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1 Förvaltningsberättelse 

Enligt tidigare beslut ska styrelsers och nämnders mål och budget samt 

investeringsbudget för år 2014 rapporteras till kommunfullmäktige. 

Detta för att kommunfullmäktige ska ha vetskap om nämndernas mål och internbudget. 

Nämndernas mål har utarbetats fram utifrån de kommunövergripande målen och ligger 

till grund för uppföljning i samband med bokslut och delårsbokslut. 

 

1.1 Omvärldsanalys 

1.1.1 Konjunktur och ekonomisk utveckling 

 

Den relativt svaga BNP-tillväxten under 2013 innebär att sysselsättningen bara ökar 

marginellt i år för att ta lite mer fart 2014 när produktionen börjar accelerera. Svag 

sysselsättningsökning i kombination med fortsatt växande arbetsutbud innebär även att 

arbetslösheten håller sig kring 8 procent under 2013 för att börja falla först under 2014. 

Den höga arbetslösheten och låga resursutnyttjandet innebär att inflationstrycket förblir 

lågt. Trots att inflationen kan förväntas understiga Riksbankens inflationsmål under en 

stor del av prognosperioden räknar SKL (Sveriges kommuner och landsting) inte med 

någon ytterligare räntesänkning. Riksbankens fokus på hushållens skuldsättning sätter 

stopp för ytterligare stimulanser. En första räntehöjning lär dock dröja till en bra bit in i 

2014. 

 

Trots en ganska blek konjunkturbild räknar SKL med att det reala skatteunderlaget 

växer i hyfsat god takt 2012–2016. För 2013 räknar SKL med en nominell tillväxt i 

skatteunderlaget med cirka 3,6 procent och för 2014 cirka 3,2 procent. Korrigerat för 

pris- och kostnadsutvecklingen innebär det att det reala skatteunderlaget växer med 

cirka 1,5 procent 2013 och cirka 0,8 procent 2014. 

 

Nyckeltal för den svenska ekonomin, 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BNP* 6,3 3,7 1,2 1,5 2,5 3,3 3,3 

Sysselsättning, timmar 2,0 2,4 0,7 0,3 0,5 1,2 1,2 

Öppen arbetslöshet, nivå 8,6 7,8 8,0 8,1 8,0 7,3 6,6 

Timlön, nationalräkenskaperna 1,1 2,7 2,9 2,8 2,9 3,2 3,6 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,5 3,0 2,7 2,7 3,0 3,6 

Konsumentpris, KPIX 1,8 1,1 1,1 0,8 1,2 1,5 1,7 

Konsumentpris, KPI 1,2 3,0 0,9 0,3 1,3 2,1 2,5 

Realt skatteunderlag * 0,7 2,4 2,0 1,5 0,8 1,7 1,6 

 

* Korrigerat för regelförändringar 

Åren 2015 och 2016 beräknas skatteunderlaget realt sett växa med över 1,5 procent. 

Den starka tillväxten är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på 

arbetsmarknaden. Både 2015 och 2016 växer sysselsättningen med över 1 procent. 

Tillväxten i svensk ekonomi är i hög grad ett resultat av inhemska faktorer – såväl 
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konsumtionen som investeringarna växer snabbt. Den fortsatt relativt svaga 

utvecklingen internationellt, och då inte minst i Europa, innebär att exporten lämnar ett 

förhållandevis begränsat bidrag till tillväxten. 

 

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än 

normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och 

löneökningstakten. Under 2013 och 2014 ökar timlönerna med under 3 procent för att 

sedan öka med 3,6 procent år 2016. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger 

samtidigt från 0,8 till 1,7 procent. 

Skatteunderlagsprognosen nedan bygger på den samhällsekonomiska bild som 

sammanfattas här ovan. Utvecklingen av de variabler som har störst betydelse för 

skatteunderlaget framgår av tabell ovan. 

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 

Procentuell förändring 

  2012 2013 2014 2015 2016 2012–2016 

SKL, apr 2013 4,1 3,4 3,2 4,0 4,7 21,0 

Reg., apr 2013 3,7 4,0 2,8 4,3 5,1 21,5 

ESV, mar 2013 4,3 3,4 3,1 4,2 4,7 21,2 

SKL, feb 2013 4,1 3,3 3,3 4,1 4,7 21,0 

BP, sep 2012 4,1 4,1 4,2 4,8 4,5 23,7 

 

Regeringens prognos för 2012 och 2013 har fastställts som uppräkningsfaktorer för utbetalning av preliminär 

skatt. 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting. 

Som framgår av tabell ovan förutser SKL lägre ackumulerad skatteunderlagstillväxt 

fram till 2016 än regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV) men skillnaden är 

liten. 

Den snabbare skatteunderlagstillväxten i regeringens prognos beror främst på att 

pensionsinkomsterna ökar mer och grundavdragen mindre än SKL räknar med. 

Effekten motverkas av en långsammare sysselsättningsökning. Att ESV:s prognos 

visar större ökning än SKL:s beror i huvudsak på att ESV-prognosen bygger på högre 

löneökningstakt och mindre grundavdrag. Till stor del motverkas effekten på 

skatteunderlaget av att ESV förutser mindre ökning av pensionsinkomsterna än SKL. 

Även om samsynen kan sägas vara stor när det gäller skatteunderlagets utveckling är 

det är anmärkningsvärt stor skillnad mellan prognosmakarna beträffande utvecklingen 

av vissa variabler. I regeringens prognos ökar pensionsinkomsterna med 24 procent 

till och med 2016, i SKL:s prognos är motsvarande siffra 21 procent och i ESV:s 18 

procent. Grundavdragen ökar mer i SKL:s prognos än i regeringens och ESV:s 

prognoser, framförallt efter år 2014. SKLs beräkningar för perioden efter 2014 syftar till 

att ge en rimlig bild av utvecklingen på längre sikt. Det innebär bland annat att SKL 

bortser från att det krävs politiska beslut för att inte grundavdragets indexering med 

prisbasbeloppet ska leda till skärpt inkomstbeskattning när löner stiger snabbare än 

priserna. Regeringens och ESV:s prognoser är baserade på oförändrade regler hela 

perioden ut, vilket innebär en långsammare ökning av grundavdragen. 
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Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 

I SKLs kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta 

priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens 

volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i 

löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. 

I tabellen nedan redovisas SKL aktuella prognos för perioden 2012–2016.  

 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Arbetskraftkostnader 1,024 1,025 1,025 1,028 1,034 

Övrig förbrukning 1,020 1,016 1,018 1,021 1,025 

Prisförändring 1,023 1,022 1,023 1,026 1,031 

      

 

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökningarna 

för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och 

avtalsenliga kollektiva avgifter. Prognosen för kommande år baserar sig på 

timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos och beslutade 

förändringar av arbetsgivaravgifterna. Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på 

arbetsinsatsen, bl.a. till följd av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. SKL 

betraktar denna kvalitetsökning som en volymförändring och inte som en 

prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av 

kvalitetsökningen. Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av SKLs 

prognos för KPIX, dvs. konsumentprisindex exklusive räntekostnader för egnahem och 

en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med 

sina respektive vikter i totalkostnaderna. 

 

I budgetunderlaget för år 2014 har inte prisindex från SKL använts utan lönekostnads-

uppräkning uppgår till 2,52 procent istället för 2,50 procent. Vad gäller prisuppräkning 

på övrig förbrukning är SKL rekommendation 1,8 procent, i förslaget nedan ska 

nämnderna beakta en prisuppräkning på 1,3 procent i sina internbudgetar och 

internhyreshöjning om 0,76 procent. Detta kompenseras inte i ramarna utan läggs som 

ett effektiviseringskrav på totalt 0,4 procent eller 3,6 mkr av den totala driftbudgeten. 

 

Förslag till förändring av nuvarande utjämningssystem (SOU 2011:39) 

Utjämningskommittén 08 lämnade sitt betänkande Likvärdiga förutsätt - 

ningar – översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) till regeringen 

i april 2011. Betänkandet innebär omfattande ekonomiska omfördelningseffekter som 

skulle få stor betydelse för kommunens resultat från år 2014. Om förslaget till nytt 

utjämningssystem träder ikraft år 2014, allt annat lika, kommer Håbo kommuns avgift i 

kostnadsutjämningen att minska.  

 

Beredningsläget 

Remisstiden för finansdepartementets förslag om ändringar i inkomstutjämningen har 

löpt ut. 236 remissinstanser har besvarat remissen, varav hundra är positiva eller 

åtminstone inte har några invändningar mot förslagen. Riksdagen förväntas fatta beslut i 

frågan i december. Först därefter kommer det slutgiltiga utfallet att kunna beräknas. 
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1.1.2 Befolkningsutveckling enligt kommunens prognos för planperioden 

För åren 2013-2016 bedöms att befolkningen i kommunen kommer att växa med i 

genomsnitt 140 personer per år. Befolkningstillväxten mellan åren 2009-2012 var i 

genomsnitt 165 personer. Nedan redovisas prognosen dels för år 2013 och för 

planeringsperioden 2014-2016. 

