. Nordväst om Bålsta är 
stora markarealer avsatta för utveckling av 
verksamheter för det som utgör  kommande 
Logistik Bålsta. När första detaljplanen 
vinner laga kraft kan utbyggnad av infra-
strukturen påbörjas. 

Med målet att vara en attraktiv kom-
mun behöver vi fortsätta vårt idoga arbete. 
Kommunen har under året ökat energi-
effektiviseringen i de egna fastig heterna. Vi 
fortsätter även att utveckla vårt arbete för 
föreningarna, företagen och kulturen i vår 
kommun. Där alla åldrar är lika viktiga – 
Håbo ska vara en plats för alla.

Tack ni alla som bidrar till att göra Håbo 
till en plats för alla!

Lotta Grahn Elg
Kommunstyrelsens ordförande

LOTTA  
GRAHN ELG

Kommunstyrelsens  
ordförande



177 nya bostäder har färdigställs under året
89 bostäder i Frösundavik, 18 bostäder vid Glastomten samt 
33 bostäder vid Lyckebo. 37 småhus har även byggts runtom i 
kommunen. Årets bostadsbyggande är en markant ökning 
jämfört med de senaste åtta åren då nyproduktionen har 
pendlat mellan 30 och 50 bostäder per år. Under 2018 
 för väntas 300–400 bostäder bli inflyttningsfärdiga.

177

74

Tionde bästa kommun för service per telefon
Vid service per telefon placerar sig Håbo kommun bland topp-
kommunerna, som tionde bästa kommun. 74 procent  
av de som ringer  kommunen med en enkel fråga får inte bara 
samtalet besvarat inom 60  sekunder, de får även svar på sin 
fråga redan vid första kontakten. Av dessa  uppger även  
89  procent att kommunens handläggare varit tillmötesgående, 
trevlig och hjälpsam.

Grundskolan i Håbo på plats 65 av 290
Grundskolan i Håbo kommer nu på plats 65 av Sveriges 290 
kommuner i rapporten Öppna jämförelser. Det är en avsevärd 
förbättring från plats 97 ifjol och plats 110 för två år sedan.  
I Uppsala län kommer Håbo näst högst av kommunerna med 
sin 65:e plats i SKL:s rankning. Bara Knivsta placerar sig 
något högre upp, på plats 63.

En av de bästa kom munerna på att besvara e-post
Håbo är en av de bästa kommunerna i Sverige på att besvara 
e-post. 100 procent av alla frågor som skickats till kom munens 
gemensamma e-postadress  besvaras inom en timme.

100% utbildade inom våld i nära relationer
Samtliga medarbetare inom avdelningarna ”Stöd till barn och 
unga” och ”Stöd till vuxna” är nu utbildade inom våld i nära 
relationer. De riktlinjer nämnden antog 2016 har införts och 
arbetet fortsätter under 2018.

HÅBO KOMMUN UTVECKLAS



SÅ HÄR KOSTAR  
SERVICEN TILL INVÅNARNA
Så här fördelas 100 kronor i skatt till olika verksamheter
1) Inklusive arbetsmarknads åtgärder och flykting mottagande
2) Samhällsbyggnad,  gator/vägar/parker, skydd till exempel  räddningstjänst

Håbos resultaträkning (tkr)
2016 2017

Våra intäkter 354 333 378 185
Skatteintäkter 1 035 957 1 082 078
Våra kostnader -1 307 423 -1 387 266
Finansiella kostnader -7 967 64 689
Resultat 74 900 137 686

Kommunen redovisar ett positivt resultat 
för 2017 men låneskulden är fortfarande 
stor och kommunen är mycket räntekäns-
lig. Kommunen måste även  framöver öka 
 andelen eget kapital och där igenom skapa 
reserver för att möta kommande både 
kända och oförutsedda kostnadsökningar 
eller intäktsminskningar.