Ålder 2012 2013 2014 2015 2016 

0 202 215 214 215 219 

1-5 1302 1271 1226 1213 1198 

6-9 1200 1162 1167 1156 1113 

10-12 816 864 890 896 900 

13-15 739 774 797 818 867 

16-18 860 766 713 720 755 

19-24 1435 1504 1484 1437 1354 

25-44 4974 4912 4950 4932 4884 

45-64 5128 5155 5189 5235 5350 

65-74 2297 2416 2453 2506 2535 

75-79 424 471 530 610 674 

80-w 506 520 557 571 603 

Summa 19883 20029 20171 20311 20451 

      

Förändring 

mellan 

åren  146 142 140 140 
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1.2 Tidplan och aktiviteter för budgetarbete år 2014 och plan 2015-2016 

Datum Aktivitet 

Mars                  Ledningsgrupp förberedelse inför omvärldsanalys - idékonferens 

12 mars Idékonferens 

8 april Befolkningsprognos för åren 2013-2016 klar  

15 april Regeringen presenterar vårpropositionen 

24 april Skatteunderlag prognos 

7 maj Budgetunderlag åren 2014 – 2016 KS-au 

 Information till komsam 

20 maj Budgetramar o mål åren 2014 – 2016 (Skatt och budget) 

Kommunstyrelsen 

10 juni Kommunfullmäktige beslutar om skatt och budget o KF-mål 2014 

och plan 2015- 2016 

15 augusti Ny skatteunderlagsprognos 

23 september Beslut om investeringsbudget och budgetstyrprinciper år 2014, 

plan 2015-2016 Kommunfullmäktige  

20 september Regeringen avger budgetpropositionen 

Prel. 10 okt Ny skatteunderlagsprognos 

oktober Nämndernas fastställer mål och budget för år 2014 utifrån 

budgetramar samt plan 2014-2015 

16 december Kommunens budget för år 2014 och plan 2015-2016. Rapporteras 

till Kommunfullmäktige 
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2 Håbo kommun 

2.1 Uppdrag och ansvarsområde 

2.1.1 Mål och politisk viljeinriktning 

Nedan redovisas Kommunfullmäktige målen för planperioden 2012 -2014. 

 

2.1.2 Mål för god ekonomisk hushållning 

 

PRIORITERADE MÅL 2012-2014 

För perioden 2012-2014 har tre mål på kommunfullmäktiges nivå prioriterats: 

- barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och 

lärande, 

- förtroendet för Håbo kommun ska öka och 

- Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål har varje nämnd i uppdrag att arbeta 

fram egna måldokument. Dessa ska innehålla nämndens egna prioriterade mål och 

nämndens åtgärder för att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

I det följande redovisas fullmäktiges mål, med motivering till varför just detta mål valts 

samt strategi för att uppnå målet. 

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling 

och lärande. 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare. Särskilt viktigt är att elevernas kunskapsresultat förbättras. 

Strategier 

Vi ska satsa på att skapa förutsättningar för ett ökat föräldraengagemang. 

Pedagogernas insatser för att elevernas resultat ska öka är avgörande, varför särskilda 

satsningar ska göras på personalens kompetensutveckling. 

Vi ska satsa på att vidareutveckla samverkan mellan skolan, socialförvaltningen och 

andra aktörer, för att på bästa sätt ge stöd till barn/elever med särskilda behov. 

Barn och unga ska erbjudas berikande kulturupplevelser och fritidsaktiviteter. 

 

Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

Motivering 

Genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar visar att förtroendet för Håbo 

kommun behöver öka. 

För fortsatt tillväxt krävs bland annat hög attraktionskraft vilket ett starkt varumärke 

bidrar till. Stort förtroende är en viktig del av en kommuns varumärke. 

Förtroende är även en viktig del av den demokratiska processen, ett ökat förtroende 

stärker demokratin. 
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Strategier 

Vi ska satsa extra på att stärka varumärket Håbo kommun, såväl ur ett medarbetar- som 

medborgarperspektiv, i syfte att öka förtroendet. 

Vi ska utveckla vår medborgardialog för att skapa ett bättre resultat och ökad 

delaktighet. 

Vi ska förbättra servicen genom en bättre tillgänglighet i kontakt med kommunens 

verksamheter. 

Vi ska skapa ökade kunskaper om kommunens verksamheter genom ökad information i 

lokala medier och på webben. 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

Motivering 

En balanserad ökning av antalet kommuninvånare ger bättre förutsättningar för god 

kommunal service inom exempelvis skola, vård och omsorg. 

En ökning av antalet arbetstillfällen ger förutsättningar för att utveckla den lokala 

kommersiella servicen, i form av till exempel restauranger och handel. 

Strategier 

Vi ska satsa extra på att skapa attraktiva bostadsområden genom att planlägga 

bostadsmark i sjö- och centrumnära lägen. 

Vi ska erbjuda verksamhetsmark genom att planlägga attraktiva områden med bra 

skyltläge och bra kommunikationer. 

Vi ska förbättra kommunikationerna inom kommunen, samt till och från kommunen, i 

syfte att underlätta för kommuninvånarna att kunna bo och verka i kommunen. 

 

2.1.3 Finansiella mål 

 

2.1.3.1 Långsiktiga mål 

Skatten ska inte höjas. 

2.1.3.2 Mål för planeringsperioden 

Kommunens och nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i balans. 
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2.2 Ekonomi 

2.2.1 Budget år 2014 och plan 2015-2016 

2.2.1.1 Skattesats år 2014 

Skattesatsen för år 2014 är oförändrad och uppgår därmed till 21:34.  

2.2.1.2 Bedömning av skatteintäkter för åren 2014-2016 

För Håbo kommun innebär de nya skatteprognoserna daterade 2013-08-15 att 

planeringsförutsättningar försämrats marginellt jämfört med SKL prognos 2013-04-24.   

Totalt försämras skatteintäkter och utjämning för år 2014 enligt prognosen 2013-08-15 

från SKL med 185 tkr jämfört med prognosen 2013-04-24. För år 2015 ökar 

skatteintäkterna och utjämningen med 4,0 och med 9,5 mkr år 2016 jämfört med den 

ursprungliga prognosen, daterat 2013-04-24, se tabellen nedan. 

Uppdatering av skatteutjämningens komponenter hänger samman med att ny data 

indikerar på förändringarna i befolkningen för kommunen och delvis på eftersläpning i 

utjämningssystemet. I budgetdokumentet för år 2014 är skatteintäkterna beräknade 

enligt prognosen daterat 2013-04-24, eftersom förändringarna är marginella för år 2014 

jämfört med prognos 2013-08-15. 

Skatteintäkter och utjämning åren 2014-2016 

 Prognos 
2013-04-24 

  Prognos 
2013-08-15 

  

 Prognos 
2014 

Prognos 
2015 

Prognos 
2016 

Prognos 
2014 

Prognos 
2015 

Prognos 
2016 

Skatteinkomster 919 826 956 619 1 001 580 914 426 955 575 1 006 221 

Inkomstutjämning 40 572 42 200 44 181 45 450 47 515 50 020 

Kostnadsutjämning -24 963 -25 231 -25 488 -24 964 -25 232 -25 490 

Regleringsavgift 3 898 -2 006 -7 782 4 018 -2 466 -8 998 

LSS-utjämning -42 403 -42 859 -43 296 -42 186 -42 640 -43 075 

Fastighetsavgift 33 145 33 145 33 145 33 145 33 145 33 145 

Summa 930 075 961 868 1 002 340 929 890 965 897 1 011 823 

 

2.2.2 Beräkningar av ekonomiska ramar i driftbudget 2014 

De ekonomiska ramarna för år 2014 bygger på nämndernas budgetar för år 2013 med 

korrigering för volymer och organisationsförändringar år 2014.  

Majoriteten har utifrån de av förvaltningarna redovisade behoven lagt förslag till 

budgetramar för styrelser/ nämnder och kommunfullmäktige beslutade om budgetramar 

i juni. 

Övriga kostnadsökningar som inte kompenserats i ramarna 2014 ska beaktas av 

nämnderna i budgeten exempelvis KPIX 1,3 procent och internhyra 0,76 procent. 

Övriga indexuppräkningar avseende köp av verksamheter eller dylikt ska även beaktas 

av nämnderna. Nämnderna ska i sina budgetar för år 2014 kalkylera med ett 

arbetsgivaravgiftspålägg på 39,08 procent vilket är oförändrat från år 2013.  
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De behov som förvaltningarna redovisat och därpå följande krav på utökade 

budgetramar har av majoriteten prioriterats enligt följande och tillförts nämnderna; 

I budgetarbetet under hösten har det framkommit behov av justeringar av budgetramar 

mellan nämnderna vilket även det beskrivs nedan. 

Tillskott/reduceringar i nämndernas ramar år 2014 

 Belopp 

1) Lönekostnadsökning 2,53 % på årsbasis 10 396 tkr 

2) Uppräkning av internhyran 0,76 procent (849 tkr) 0 tkr 

3) Befolkningsförändringar / volym -4 312 tkr 

4) Förändringar lagar och förordningar 1 900 tkr 

5) Kvalitetsförbättringar 24 620 tkr 

6) Omprioriteringar -7 191 tkr 

7) Förändrade lokalbehov 1 407 tkr 

8) Övriga tillskott 6 809 tkr 

Summa budgetförändring KF-beslut juni 33 629 tkr 

9) Omföring Kultur och livsmiljö från bildningsnämnden 0 

10) Kapitalkostnader -10 057 

11) Justering internhyra 10 100 

12) Omföring handläggare överförmyndarnämnden från socialnämnden 0 

13) Omorganisation tillståndsnämnden 0 

Summa budgetförändring  33 587 tkr 

 

1) Lönekostnadsökning beräknas till 2,53 procent eller 13,7 mkr för år 2014. 

Nämnderna har avsatt 3,26 % eller cirka 13,0 mkr i sina budgetar för år 2013 från 1 

april 2013, men utfallet beräknas till 1,9 procent eller 9,8 mkr. Överskottet som 

uppstår om ca 3,3 mkr år 2013 förutses användas till att finansiera en del av 

lönekostnadsökning för år 2014. Nämndernas ramar för år 2013 har inte justerats 

utan överskottet som uppstår år 2013 får nämnderna behålla. Nämndernas 

budgetramar har utökats med kalkylerad lönekostnadsökning med 10,4 mkr för år 

2014, utifrån budgeterat löneunderlagssumma för år 2013 exkl. 3,3 mkr enligt ovan. 

Om lönekostnadsökningen för år 2014 blir högre än kalkylerat ska det finansieras av 

nämnderna genom effektiviseringar. 

2)   Miljö- och tekniknämnden har kompenserats med 0,76 procent eller ca 849 tkr i 

form av ökade hyresintäkter från 1 januari 2014, från nämnderna. Hyreshöjningen 

beaktas av nämnderna i budgetarbetet, kompensation utgår inte i ramarna för år 

2014 

3)   Av förvaltningarnas underlag framgår att volymen i verksamheterna kommer att 

förändras utifrån befolkningsprognos för år 2014. För bildningsnämnden kommer 

kostnaderna att minska med netto 5,4 mkr på grund av lägre antal elever i 

gymnasieåldern. För skolnämnden är det främst minskning av barn inom förskolan 

och pedagogisk omsorg medan antalet elever i grundskolan ökar, innebärande en 

kostnadsminskning med netto 3,7 mkr. För socialnämnden kommer ökningen av 
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antalet äldre innebära kostnadsökningar med 4,4 mkr år 2014. Se förvaltningarnas 

avsnitt för ytterligare kommentarer.  

4)   Förvaltningarna har enligt direktiv lyft fram kostnaderna som kommer att uppstå 

under år 2014 på grund av förändringar i lagar eller förordningar. Totalt räknar 

förvaltningarna med att kostnaderna kommer att öka med 1,9 mkr. Se 

förvaltningarnas avsnitt för ytterligare kommentarer.  

5) Kostnadsökning för kvalitetsförbättringar uppgår till 24,6 mkr. Den största 

kostnadsökningen återfinns hos socialnämnden på 10,5 mkr. Övriga förvaltningar 

redovisar kostnadsökningar på 14,1 mkr varav kommunstyrelse 1,9 mkr, skolnämnd 

9,7 mkr, miljö- och tekniknämnd 1,6 mkr och bildningsnämnd ca 1,0 mkr. Se 

förvaltningarnas avsnitt för ytterligare kommentarer.  

6) Socialnämnden och skolnämnden har i underlaget redovisat kostnadsminskningar 

genom omprioriteringar om sammanlagt 7,2 mkr. Se förvaltningarnas avsnitt för 

ytterligare kommentarer.  

7) Kostnadsökningar på grund av förändrade lokalbehov uppgår totalt till 1,4 mkr. 

Samliga nämnder utom bildningsförvaltning har kostnadsökning år 2014. 

8) Övriga tillskott/satsningar uppgår till 6,8 mkr. De två största posterna är för 

räddningstjänsten och medel avsatta till kommunstyrelsens förfogande. 

Räddningstjänstens driftbidrag är utökat i budgetförslaget till 1,3 mkr. För att skapa 

förutsättning för kommunerna att bygga upp en starkare organisation för 

säkerhetsarbete överlämnas 1,5 milj. av räddningstjänstens budget till kommunerna, 

Håbo kommuns andel av bidraget år 2014 uppgår till 500 tkr. Räddningstjänsten får 

ett utökat uppdrag att utbilda kommunens personal inom området säkerhet. Under 

2014 innebär detta HLR, Systematiskt Brandskyddsarbete samt brandsäkerhet. 

Utbildningarna ska göras tillgängliga för kommunens anställda och utföras inom 

räddningstjänstens budgetram utan kostnad för förvaltningarna. Utöver dessa 

utbildningar ska räddningstjänsten utbilda skolelever och vårdpersonal som tidigare. 

Även dessa utbildningar sker utan kostnad för förvaltningarna. Räddningstjänstens 

driftbidrag utökas med 1,3 mkr under förutsättning att Enköpings kommun fattar ett 

likalydande beslut om utökningen. 

9) Kommunfullmäktige beslutade i samband med delårsbokslutet att 330 tkr för kultur 

och livsmiljö skulle omföras från bildningsnämnden till kommunstyrelsen.  

10) Kommunfullmäktige beslutade i september om ändrade budgetstyrprinciper från år 

2014 som medför att alla verksamheter som investerar, även ska finansiera 

kapitalkostnaderna som uppstår. Kapitalkostnader består av avskrivningar och 

internränta på investerat belopp. Nu har budget fördelats till nämnderna för att 

kunna finansiera de utökade kostnaderna och motsvarande minskning har gjorts på 

kommunstyrelsens finansförvaltning. 3 395 tkr har omfördelats för kapitalkostnader 

för inventarier och maskiner till nämnderna. Dessutom har 6 662 tkr omfördelats för 

anläggningars kapitalkostnader till miljö- och tekniknämndens gatuavdelning. Mer 

information finns under avsnittet Budgetstyrprinciper. 

11) Internhyran justeras som en följd av att kapitalkostnaden förändras. 

Kapitalkostnaden för fastigheterna har reviderats och minskar med 10 100 tkr till 

40 960 tkr år 2014. En väsentlig orsak är att internräntan sänks från 4,3 procent till 

2,5 procent i enlighet med SKLs rekommendation. I samband med detta har 

fastighetsavdelningen sett över hela kostnadsbilden för fastigheterna så att 
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internhyran motsvarar den faktiska kostnaden för respektive fastighet, eftersom det 

är fyra år sedan internhyresnivåerna fastställdes. Vissa omfördelningar av ytor har 

också gjorts. Nämndernas budgetar för internhyran sänks med totalt 10 100 tkr till 

följd av sänkta kapitalkostnader.  

12) Socialnämnden har föreslagit att 235 tkr för utökning av handläggare för 

överförmyndarnämnden överförs till överförmyndarnämnden. Budgeten har i 

kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni tilldelats socialnämnden. 

13) 1 januari kommer en ny förvaltning under tillståndsnämnden att bildas, utifrån det 

beslut kommunfullmäktige fattat om omorganisation. Budget föreslås därför 

överföras från miljö- och tekniknämnden till tillståndsnämnden med 9 200 tkr. 

Effektiviseringskrav år 2014  

 

 

Nämnder/styrelse 

 

Effektiviseringskrav 

Prisuppräkning 

KPIX 1,3 procent 

Internhyreshöjning  

0,76 procent 

Kommunstyrelse  98,5 tkr 

Bildningsnämnd  738 tkr 77,3 tkr 

Skolnämnd 746 tkr 444,3 tkr 

Socialnämnd  881 tkr 151,6 tkr 

Miljö- och tekniknämnd  444 tkr 77,0 tkr 

Summa  2 809 tkr 848,7 tkr 

Totalt behöver nämnderna effektivisera verksamheterna med ca 3,7 mkr år 2014 för att 

skapa utrymme för prisuppräkningar, indexuppräkningar på varor, tjänster och höjning 

av internhyran. Effektiviseringskrav uppgår till ca 0,4 procent av den totala budgeten för 

verksamheterna.  



Totalt har budgetramarna för år 2014 utökats med 33 629 tkr eller 3,86 procent i förhållandet nämndernas budgetar för år 2013.  

DRIFTREDOVISNING 

KF  
Budget 
2013 

Organisa-
toriska 
föränd-
ringar år 
2013 1) 

Budget  
år 2013  
efter 
korrig-
eringen 

Löne-
kostnads-
uppräk-
ning  

Befolk- 
nings- 
föränd- 
ringar 

Föränd- 
ringar  
lagar  
och  
förord- 
ningar 

 
 
 
Kvalitets-
förbätt-
ringar 

 
 
 
Om- 
priorit- 
eringar 

 
 
För-
ändrade 
lokal-
behov 

Till-
skott/   
sats-
ningar 
2014 

Summa 
ramökn 
år 2014 

Beräknad 
budgetram 
KF beslut 
juni för år 
2014 

Procent- 
uell  
ökning 

Kommunfullmäktige -883 0 -883 0 0 0 0 0 0 0 0 -883 0,00 % 

Stöd till politiska partier -870 0 -870 0 0 0 
 

0 
0  

0 -60 -60 -930 6,90 % 

Valnämnd -10 0 -10 0 0 0 0 0 0 -290 -290 -300 - 

Revision -954 0 -954 0 0 0 0 0 0 -19 -19 -973 1,99 % 

Överförmyndare  -870 0 -870 -16 0 0 0 0 0 0 -16 -886 1,84 % 

Kommunstyrelse -48 525 -24 457 -72 982 -681 0 0 -1 870 0 0 -100 -2 651 -75 633 3,63 % 

Till kommunstyrelsens 
förfogande -200 200 0 0 0 0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 -5 000 -5 000 -5 000 - 

Räddningstjänsten -16 200 0 -16 200 0 0 0 0 0 0 -1 340 -1 340 -17 540 8,27 % 

Bildningsnämnd  -134 960 22 837 -112 123 -1 127 5 400 -450 -960 0 150 0 3 013 -109 110 -2,69 % 

Skolnämnd -350 023 210 -349 813 -4 996 3 720 -900 -9 700 150 -687 0 -12 413 -362 226 3,55 % 

Socialnämnd  -229 087 660 -228 427 -2 639 -4 440 -300 -10 540 7 041 -300 0 -11 178 -239 605 4,89 % 

Miljö- och tekniknämnd  -88 534 550 -87 984 -937 -368 -250 
 

-1 550 
 

0 
 

-570 0 -3 675 -91 659 4,18 % 

Summa 
skattefinansierade 
verksamheter -871 116 0 

-
871 116 -10 396 4 312 -1 900 

 
 