29,40 kr 
Grundskola, 
förskoleklass

17,40 kr 
Förskola, 

fritidshem
10,50 kr 

Gymnasium

15,30 kr  
Äldreomsorg 7,90 kr  

Omsorg om personer  
med funktionsnedsättning

5,20 kr 
Individ- och 
 familjeomsorg 1)

7,40 kr 
 Infrastruktur 
och skydd 2)

3,20 kr 
Fritid

1,70 kr 
Kultur

0,30 kr   
Vuxen-
utbildning

 0,60 kr 
 Färdtjänst

1,10 kr
Politisk 
 verksamhet

ETT POSITIVT RESULTAT –  
BÄTTRE ÄN BUDGETERAT



VI JÄMFÖR OSS MED ANDRA KOMMUNER 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg där kommuner 
jämförs. Arbetet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). Jämförelsen ser på kommuners kvalitet ur ett invånar-
perspektiv. 258 kommuner deltar i jämförelsenätverket idag. 
Kommunens kvalitet undersöks årligen ur fem perspektiv.

Kommunen som 
 samhällsutvecklare 

Måtten för samhällsutveckling är en 
blandning av olika mått. En del mått kan 
kommunen själv påverka medan andra 
påverkas av sådant som är utanför kom-
munens kontroll. Båda är dock viktiga för 
samhällsutvecklingen. Här behandlas 
bland annat frågor om hur stor andel av 
befolkningen som har jobb, hur folk mår, 
hur väl kommunen jobbar med miljöfrågor 
och hur bra invånarna tycker att kom-
munen är att bo och leva i. 

Företagandet i Håbo utmärker sig 
 speciellt positivt inom samhällsutveck-
lingen. Nyföretagarcentrums prognos för 
året pekar på åtta nyregistrerade företag 
per tusen invånare vilket placerar Håbo 
kommun bland de 25  procent främsta  
i Sverige.

Effektivitet 
Håbo placerar sig bland de 25 procent 
bästa kommunerna i  landet för resultat  
av kvalitets aspekter inom äldre omsorgen 
och hemtjänsten. 

82 procent av Håbos elever i årskurs 6 
når upp till kunskaps kraven i alla ämnen, 
vilket är bland de 25 procent bästa kom-
munerna i landet. Däremot är andelen 
elever i årskurs 3 som klarat alla delprov  
för ämnes proven i SV, SV2 och MA endast  
56 procent, vilket är bland de 25  sämsta 
kommunerna i landet. Elever i årskurs 9 
som är behöriga till ett yrkes program har 
blivit något färre än  tidigare år medan 
andelen gymnasieelever som tar examen 
inom 4 år har ökat. 

Resultatet för socialtjänstens insatser för 
åldersgruppen 13–20 år har försämrats. 
Fler ungdomar har återkommit till social-
tjänsten inom ett år efter avslutad utred-
ning eller insats än tidigare och Håbo 
 placerar sig nu bland de 25 procent sämsta 
kommunerna i landet.



Tillgänglighet
Håbo kommun är en av de bästa kom-
munerna i Sverige på att besvara e-post. 
100 procent av alla frågor som skickats till 
kommunens gemensamma e-postadress 
besvaras inom en timme. Även service per 
telefon placerar Håbo kommun bland 
toppkommunerna som tionde bästa 
 kommun. 74 procent av de som ringer 
kommunen med en enkel fråga får inte 
bara samtalet besvarat inom 60 sekunder, 
de får även svar på sin fråga redan vid  första 
kontakten. Av dessa uppger även 89 procent 
att kommunens hand läggare varit 
tillmötes gående, trevlig och hjälpsam. 

85 procent av de som önskat plats på för-
skola har blivit erbjuden plats på önskat 
datum. Den genomsnittliga väntetiden för 
de som inte  erbjudits plats på önskat datum 
är 10 dagar. Det placerar Håbo kommun 
bland de 25 procent bästa kommunerna i 
landet. Den genomsnittliga vänte tiden 
från ansökan till inflyttningsdatum på ett 
av kom munens äldreboende har försämrats 
och är nu 89 dagar. Det  placerar Håbo 
kommun bland de 25  procent sämsta kom-
munerna i landet.