-24 620 

 
 

7 191 

 
 

-1 407 -6 809 -33 629 -904 745 3,86 % 

 

1) Föreslagna budgetjusteringar i samband med delårsuppföljning per sista mars mellan nämnderna 
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DRIFTREDOVISNING 

Beräknad 
budgetram 
KF beslut 
juni för år 
2014 

Omföring 
kultur 
och 
livsmiljö 
1) 

Kapital-
kostnad 
inventarier 

Kapital-
kostnad 
anläggningar  

Justering 
internhyror 

Omföring 
överför-
myndare2) 

Om- 
organisation 
tillstånds-
nämnd2) 

Summa 
justeringar  

Beräknad 
budgetram 
år 2014  

Kommunfullmäktige -883 0 0 0 0 0 0 0 -883  

Stöd till politiska partier -930 0 0 0 0 0 0 0 -930  

Valnämnd -300 0 0 0 0 0 0 0 -300  

Revision -973 0 0 0 0 0 0 0 -973  

Överförmyndare  -886 0 0   0 -235 0 -235 -1 121  

Kommunstyrelse -75 633 -330 -1 010 0 75 0 0 -1 265 -76 898  

Till kommunstyrelsens 
förfogande -5 000 0 0 0 0 0 0  0 -5 000  

Räddningstjänsten -17 540 0 0 0 0 0 0 0 -17 540  

Bildningsnämnd  -109 110 330 -390 0 -1 266 0 0 -1 326 -110 436  

Skolnämnd -362 226 0 -1 000 0 11 104 0 0 10 104 -352 122  

Socialnämnd  -239 605 0 -620 0 778 235 0 393 -239 212  

Tillståndsnämnd       -9 200 -9 200 -9 200  

Miljö- och tekniknämnd  -91 659  -375 -6 662 -591 0 9 200 1 572 -90 087  

Summa 
skattefinansierade 
verksamheter -904 745 0 -3 395 -6 662 10 100 0 0 43 -904 702  

1) Beslutad budgetjustering mellan nämnder i samband med delårsbokslut per sista augusti 2013. 

2) Föreslagen budgetjustering mellan nämnder i samband med budgetförslag för 2014. 

 



 

 

2.2.3 Sammanställning bokslut 2012, budget 2013, budget 2014 och plan 2015-2016 

 

 

Driftredovisning 

 

Bokslut 
2012 1) 

 

Budget  

2013 2) 

Rev. 

Budget  

2014 

 

Plan  

2015 

 

Plan  

2016 

Skattefinansierade verksamheter      

Kommunfullmäktige -797 -883 -883 -883 -883 

Stöd till politiska partier -868 -870 -930 -930 -930 

Valnämnd -17 -11 -300 -10 -10 

Revision -840 -955 -973 -973 -973 

Överförmyndare -470 -870 -1 121 -1 121 -1 121 

Kommunstyrelse -65 247 -72 981 -76 898 -76 898 -76 898 

Räddningstjänst -15 890 -16 200 -17 540 -17 540 -17 540 

Kommunstyrelsens förfogande 0 0 -5 000 -5 000 -5 000 

Lönekostnadsökningar 0 0 0 -13 665 -27 330 

Prisuppräkning KPIX 1,3 %  0 0 0 -2 809 -5 618 

Behov nämnderna 0 0 0 -6 751 -14 107 

Bildningsnämnd -112 426 -112 122 -110 436 -110 436 -110 436 

Skolnämnd -350 815 -349 813 -352 122 -352 122 -352 122 

Socialnämnd -211 899 -228 427 -239 212 -239 212 -239 212 

Tillståndsnämnden -6 990 -7 405 -9 200 -9 200 -9 200 

Miljö- och tekniknämnd -89 635 -80 579 -90 087 -90 087 -90 087 

Summa verksamheter -855 894 -871 116 -904 702 -927 637 -951 467 

Taxefinansierade verksamheter -2 851 0 0 0 0 

Kapitaltjänst VA + övrigt 16 840 13 000 15 000 15 000 15 000 

Kapitaltjänst internhyra 48 061 51 060 40 960 40 960 40 960 

Kapitaltjänst verksamheterna   10 057 10 057 10 057 

Kalkylerad pension o upplupna 
lönekostnader 3 333 -13 000 -13 165 -15 487 -17 415 

Avskrivningar -49 753 -46 200 -46 200 -46 200 -46 200 

Exploateringsverksamhet 6 804 0 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnad -833 460 -866 256 -898 050 -923 307 -949 065 

Uppdaterat 2013-04-24      

Skatteintäkter 849 061 890 266 919 826 956 619 1 001 580 

Statsbidrag och utjämning 31 454 13 342 10 249 5 249 760 

Finansiella intäkter 2 934 3 000 3 000 3 000 3 000 

Finansiella kostnader -23 765 -30 028 -26 625 -30 546 -34 155 

Resultat 26 224 10 324 8 400 11 015 22 120 
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Driftredovisning 

 

Bokslut 
2012 1) 

 

Budget  

2013 2) 

Rev. 

Budget  

2014 

 

Plan  

2015 

 

Plan  

2016 

Resultat som andel av 
skattenettot 

 

3,0 % 

 

1,1 % 

 

0,9 % 

 

1,1 % 

 

2,2 % 

Resultatkrav 2 % av skattenetto 17 610 18 072 18 602 19 237 20 047 

 

1) Bokslut år 2012 är justerad utifrån organisatoriska förändringar år 2013 

2) Föreslagna budgetjusteringar i samband med delårsuppföljning per den sista mars mellan nämnderna. 

 

Plan för åren 2015-2016 ska endast ses som en uppskattning av behov från nämnderna 

och kommer att omarbetas inför kommande år. 

 

2.3 Investeringsbudget år 2014 med plan 2015-2016  

2.3.1 Investeringsbudget år 2014 med plan 2015-2016 

Nedan redovisas sammanställning av investeringsbudget för år 2014 och investeringsbehov 

för åren 2015-2016. 

2.3.1.1 Sammandrag skattefinansierade verksamheter 

Investeringsbehov för den skattefinansierade verksamheten uppgår totalt till  

72 645 tkr för år 2014, uppdelat enligt följande: 

 

Nämnd/verksamhet, tkr Budget -13 1) Budget -14 Plan -15 Plan -16 

Miljö- och tekniknämnd -44 295 -63 947 -79 655 -113 400 

Tillståndsnämnden 2)  -15   

Socialnämnd -3 400 -2 895 -1 815 -505 

Bildningsnämnd -655 -600 -350 -350 

Skolnämnden -2 000            -1 996 -2 000 -2 000 

Kommunstyrelsen -3 179 -3 192 -1 700 -700 

Summa -53 529 -72 645 -85 520 -116 955 

 

1) Inklusive justering för ombudgetering från år 2012 och organisationsförändring kommunstyrelsen och 

bildningsnämnden samt tilläggsanslag för ombyggnation av Västerängsskolan. 

2) Budget överförs från miljö- och tekniknämnden. 
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Plan för åren 2015-2016 ska endast ses som uppskattning av investeringsbehov och 

kommer att omarbetas inför kommande budgetår.  

2.3.1.2 Sammandrag taxefinansierade verksamheter 

Investeringsbehov för taxefinansierade verksamheter uppgår till 11 770 tkr för 2014. 

Kommunens redovisningsprincip följer rekommendationen från redovisningsrådet vad avser 

anslutningsavgifter, vilket innebär att intäkter i form av anslutningsavgifter inte skall 

redovisas i investeringsredovisning utan periodiseras som förutbetald intäkt. Detta innebär att 

investeringsutgiften för vattenverket ska redovisas brutto. 

 

Nämnd/verksamhet, tkr 
Budget 

2013 
Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 

Vattenverket -35 550 -11 020 -58 800   -7 800 

Avfallsverket            0      -750      -500 -15 000 

Summa -35 550 -11 770 -59 300 -22 800 

 

2.3.2 Finansiering av investeringar, år 2014 

Den totala investeringsvolymen för år 2014 uppgår till 84,4 mkr inklusive taxefinansierade 

verksamheter. Utöver investeringsbehovet redovisas utgiften för medfinansiering av citybanan 

i tabellen nedan. För att finansiera behovet av investeringar år 2014 och utgiften för 

medfinansiering av citybanan behöver kommunen låna upp cirka 36,5 mkr. 

 

Investeringsutgift, tkr Belopp 

Skattefinansierade verksamheter -72 645 

Taxefinansierade verksamheter -11 770 

Medfinansiering Citybanan -6 726 

Summa investeringar, brutto -91 141 

Finansiering, tkr  

Budgeterat resultat år 2014 8 400 

Avskrivningskostnader 46 200 

Summa finansiering 54 600 

Lånefinansiering 36 541 

Med föreliggande budgetbehov kommer investeringsutgifter att behöva lånefinansieras med 

ca 36,5 mkr. 

 

2.3.3 Medfinansiering av Citybanan 

Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (KF § 98) att Upplands Lokaltrafik ingick avtal med 

staten om medfinansiering av Citybanan. För Håbo kommuns del innebar detta att fullmäktige 
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godkände en medfinansiering om 38,0 mkr jämte indexuppräkning. Den årliga 

indexuppräkning för åren 2009 – 2011 uppgår till 6 227 tkr, vilket belastat kommunens 

resultat åren 2010-2011. Enligt delegation för citybanans medfinansiering har delegationen 

och trafikverket enats om att en lämplig uppräkning av index är 18 procent till och med 31 

dec 2012.  

Eventuell avvikelse från faktisk utveckling kommer att regleras i efterhand i samband med 

utbetalning 2013/2014. Detta gör att kapitalbeloppet per den 31 december, år 2012 kommer 

att uppgå till 44 840 tkr. Utbetalningen av kapitalbeloppet kommer att ske åren 2013-2017 

enligt fördelning nedan.  

År Procent Belopp 

2013 10 4 484 

2014 15 6 726 

2015 25 11 210 

2016 25 11 210 

2017 25 11 210 

 Summa 44 840 

Upplösningen det vill säga avskrivningen av bidraget kommer att påbörjas det år första 

utbetalningen av bidraget görs. För Håbo kommun innebär detta från och med år 2013. Detta i 

enlighet med riksdagens beslut om ändring i lagen (1997:614) – 5 kap 7 § - om kommunal 

redovisning.” Åren 2013 - 2017 kommer den årliga avskrivningskostnaden om 1 520 tkr att 

belasta kommunens resultaträkning. Likvidmässigt måste utbetalningarna åren 2014-2017 

beaktas i kommunens budgetprocess.  
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3 Budgetstyrprinciper 

Syftet med budgetstyrprinciper är att klargöra kommunens olika ansvarsinstanser samt det 

regelverk som styr kommunens ekonomiska verksamhet. 

3.1 Kommunfullmäktiges ansvar 

Fastställer ekonomiska ramar för nämnderna. 

Fastställer kommunens övergripande mål. 

Godkänner nämndernas nämndsplan. 

 

3.2 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsens roll är: 

Att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 

övriga nämndernas verksamhet (Kommunallagen 6 kap 1§). 

 

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

att: 

Ta ställning till vilka åtgärder som utöver nämndernas åtgärder skall vidtas om 

resultatutvecklingen avviker från den planerade. Kommunstyrelsen skall även göra 

nödvändiga framställningar till kommunfullmäktige. 

 

Det är kommunstyrelsen, som genom sin ledande och samordnande roll, har ett övergripande 

ansvar för att styrmodellen nedan fungerar som det är tänkt. 

 

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

respekterar styrmodellen. 

 

Göra noggranna genomgångar av dotterbolagens resultat och verksamhet, (Håbohus AB, 

Håbo marknadsbolag AB), i samband med delårs- och helårsbokslut. 

 

3.3 Nämndernas ansvar 

Nämnderna ansvarar inför fullmäktige - inom respektive ansvarsområde - att fullmäktiges 

intentioner efterlevs. 

3.4 Mål 

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

3.5 Ekonomi 

Nämnden fastställer en internbudget utifrån de givna ekonomiska ramarna. 
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När obalans råder mellan ekonomi respektive verksamhet i form av kvalité eller kvantitet är 

det således ekonomi som är överordnat. Hänsyn ska givetvis tas till lagstiftning eller 

ambitionsnivåer fastställda av kommunfullmäktige. Detta innebär att nämnden har mycket 

långtgående befogenheter och skyldigheter att vidta åtgärder för att hålla budgeten. 

 

Nämnden är också skyldig att hålla sig informerad om den ekonomiska utvecklingen 

(uppföljning och prognoser över budget- och verksamhetsutfall) och snabbt vidta åtgärder 

som leder till att budgeten hålls. Nämnden måste således fatta beslut om åtgärder. Utöver 

beslutade rapporteringstillfällen ska nämnden skyndsamt rapportera till kommunstyrelsen om 

väsentliga förändringar inträffar i verksamhet och i resultatutveckling. 

 

Håbo kommun är en decentraliserad organisation vilket innebär att det är principiellt viktigt 

att inte överföra problemlösningen till högre nivåer eller till annan nämnd. Åtgärderna får 

således inte innebära att problemet överförs på annan nämnd eller kommunstyrelsen. 

Nämnden måste alltså lösa problemet inom sin verksamhet. 

 

Det förhållandet att vissa poster i budgeten på kort sikt är "opåverkbara" för nämnden fritar 

den inte från ansvaret att hålla totalbudgeten. Nämnden skall genom planering och 

uppföljning ha sådan överblick att "opåverkbara" kostnader täcks inom den beslutade 

budgetramen. 

 

Nämndsledamöter är skyldiga att medverka till att beslut om åtgärder för att hålla budgeten 

efterlevs. Om de förslag som framlagts av förvaltningen inte är acceptabla, ur nämndens 

synvinkel, är nämnden skyldig att fatta alternativa beslut som är genomförbara under året och 

som leder till att den av fullmäktige fastställda budgeten kan hållas. 

 

3.6 Kommundirektörens ansvar 

Kommundirektören ansvarar för att i samarbete med kommunstyrelsen leda, samordna, 

utveckla och följa upp kommunens verksamheter. 

 

Kommundirektören har ett särskilt ansvar att följa den ekonomiska utvecklingen och 

regelbundet informera kommunstyrelsen om denna. 

 

Kommundirektören leder arbetet i kommunens ledningsgrupp. Arbetet skall präglas av 

helhetssyn och syftar till att samordna och effektivisera kommunens verksamheter. 

 

3.7 Förvaltningarnas ansvar 

Förvaltningen har ansvar att formulera verksamhetsplaner utifrån nämndsplan och inom 

ramen för den budget Kommunfullmäktige fastställt. Verksamhetsplanen skall innehålla 

målformuleringar, nyckeltal samt planer för uppföljning. 

 

Förvaltningen arbetar fram den internbudget som skall godkännas av nämnden. 
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Förvaltningen prövar och utvecklar kontinuerligt sina målformuleringar och sitt arbetssätt i 

syfte att uppnå högre effektivitet och större värde för medborgaren. 

 

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

 

3.8 Förvaltningschefen och linjechefers ansvar 

Kommunens samtliga chefer med budgetansvar har ansvar för sina verksamhetskostnader och 

intäkter. Ansvaret innebär att verksamheten måste anpassas efter fastställda ekonomiska 

ramar samt politiska beslut. Ansvaret innebär också att om de ekonomiska förutsättningarna 

ändras under verksamhetsåret ska verksamheten anpassas efter de reviderade ekonomiska 

ramarna samt politiska beslut.  

 

3.9 Regelverk 

Anslagsbindning      

Anslagsbindningsnivå för driftbudget är nämnd. Inom ram kan nämnden fatta beslut om 

omdisponering så länge detta är förenligt med mål och direktiv beslutade av 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Väsentliga omdisponeringar skall alltid 

föreläggas kommunfullmäktige för omprövning. 

 

Anlagsbindningsnivå för investeringsbudgeten är projekt. Förändringarna i verksamheterna 

får beslutas av nämnden. Medel i investeringsbudgeten får inte omvandlas till driftmedel.  

 

Taxor och avgifter 

KF beslutar om övergripande principer och regler som rör taxor och avgifter för kommunal 

verksamhet liksom taxors och avgifters storlek.  

 

 Tilläggsanslag 

 Ska tillämpas med stor restriktivitet. Omständigheter som medför att det vid budgettillfället 

råder stor osäkerhet avseende anslagstilldelning, kan medföra att KF och/eller KS innehåller 

budgetutrymme för att senare fördela via tilläggsanslag. Alternativt kan kommunen budgetera 

ett resultat inom vilket de svårprognostiserade kostnaderna ryms. 

 

Över- / Underskott  

 Det kommunala balanskravet och kommunfullmäktiges finansiella mål medför att kommunen 

inte får redovisa ett negativt resultat och utgör en yttre restriktion för hantering av över- och 

underskott. Resultatreglering mellan åren för nämnderna tillämpas inte i driftredovisningen.   
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3.10 Användning av investeringsanslag  

 

3.10.1 Definition av investering 

En investering är en anskaffning av en varaktig tillgång med ett betydande ekonomiskt värde 

och en livslängd längre än 3 år. Tillgång är mark, byggnad, teknisk anläggning, maskiner eller 

inventarier. Med inventarier menas annan icke fast utrustning än maskiner. Begagnade 

inventarier räknas inte som investering. 

Beloppsgränsen för vad som anses som betydande höjs inför år 2014. Anskaffningsvärdet, det 

vill säga inköpsvärdet vid inventarier, ska uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp. För år 2014 

blir beloppsgränsen för investeringar 22 200 kr. 

 

Ombyggnationer som utförs av Miljö- och teknikförvaltningen på uppdrag av en kommunal 

hyresgäst räknas inte som investering för hyresgästen. Kostnad för sådan ombyggnation över 

80 tkr omvandlas till hyrestillägg och är en driftkostnad för hyresgästen. Miljö- och 

teknikförvaltningen måste dock avsätta investeringsbudget till ombyggnationen. 

Ombyggnationer under 80 tkr internfaktureras hyresgästen och är en driftkostnad. Mer 

information finns i Handboken för internhyra.  

 

3.10.2 Kapitalkostnader och förändring av driftbudgetram 

En investering medför att kapital binds upp vid anskaffningen. Investeringens värde ska 

skrivas av (fördelas) under livslängden och avskrivningskostnader uppstår under den tiden.  

 

Det uppstår också en kostnad i form av ränta på uppbundet (investerat) kapital, så kallad 

internränta. Sveriges kommuner och landsting rekommenderar årligen en internräntenivå. 

 

Från år 2014 ska alla verksamheter belastas med kapitalkostnader (avskrivning och 

internränta) för de investeringar som görs från år 2014. Det ger en mer rättvisande 

totalkostnad för verksamheterna.  

 

För att nämnderna ska få möjlighet att kunna finansiera kapitalkostnader medför det att 

nämndernas driftbudgetram har ökats inför år 2014. Samtidigt minskas kommunstyrelsens 

budget för kapitalkostnader. Avsikten är inte att automatiskt årligen justera driftbudgetramen 

utifrån kapitalkostnadernas förändring. Syftet är istället att verksamheterna ska kunna 

prioritera mellan att göra investering eller ha andra driftkostnader.  