Delaktighet
Delaktighet omfattar medborgar-
inflytande, demokrati samt kvaliteten  
på kommunens webbplats. Håbo kommun 
 arbetar för att förbättra kom munikationen 
och dialogen med medborgarna. I resultat-
jäm förelsen visar det sig att Håbos med-
borgare har större möjlighet än i många 
andra kommuner att delta i kommunens 
utveckling. 

Under året har informationen på kom-
munens webbplats förbättrats. Undersök-
ningen visar att fortsatta utvecklingsområ-
den främst är för områdena ”Öppenhet 
och påverkan” och ”Grundskola”.

Trygghet
Måtten handlar om hur trygga invånarna 
känner sig i Håbo kommun. En upplevelse 
som trygghet kan vara svår att mäta.

Trygghet kan vara allt ifrån att känna 
igen personen som knackar på dörren när 
hem tjänsten kommer till att inte ha alltför 
stora barngrupper i för skolan. 

För året finns ännu inga tillgängliga 
data att tillgå för de mått som ingår i 
 Kom munens Kvalitet i  Korthet (KKiK).



I februari förnyade 
Håbo  kommun och 
 Polisen sitt med-
borgalöfte som går ut på 
att aktivt arbeta tillsam-
mans för att öka med-
borgarnas upplevda 
 trygghet.

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder vid Futurum-
skolan.

VAD HÄNDE I HÅBO 
KOMMUN 2017?

Kommunstyrelsen uppfyller tre av sex mål 
under 2017. Ökad digitalisering, kund-
fokus och samverkan samt förbättrade 
 mallar och rutiner leder till ökad effektivitet 
och kvalitet i kommunstyrelsens verksam-
heter. Energi effektiviseringen i kommunens 
fastigheter och verksam heter ökar och 
exploateringsverksamheten ger totalt ett 
ekonomiskt överskott. Målet för god plan-
beredskap för nya företagsetableringar och 
bostäder bedöms inte som uppfyllt eftersom 
det inte planlagts tillräckligt mycket mark 
för näringslivsetablering. Andra mål som 
inte uppfylls helt är att ge alla i Håbo goda 
förutsättningar att må bra och utvecklas 
samt vara en attraktiv arbets givare.

Förberedelserna för Bålsta centrums 
utveckling fortsätter med utredningar och 
projekteringar för området runt järnvägs-
stationen. Den nya kommunövergripande 
översiktsplanen kommer ut på samråd. 
Flera nya bostadsområden byggs eller är i 

ÖKAD EFFEKTIVITET OCH KVALITET 
KOMMUNSTYRELSEN 
För mer information, läs sidan 54 i Håbo  kommuns årsredovisning på håbo.se

planeringsstadiet såsom  Frösundavik, 
 Väppeby Äng, Mellanby och Viby Äng.

Dragets verksamhetsområde färdigställs 
och  tomter är säljklara, samtidigt pågår 
planering för verksamhetsmark i 
 Dragelund och Lillsjön.

Simhallens öppnar rehabbassängen igen 
efter renovering och Gröna Dalens konst-
gräsplan får nytt gräs.

Flera gator och cykelvägar får ökad 
trafik säkerhet och tillgänglighet.  
Nya cykel vägar byggs längs  Dalvägen  
och Viby Äng.

Utbyggnaden av kommunalt VA till 
Biskops-Arnö pågår.

Kommunstyrelsen har liksom förra året 
hållit sig inom tilldelad budget. Den 
skatte finansierade verksamheten har ett 
överskott på 9 miljoner. De avgifts-
finansierade verksamheterna vatten och 
avlopp (VA) och avfall har ett överskott på 
8 miljoner kronor. 