Kommunfullmäktige kommer även framöver att besluta om investeringsbudgeten. Det är 

ingen förändring av den processen. 

 

3.10.3 Exempel på livslängd för inventarier 

 

Inventariernas livslängd avgör hur många år den ska skrivas av på. Tabellerna nedan tjänar 

som ledning vid bedömningen. 
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Livslängd Exempel 

10 år Kommunikationsutrustning i byggnader till exempel televäxel, kontorsmöbler och 

inredningsartiklar t ex stolar, bord, hyllor, diskar, kassaskåp, mätapparater, 

mätinstrument, musikinstrument. 

5 år Skolmöbler, skolutrustning, idrottsredskap, porslin, glas, köks- o serveringsredskap 

(större uppsättningar), övrig kontorsutrustning.. medicinska instrument, vårdutrustning, 

dyrare verktyg och liknande 

3 år IT-utrustning. kommunikationsutrustning 

 

3.10.4 Inventarieförteckning 

Förbrukningen av anslaget under året ska åtföljas med en inventarieförteckning vid tre 

tillfällen (31 mars, 31 aug, 31 dec) under året. Ansvaret för detta ligger på ansvarig chef för 

verksamheten. 
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4 Kommunstyrelsen 

4.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har uppsiktsplikt 

över nämnderna. Kommunstyrelsens leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 

kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare har kommunstyrelsen uppsikt över 

verksamhet som bedrivs av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen bereder också samtliga 

ärenden som ska tas upp i fullmäktige. 

I verksamheten återfinns kommunens centrala funktioner för sekretariat, planering, 

upphandling, samhällsplanering, samordning av information, ekonomi, löneadministration, 

personal och IT. Den 8 april 2013 överfördes även verksamhetsansvaret för kultur, bibliotek 

och fritid från bildningsnämnden till kommunstyrelsen. 

Verksamhetsförändringen har föranlett en översyn av målen och jämfört med 2013 har ett mål 

tagits bort och ett lagts till. Det mål som tagits bort löd "Förvaltningen ska medverka till 

utformningen av det offentliga rummet." Målet togs bort eftersom medverkan till 

utformningen av det offentliga rummet är en del av förvaltningens ordinarie verksamhet och 

därmed inte behöver uttryckas i form av ett mål. Det nya målet lyder "Barn och unga ska 

erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter". 

 

4.2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

4.2.1 Förändrade lagar och förordningar 

Regeringens proposition om en ny bibliotekslag prop.2012/13:147 kan träda i kraft 1 januari 

2014. Lagförslaget förstärker principen om att utlåning av litteratur ska vara avgiftsfri, oavsett 

i vilken form, och tillgänglig för alla. Om lagförändringen medför nya kostnader förutsätts 

dessa finansieras inom budgetramen. 

4.2.2 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Förstärkning kontaktcenter 570 530 530 

IT-drift 625 625 625 

Jan Fridegårdspriset 175  175 

Offentliga arrangemang 100 100 100 

Webbutveckling 400   

Summa 1 870 1 255 1 430 

Förstärkning kontaktcenter 

Under 2013 etableras ett kontaktcenter i Håbo kommun efter beslut av en enig 

kommunstyrelse. Syftet är att öka tillgängligheten och förbättra bemötandet gentemot 

kommunens medborgare och andra kunder. Det ska räcka med ett samtal eller besök för att få 

svar på alla enkla frågor och ärenden. Samtliga förvaltningar har identifierat lämpliga 

områden för kontaktcenter att informera/upplysa om, vägleda/rådgiva inom eller ärenden som 

i sin helhet kan hanteras av kontaktcenter. Kontaktcenter innebär inte bara ökad tillgänglighet 
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och förbättrat bemötande utan ger också förutsättningar till effektivare handläggning av 

ärenden. Detta då många handläggare får mer tid till ärendehantering istället för att hantera 

enklare frågeställningar. Minsta möjliga bemanning för att kunna erbjuda denna förbättrade 

service beräknades under det förberedande projektarbetet till fem heltidstjänster. Samtliga 

nämnder/förvaltningar har bidragit till finansieringen. Med nuvarande bemanning är 

verksamheten ytterst sårbar vid exempelvis sjukdom. Vidare kan kontaktcenter  inte hantera 

alla de områden som förvaltningarna har identifierat som möjliga, det finns ett större behov än 

vad det finns resurser. I nuvarande bemanning saknas det finska språkkunskaper. 

Kontaktcenter har utökats med en tjänst för att möta efterfrågan från både kommuninvånare 

och förvaltningar, med särskilt fokus på att stötta frågor inom finskt förvaltningsområde. En 

ny tjänst kostar 500 tkr, licens- och arbetsplatskostnader 30 tkr samt en engångsinsats för 

introduktionsutbildning på 40 tkr. 

IT-drift 

Årlig licenskostnad för att underhålla ett system som automatiserar identitetshanteringen i 

olika verksamhetssystem beräknas kosta 55 tkr. Kostnaden förutsätter att motsvarande 

investering genomförs.  Kommunens internetförbindelse behöver uppgraderas till en kostnad 

på 36 tkr/år. Dagens 6000 kr/månad för 100 MB höjs till 9000 kr/månad för 300 MB. Alla 

licenskostnader för säker tvåfaktorinloggning överförs till ITbudgeten, 99.2 tkr/år. Kostnad 

för säkerhetsutrustning som filtrerar trafik in/ut från kommunens nät 35 tkr/år. (Ett 

komplement till brandvägg och antivirus program). Citrix licenser för skolans tunna klienter 

budgeteras hos IT-enheten, 400 tkr. 

Jan Fridegårdspriset 

Jan Fridegårdspriset delas ut vartannat år. Neddragningar av budgeten har genomförts 2013 då 

inget pris delats ut. För att utrymme ska finnas 2014 har budgeten utökats med 175 tkr. 

Offentliga arrangemang 

Offentliga arrangemang har haft en budget på 215 tkr avseende valborgsmässofirande, 

nationaldag, Håbo festdag mm. Avsatta medel har inte varit tillräckliga. Aktiviteterna har 

finansierats genom tillfälliga omprioriteringar. För att aktiviteterna ska kunna genomföras på 

oförändrad nivå 2014 utökas budgeten med 100 tkr. 

Webbutveckling 

Anpassning av webbplatsen så den blir tillgänglig oavsett vilken plattform man surfar med (så 

kallad följsam design). E-delegationen har pekat ut WCAG 2.0 AA som den nivå av 

tillgänglighet offentlig sektor ska uppfylla. EU kommer med stor sannolikhet att besluta om 

den nivån i den lagstiftning som kommer under 2014. Kostnad 400 tkr. 

4.2.3 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Befolkningsförändringar    

Förändrade lagar och förordningar    

Kvalitetsförändringar 1 870 1 255 1 430 

Omprioriteringar    

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring)    

Summa 1 870 1 255 1 430 
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4.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 

ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 

åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 

nedan anges nämndens prioriterade mål. 

4.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 

utveckling och lärande. 

4.3.1.1 Ett ökat engagemang hos Håbo kommuns ungdomar att delta och engagera sig i 

samhällsutvecklingen. 

Motivering 

För Håbo kommun är det viktigt att jobba förebyggande, hälsofrämjande och att synliggöra 

barn och ungas livssituation.  Ett led i detta arbete är att ständigt utveckla kommunens 

ungdomsdemokrati. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Antalet skolklassrepresentanter på ungdomsdemokratidagen ökar.   80% 80% 

4.3.1.2 Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 

och medborgare 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Medborgarnas nöjdhet med kulturverksamheten enligt SCBs 
medborgarundersökning 

58 57  61 

4.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

4.3.2.1 Håbo kommuns interna och externa kommunikation ska förbättras. 

Motivering 

Genomförda medborgare- och medarbetarundersökningar visar att förtroendet för Håbo 

kommun har varit lågt. Ett led i att öka förtroendet för kommunen som organisation är att 

förbättra kommunikationen med medborgare, företagare och föreningar, medarbetare m. fl. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Förtroendet för Håbo kommun, enligt SCBs medborgarundersökning, ska 
förbättras ytterligare. 

43 49 46 50 

Medborgarna i kommunen mer nöjda med kommunens information än vid 
föregående medborgarundersökning. 

53 59 54 60 
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Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Medborgarna upplever att möjligheten att påverka kommunen har ökat. 39 45  47 

4.3.2.2 Håbo kommuns verksamheter ska präglas av ett bra bemötande och en hög 

tillgänglighet 

Motivering 

För att öka förtroendet för Håbo kommuns så räcker det inte med att enbart erbjuda en 

kommunal service med hög kvalité. Lika viktiga framgångsfaktorer i skapandet av en 

förtroendefull organisation är bemötande och tillgänglighet gentemot medborgare, brukare, 

företag, föreningar och andra intressenter. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Medborgarna upplever att kommunens bemötande och tillgänglighet har 
förbättrats. 

56 61 57 63 

4.3.2.3 Håbo kommuns attraktionskraft som arbetsgivare ska öka. 

Motivering 

Håbo kommun behöver vara attraktiv för att kunna rekrytera de bästa medarbetarna. För att 

uppnå detta ska vi sträva efter att erbjuda full sysselsättning till de medarbetare som så önskar 

och kraftfullt satsa på kompetens, ledarskap samt verksamhetsutveckling. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Andel tillsvidareanställda ökar  89% 90% 90% 

Andel heltidsanställda kvinnor ökar.  75,5% 75% 76% 

Sjukfrånvaron minskar  6% 3,5% 5% 

Andel avslutade anställningar minskar 11%   10% 

4.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

4.3.3.1 Håbo kommun driver ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhällsbygge 

som strävar efter hög tillgänglighet, trygghet och attraktivitet för alla. 

Motivering 

En hållbar tillväxt innebär att vi måste skapa attraktiva bostäder och kommunal verksamhet 

för alla som bor och verkar i Håbo kommun. Håbo kommun växer om samhället är 

tillgängligt, tryggt och attraktivt för alla. Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för en 

expansion av kommunen som ger fler arbetstillfällen och bostäder. Samtidigt som kommunen 

växer måste dess stora naturvärden skyddas och göras mer tillgängliga. 
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Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

SCBs betygsindex över hur många invånare som rekommenderar vänner 
och bekanta att flytta till kommunen har ökat markant. Den höga nivån 
bibehålls 2014. 

63 68 65 68 

Betygsindexet i SCBs medborgarundersökning visar att invånarna blivit 
mer positiva till möjligheten att få ett arbete inom rimligt avstånd. 

51 58 52 60 

SCBs medborgarundersökning visar att invånarna upplever att 
boendemöjligheterna i kommunen förbättrats. 

55 58 56 60 

SCBs medborgarundersökning visar att invånarna känner sig mer trygga 
och säkra än  i föregående undersökning. 

55 57 57 60 

Invånarna upplever att fritidsmöjligheterna är bättre än i tidigare 
medborgarundersökningar. 

56 57  58 

4.4 Volymer och nyckeltal 

4.4.1 Kultur och livsmiljö 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Bibliotek nettokostnad per invånare, kr 281 289 319 322 323 337 
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4.5 Drifts- och investeringsredovisning 

4.5.1 Driftsredovisning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Övergripande verksamheter       

Kommunfullmäktige -797 -835 -883 -910 27  

Valnämnd -16 -44 -11 -299 288  

Stöd till politiska partier -868 -900 -870 -930 60  

Revision -840 -955 -954 -972 18  

S:a övergripande verksamheter -2 521 -2 734 -2 718 -3 111 393 1 

       

Kommunstyrelsen       

Kommunstyrelsen -1 719 -1 978 -1 978 -2 025 47  

KS förfogande -300 383 0 -5 000 5 000  

Kommunstyrelsens arbetsutskott -219 -171 -171 -173 2  

Personal och förhandlingsutskott -2 -7 -7 -7 0  

Pensionärsråd -85 -84 -84 -85 1  

Handikappråd -81 -59 -59 -84 25  

Vigselavgift 24 20 20 20 0  

S:a kommunstyrelsen -2 382 -1 896 -2 279 -7 354 5 075 2 

       

Kommundirektörs stab       

KD-stab -2 765 -1 509 -1 509 -2 700 1 191  

Projekt ungdomssatsning -2 271 -2 525 -2 425 -2 525 100  

Medlemsavgifter -2 482 -2 575 -2 475 -2 575 100  

Räddningstjänst -15 890 -16 200 -16 200 -17 540 1 340  

S:a Kommundirektörs stab -23 408 -22 809 -22 609 -25 340 2 731 3 

       

Administrativa avdelning       

Kansli -4 542 -2 671 -2 579 -3 039 460  

IT-enheten -6 376 -8 301 -8 301 -9 287 986  

Upphandlingsenheten -2 484 -2 752 -2 703 -3 004 301  

Ekonomienheten -4 928 -7 085 -7 367 -7 083 -284  

Försäkringar -1 612 -1 769 -1 600 -1 600 0  

Bostadsverksamhet 512 0 0 0 0  

Summa administrativa avdelning -19 430 -22 578 -22 550 -24 013 1 463 4 
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Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Kommunikation och service       

Kommunikation -1 600 -2 255 -2 255 -2 780 525  

Kontaktcenter -1 930 -4 732 -4 865 -3 263 -1 602  

Kafé Håbo -450 -33 0 -448 448  

Vaktmästeri/tryckeri -950 -950 -950 -1 480 530  

Summa kommunikation och service -4 930 -7 970 -8 070 -7 971 -99 5 

       

Plan och utveckling       

Plan och utvecklingsavdelning -3 969 -3 444 -3 584 -3 469 -115  

Summa plan och utveckling -3 969 -3 444 -3 584 -3 469 -115 6 

       

Personalavdelning       

Personalavdelning -3 704 -3 762 -3 964 -4 051 87  

Löneenheten -2 405 -2 613 -2 413 -2 495 82  

Summa personalavdelning -6 109 -6 375 -6 377 -6 546 169  

       

Kultur och livsmiljö       

Kultur och livsmiljö 0 -1 288 -1 538 -2 289 751  

Vänortsverksamhet -28 -90 -50 -100 50  

Kulturverksamhet -1 492 -1 263 -1 238 -1 434 196  

Bibliotek -6 339 -6 505 -6 505 -6 789 284  

Fritidsverksamhet -13 017 -14 319 -14 384 -14 109 -275  

Summa kultur och livsmiljö -20 876 -23 465 -23 715 -24 721 1 006 7 

       

Summa -83 625 -91 271 -91 902 -102 525 10 623  

       

Exploatering och reavinst 6 469 7 000 0 0 0  

Kommentarer driftsredovisning 

Kommunfullmäktige avsatte i juni 101 260 tkr till kommunstyrelsen. I budgetförslaget har 

1 010 tkr lagts till för kapitalkostnader. Bildningsnämnden har dessutom föreslagit att 330 tkr 

överförs från bildningsförvaltningen till kommunstyrelsen för kultur och livsmiljö. 

En omräkning av lokalhyrorna inom kommunen har genomförts av fastighetsavdelningen. 

Hyrorna ska anpassas till verklig kostnad där bl a kapitalkostnaderna är sänkta. Förändringen 

är enbart en omräkning, lokalhyresbudgetarna för alla nämnder är därför justerade. För 

kommunstyrelsen medför det en sänkning av budgetramen med 75 tkr. Budgeten för 

kommunstyrelsen blir därmed totalt 102 525 tkr. 

1. Övergripande verksamheter 
I samband med val 2014 utökas budgeten för valnämnden med 290 tkr. Övrig uppräkning är 

anpassning av budgeten till verkliga kostnaderna för stöd till politiska partier. Kommunens 
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revisorer har inkommit ett äskande, uppräknat med 19 tkr. 

2. Kommunstyrelsen 
Till kommunstyrelsens förfogande avsätts 5,0 mkr. Kommunstyrelsens budget har ökat med 

50 tkr för firande av kommunens 20 000 invånare. 

3. Kommundirektören 
För att skapa förutsättning för kommunerna att bygga upp en starkare organisation för 

säkerhetsarbete överlämnas 1,5 mkr av statsbidraget från räddningstjänsten. Håbo kommuns 

andel av bidraget år 2014 uppgår till 500 tkr. Räddningstjänsten har dessutom ett utökat 

uppdrag att utbilda kommunens personal inom området säkerhet. Under 2014 innebär detta 

HLR, Systematiskt Brandskyddsarbete samt brandsäkerhet. Utbildningarna ska göras 

tillgängliga för kommunens anställda och utföras inom räddningstjänstens budgetram utan 

kostnad för förvaltningarna. Utöver dessa utbildningar ska räddningstjänsten utbilda 

skolelever och vårdpersonal som tidigare. Även dessa utbildningar sker utan kostnad för 

förvaltningarna. Räddningstjänstens driftbidrag utökas med 1,3 mkr. 

Projekt ungdomssatsning ökas med 100 tkr för att finansiera sommarlovsentreprenörerna som 

genomförs av Håbos Marknads AB. 

Medlemsavgifterna har ökat i kostnad och budgeten ökas med 100 tkr. 

KD-staben ökas med buffert för kostnader för kapitaltjänst och telefoni 1 130 tkr. 

4 Administrativa avdelningen 
Till kansliet har förts administrativa tjänster från andra avdelningar. 

IT-enheten har tillförts medel enligt kvalitetsförändringarna i avsnitt 2.4. 

Upphandlingsenheten har utökat kapaciteten i form av personalresurser. 

5 Kommunikation och service 
Kontaktcenter har omvandlats från växel/reception. Telefonikostnader har minskat bland 

annat som följd av ny upphandling. Kvalitetsförändring enligt avsnitt 2.2 har gjort med 

utökning av tjänst på kontaktcenter och en satsning på att göra kommunens webbplats mer 

tillgänglig. 

6 Plan och utveckling 
En administratörstjänst har flyttats till kansliet. 

7 Kultur och livsmiljö 
Bildningsförvaltningen har föreslagit att 330 tkr i budget överförs hit från 

bildningsförvaltningen för administration, teater och sommarjobbare inom kultur och livmiljö. 

Budgeten är lagd på kultur och livsmiljö gemensamt, förutom mindre belopp för 

licensavgifter. 

Vänortsbudgeten har ökats med 50 tkr för till besök från vänorterna i samband med utdelnings 

av Jan Fridegård-priset. 

Ökning har gjorts motsvarande Jan Fridegårdspriset inklusive marknadsföringskostnader, 

175 tkr. 

Bibliotekets ökning beror mestadels på kapitalkostnader för budgeterade investeringar. 

Fritidsverksamheten har fått ökad budget för offentliga arrangemang samt kompenserats för 

internhyreshöjningen. En administratör har flyttats från Fritidsverksamheten till Kultur och 

livsmiljö, 406 tkr. 

Lokalhyran för kultur- och livsmiljö har minskat med totalt 67 tkr i samband med 

omfördelningen. 