Sommarskolan finns 
bland annat för 
 nyanlända elever och  
för elever som vill läsa upp 
ett grundskolebetyg för 
att få gymnasiebehörighet.

Överförmyndarförvalt-
ningen rekryterar och 
granskar förmyndare, 
gode män och förvaltare. 
De säkerställer att barn 
och vuxna som inte kan 
ta hand om sig inte miss-
gynnas ekonomiskt eller 
rättsligt.

ÖKAT BEHOV AV  
GOD MAN HOS ÄLDRE
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
För mer information, läs sidan 66 i Håbo  kommuns årsredovisning på håbo.se

Sedan den 1 januari 2017 är Håbo kom-
mun en del av den gemensamma över-
förmyndarförvaltningen i Uppsala län. 
Efter en kort period för arkivering av 
 material, finns nu ingen tjänstemanna-
organisation kvar i Håbo kommun. Den 
gemensamma förvaltningen i Uppsala står 
för internkontroll och kvalitetsutveckling 
av verksamheten. 

Uppdrag och ansvarsområde för nämn-
den är detsamma, i väntan på en ny 
gemensam överförmyndarnämnd i Upp-
sala län år 2019. Året blev som förväntat 
med betydligt färre anvisade ensam-
kommande barn, men med ökat behov av 
god man hos äldre. Nämnden redovisar ett 
resultat som överensstämmer med budget.



Bygg- och miljöförvalt-
ningen bjuder in till 
Öppet hus cirka en gång 
per månad under vår och 
höst för att svara på 
invånarnas  frågor kring 
bland annat bygglov, 
detaljplaner, kartor och 
enskilda avlopp.

Miljöavdelningen har 
ett högt nöjd-kund- 
index, både för om rådet 
miljö och hälso skydd 
och när det gäller 
 livsmedel.

STORT INTRESSE AV ATT BYGGA 
NYTT SAMT VARA MED OCH 
UTVECKLA KOMMUNEN
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
För mer information, läs sidan 68 i Håbo  kommuns årsredovisning på håbo.se

År 2017 har bygg- och miljönämnden ett 
överskott på 4,3 miljoner kronor. Över-
skottet beror på högre intäkter och lägre 
personalkostnader än budgeterat.

Nämnden har sex mål under 2017. Varje 
mål mäts utifrån ett antal nyckelindika-
torer. Fyra av de sex målen anses uppfyllda.

Arbetet med att ta fram ett nytt förslag 
till översiktsplan är i fokus. Samråd sker 
under årets två första månader.

Fastighetsägares och exploatörers 
intresse att bygga nytt och vara med och 
utveckla kommunen med fler bostäder och 
verksamheter är stort. Det höga 

bebyggelse trycket märks på antalet 
 ärenden  kopplade till planverksamhet, 
bygglov, kart- och mättjänster. Under två 
år har antalet  bostäder som fått startbesked 
ökat med 60 procent.

Förvaltningen har en hög personal-
omsättning under året. Alla tjänster har inte 
blivit tillsatta eftersom det är svårt att rekry-
tera i den överhettade region som kom-
munen befinner sig i. Det medför en högre 
arbetsbelastning och omprioritering av 
arbetsuppgifter, vilket i sin tur innebär att 
även nämndens mål och resultat  påverkas.



Personalen på 
 Pedagogcentrum  
i Håbo kommun.

Fridegårdsgymnasiet har 
stor framgång inom Ung 
företagsverksamhet.

HÅBO KOMMUNS BARN  
OCH ELEVER NÅR FORTSATT  
GODA RESULTAT
BARN- OCH  UTBILDNINGSNÄMNDEN
För mer information, läs sidan 76 i Håbo  kommuns  årsredovisning på håbo.se

Kommunen har gjort flera nyrekryteringar 
av chefer under året. Bland annat har en ny 
förvaltningschef rekryterats efter att den 
tidigare gick i pension före sommaren.

Pedagogcentrum har öppnats i nya 
 lokaler i Gröna Dalens skola. I lokalerna 
finns även förskolans  Språkotek och 
IKT-pedagog.

Samtliga medarbetare inom förskola och 
skola har genomfört en inkluderingsutbild-
ning i samarbete med Uppsala universitet.

Fridegårdsgymnasiets elever fortsätter att 
ha stora framgångar inom Ung företag-
samhet. Skolan blev under våren en av de 
fyra bästa UF-skolorna i landet.

Kostenheten har flyttats från kommun-
styrelsens förvaltning till barn- och utbild-
ningsförvaltningen.

Håbo kommuns barn och elever når fort-
satt goda resultat. Resultaten i de kom-
munala grundskolorna är de bästa sedan 
det nu rådande betygssystemet infördes. 
Elevernas förbättrade läs- och skriv-
förmåga är en av anledningarna till att 
resultaten blir bättre.

Barn- och utbildningsnämnden redo-
visar ett underskott med 13,3 miljoner 
 kronor. Det är framförallt grundskoleverk-
samheten som bidrar till underskottet. 
Personalkostnaden är hög i förhållande till 
elevantalet. Bristen på utbildad personal 
leder till ökad personalkostnad. 



100 procent av genom-
gångna utredningar har 
ett redovisat barn-
perspektiv.

Medarbetare på social-
förvaltningen i Håbo 
kommun som omfattas 
av arbetsmodellen 
80–90–100–110 är 
övervägande positiva till 
satsningen. Arbets-
modellen som infördes 
2017 har bland annat 
bidragit till minskad 
personal omsättning.

STABIL PERSONALSITUATION TROTS 
EN BRANSCH MED STOR RÖRLIGHET 
SOCIALNÄMNDEN
För mer information, läs sidan 86 i Håbo  kommuns årsredovisning på håbo.se

Under året fortsatte personalsituationen att 
vara  stabil på avdelningen för stöd till barn 
och unga trots en bransch med stor rörlig-
het. Inom avdelningen för stöd till vuxna 
är läget inom ekonomiskt bistånd  stabilt.

Antalet ärenden inom barn och unga 
ökar, liksom inom ekonomiskt bistånd. 
Däremot minskar antalet aktuella vuxna 
missbrukare. Senast 2011 var  volymerna 
inom extern missbruksvård på samma låga 
nivå som under 2017.

Fyra av nämndens fem mål är uppfyllda. 
Inom barn och unga syns ett positivt högt 

deltagande i SIP (samordnade individuella 
planer), men en låg andel upprättade 
genomförandeplaner. Arbetet med genom-
förandeplaner fortsätter under 2018. Även 
om missbruksvården har låga totalsiffror så 
har en stor andel av individerna behövt 
upprepade vårdvistelser.

Sammanlagt redovisar socialnämnden 
ett överskott på cirka 6 miljoner. Det beror 
i huvudsak på höga intäkter för ensam-
kommande barn och låga kostnader inom 
missbruksvård för vuxna.



Den 30 augusti firade 
Dalängens äldreboende 
10 år, något som själv-
klart uppmärksamma-
des av både personal, 
boende och anhöriga.  
Det bjöds på mat, musik 
och dans.

En varm  sommardag på 
Solängens äldre boende 
är det skönt att svalka sig 
med poolhäng och något 
kallt att dricka. 

ÖKAD EFTERFRÅGAN  
OCH ÖKAT STÖDBEHOV  
HOS ENSKILDA INDIVIDER
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
För mer information, läs sidan 93 i Håbo  kommuns årsredovisning på håbo.se

Flera enheter inom förvaltningen har fått 
ny ledning och avdelningen för stöd till 
äldre och funktionsnedsatta fick ny chef i 
november. Två utförare har lämnat 
 hemtjänsten och Humana omsorg driver 
nu Pomona hus 4 efter Attendo. Förvalt-
ningen upplever en ökad efterfrågan och 
även ett ökat stödbehov hos enskilda 
 individer.

Hemtjänsten har genomgått stora för-
ändringar. Avgiftsmodellen har ändrats för 
brukarna och ersättningsmodellen har 
ändrats för utförarna. Avgiften bestäms nu 
utifrån biståndsbedömd  totaltid. Syftet 
med ändringen är att få ett positivt ökat 
fokus på individens individuella behov. 

Inom hela äldreomsorgen har arbets-
metoden IBIC (individens behov i 
 centrum) börjat användas och ett 
 förberedande arbete inför det nya regelver-
ket för utskrivningsklara har genomförts.

Nämnden uppfyller ett av tre mål. Skä-
let till  varför målvärdet inte nås är främst 
otillräcklig  dokumentation och bristande 
mätmetoder. Nämndens mål om attraktiv 
arbetsgivare är uppfyllt,  liksom de delar 
som rör tekniska lösningar och våld i nära 
relationer. Vård- och omsorgsnämnden 
 redovisar ett överskott på cirka fyra 
 miljoner kronor. Överskottet beror främst 
på lägre kostnader för köp av verksamhet 
än beräknat.



KOMMUNENS MÅL
Av de långsiktiga finansiella målen och nämndernas mål anses 19 av 29 
som uppfyllda vid årets slut. Det motsvarar 66 procents måluppfyllnad. 
Måluppfyllnaden ligger på samma nivå som föregående år men för-
delningen mellan målområdena är annorlunda. Den största skillnaden är 
den positiva utvecklingen inom målområdet hållbara Håbo som gått från 
33 procents måluppfyllnad 2016 till 71 procent i år. Nämndernas bedöm-
ning av måluppfyllelse redovisas i diagrammet nedan.

Attraktiva Håbo
5 av 8 mål uppfyllda

Kvalitativa och
effektiva Håbo
4 av 8 mål uppfyllda

Hållbara Håbo
5 av 6 mål uppfyllda
1 ej bedömd

Håbo en kommun
med sund ekonomi
5 av 6 mål uppfyllda



Mål Strategier
Attraktiva Håbo
Håbo kommun är en unik och attraktiv 
plats i Mälar dalen med goda förutsätt-
ningar för tillväxt. Bra kom munal service 
och insatser i samverkan med andra 
 aktörer stärker känslan av Håbo kommun 
som en bra plats för boende, arbete  
och besök.

• Skapa förutsättningar för fler bostäder  
och ett varierat näringsliv. 

• Stimulera möjligheter till meningsfull fritid för alla. 

• Öka samarbetet med olika aktörer för förbättrad 
infrastruktur och kollektivtrafik. 

• Förbättra tillgängligheten till mötesplatser  
och upplevelser. 

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

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

• Tillvarata och uppmuntra medarbetarnas kompetens  
och engagemang. 

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

• Förbättra våra resultat genom att jämföra oss med 
andra kom muner och verksamheter för att identifiera 
förbättrings områden. 

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

• Minska de egna verksamheternas  
miljö- och klimatpåverkan. 

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

• Värna kommunens grönområden  
och biologiska mångfald. 

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

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

• Kommunens investeringar, exklusive exploaterings-
relaterade kostnader, ska vara egenfinansierade. 

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

• Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett 
 ekonomiskt  överskott till kommunen. 



Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: håbo.se

Följ Håbo i sociala medier!

I sociala medier kan du följa kommunens arbete, ta del av nyheter från alla 
våra verksamheter och ställa dina frågor till Kontaktcenter.

twitter.com/habokommunfacebook.com/habokommun instagram.com/habo_kommun

Plantering av björk. 
Finland fyller 100 år Styrketräning på Pomona 

Tillsammans mot ett 

bättre  företagsklimat

Fina planteringar  

ökar trivseln

Håbo satsar  
på äldres hälsa

Granåsen naturreservat firar 10 årSkolorna i Håbo  
förbättrar sitt resultat
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