 

För kommentarer till noterna 4-5 se även kommunstyrelsens avsnitt 1.2 kvalitetsförändringar. 
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4.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Voteringsutrustning 0 0 0 -150 1 

Ärendehanteringssystem 0 -300 -1 000 -1 000 2 

Kontaktcenter 0 0 0 -50 3 

IT-enheten -6 878 -1 034 -1 034 -1 601 4 

Kommunstyrelseförvaltning gemensamt -199 -500 -500 -200  

Kultur och livsmiljö  -20 -20   

Bibliotek -885 -176 -176 -191 5 

Fritidsverksamheten -296 -469 -469 0  

Summa -8440 -2499 -3199 -3192  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Voteringsutrustning 
Voteringsutrustning till kommunfullmäktige beräknas till 150 tkr. 

2. Ärendehanteringssystem 
Total budget 3 mkr på tre år. 

3. Kontaktcenter, inventarier 
Utrustning till ytterligare en arbetsplats planeras. 

4. IT-enheten 
Investeringen avser 

 Behov att utöka backupkapaciteten både vad gäller mängden data och tiden som 

backupen ska vara återläsningsbar, cirka 500 tkr. 

 Ett projekt för att se över identitetshanteringen i kommunen bör startas och leda till 

effektivare och säkrare hantering av användarkonton i verksamhetssystemen. I 

dagsläget skapas konton av systemadministratörer i de olika verksamhetssystemen. 

Det brister i rutiner för hur användare hanteras vid avslutad eller förändrad anställning, 

cirka 375 tkr. 

 Fortsatt utbyggnad av datanätet främst gällande trådlös access, cirka 355 tkr. 

 Säkerhetslösning som loggar och analyserar trafik in och ut från kommunens nät för att 

minimera risken för attack mot data/tele nät, servrar och klienter, cirka 116 tkr. 

 Programvara för att övervaka switchar, accesspunkter mm bör förnyas, 60 tkr. 

 Flera verksamhetssystem använder samma databasserver som bör förnyas, cirka 50 tkr. 

 Utrustning för att kunna erbjuda gästaccess till besökare i kommunhus, bibliotek, skolor 

mm, cirka 45 tkr. 

 Återinvestering av hårdvara som måste bytas ut, cirka 100 tkr. 

5. Biblioteket 
Investeringen avser 

 Gardiner till studie- och barnavdelning och armatur till studieavdelning och ett 

studierum, 95 tkr 

 Utbyte av möbler för personalrum och upprustning av grupprum med möbler, projektor, 

ljudsystem mm, 56 tkr. 

 Utställningsskärmar/bod för mindre utställningar, 40 tkr 



 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 34(119) 

  

5 Överförmyndarnämnden 

5.1 Uppdrag och ansvarsområde 

5.1.1 Tillsynsmyndighet 

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och 

förvaltare. Genom sin tillsyn ska överförmyndarnämnden motverka rättsförluster för de 

svagaste i samhället som underåriga och de som på grund av sjukdom eller annan anledning 

har en god man eller förvaltare förordnad. De viktigaste bestämmelserna för hur 

överförmyndarnämnden ska utöva sin tillsyn finns i föräldrabalken. 

Följande lagar är de som överförmyndarnämnden vanligast kommer i kontakt med och som 

ställföreträdare bör ha kännedom om; föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen, 

kommunallagen, förvaltningslagen, sekretesslagen, skadeståndslagen, äktenskapsbalken, 

sambolagen, ärvdabalken och lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan 

av en psykisk störning. 

5.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 

ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 

åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 

nedan anges nämndens prioriterade mål. 

5.2.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 

utveckling och lärande. 

5.2.1.1 Beträffande barn och ungdomar har överförmyndarnämnden som målsättning att 

säkerställa rättssäkerheten och motverka eventuell rättsförlust för denna grupp. 

Motivering 

Upprätthållandet av rättssäkerheten är den största tryggheten för målgruppen i fråga, 

bristfälliga och/eller felaktiga beslut i tillsynsutövandet kan leda till stora konsekvenser för 

den enskilde. Överförmyndarnämnden anser därför att upprätthållandet av rättssäkerheten är 

den största tryggheten för den enskilda tillhörande verksamhetens målgrupp. 

5.2.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

5.2.2.1 Överförmyndarnämnden har som mål att upprätthålla rättsäkerheten för dem svaga 

och utsatta kommuninvånarna, samt säkerställa bästa resultat och kvalitet i sina 

arbeten utifrån gällande lagstiftning och invånarnas behov av och krav på 

välfungerande verksamhet. 

Motivering 

Överförmyndarnämndens målgrupp omfattar människor med psykiska och fysiska 

funktionshinder samt nedsatt beslutsförmåga på grund av ålder eller sjukdom. Nämnden anser 

att en säker och kvalitativ verksamhet i syfte att upprätthålla rättssäkerheten bidrar till ökat 

förtroende för kommunen. 



 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 35(119) 

5.2.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

5.2.3.1 Överförmyndarnämnden ska upprätthålla rättssäkerheten för målgruppen. 

Motivering 

Överförmyndarnämnden ska ha ambitionen att erbjuda en säker och kvalitativ verksamhet i 

relation till givna resurser. 

5.3 Drifts- och investeringsredovisning 

5.3.1 Driftsredovisning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Överförmyndare -470 -1 020 -870 -1 121 251  

Kommentarer driftsredovisning 

Kommunfullmäktige avsatte i juni 886 tkr till överförmyndarnämnden. Socialnämnden har 

föreslagit kommunfullmäktige att överföra budget till överförmýndarnämnden avseende 

överförmyndare med 235 tkr. Budgeten för överförmyndarnämnden blir därmed totalt 

1121 tkr. 
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6 Bildningsnämnden 

6.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Bildningsnämndens ansvarsområde innehåller från och med 8 april 2013; gymnasieutbildning, 

vuxenutbildning, musikskola och bildningsförvaltningen. Enheten Fridegårdsgymnasiet och 

Håbo vuxenutbildning består av gymnasieutbildning inom verksamhetsspåret Fride, 

verksamhetsspåret Kämpe inriktad mot neuropsykiatrisk problematik, gymnasiesärskolan med 

träningsklasser inom Lyktan, kommunal vuxenutbildning och särvux. Från och med 1 juli leds 

hela skolenheten, förutom den kommunala musikskolan, av en gemensam rektor med en 

ledningsgrupp bestående av tre biträdande rektorer. 

Förvaltningen har även ett bildningskontor med tre medarbetare. Ansvaret för verksamhetens 

skolmåltider, elevvård och lokalvård ligger på andra förvaltningar. 

Bildningsförvaltningen omfattar cirka 110 medarbetare och har cirka 1 200 elever inom sina 

verksamheter. Bildningsförvaltningen administrerar också de drygt 500 elever som är 

folkbokförda i Håbo men som har valt skolor i andra kommuner. 

Kultur- och fritidsverksamheten exklusive musikskolan överfördes till kommunstyrelsen från 

den 8 april 2013. Verksamheten har därför tagits bort från Bildningsnämnden. 

6.2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

6.2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Kostnaden för kommunens gymnasieskoleverksamhet ligger cirka 7 % över kommunens 

standardkostnad vid den senaste mätningen. Fridegårdsgymnasiet har under flera år gått med 

underskott. Detta beror i hög grad på att skolan har relativt små undervisningsgrupper. 

Inriktningen har varit att verksamheten ska kunna genomföras utifrån beslutad prislista för 

programmen. En utredning sker under hösten 2013 för att klargöra den framtida 

finansieringen av gymnasiet. Fordonsprogrammet avslutas inför läsåret 14/15 på grund av 

alltför få ansökningar. 

Viktigt med gymnasieskola - en kommun som vill vara attraktiv behöver sin egen 

gymnasieskola. En skola känd för sin höga kvalitet. Varumärke - för att en gymnasieskola 

skall ha ett berättigande, i det fria skolvalet, måste skolan ha ett starkt varumärke. Ett 

varumärke som grundas i en stark värdegrund och en tydlig vision. 

Gymnasiet riktat mot elever inom neuropsykiatri på Kämpe beräknas nå ett tak på cirka 100 

elever medan gymnasiesärskolan har ett sjunkande elevunderlag. 

6.2.2 Befolkningsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Gymnasieskola, interkommunal ersättning -5 300 -5 300 -3 700 

Gymnasieskola, köp av platser från Kämpe 150 150 150 

Gymnasiesärskola -250 -200 -200 

Summa -5 400 -5 350 -3 750 

Befolkningsprognosen visar att antalet 16-18 åringar väntas nå botten år 2014. Antalet 

minskar med 55 ungdomar från 767 till 712. Elevtalet som går i gymnasiet väntas minska med 
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26 i genomsnitt från år 2013 till år 2014.  En trend är att antalet elever är högre än antalet 16-

18-åringar. 

ÅR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Elever i gymnasieskola 
hemkommun 

978 949 922 882 843 851 886 

Invånare 16-18 år, 31 dec 949 896 960 767 712 720 755 

Elever interkommunala 514 538 537 514 496 495 505 

Elever i egna gymnasiet, totalt 494 456 427 410 402 420 435 

Elever Fride inkl externa 450 385 350 326 306 320 335 

Elever Kämpe inkl externa 44 71 77 84 96 100 100 

Antal årskurs 9-elever: 

2010 - 317 

2011 - 290 

2012 - 239 

2013 - 244 

2014 - 246 

En tendens har varit att en högre andel av ungdomarna går i gymnasiet. 

Antalet elever som går i andra skolor där kommunen betalar interkommunal ersättning, väntas 

minska med 25 till 496 elever till år 2014. Även elever i den egna gymnasieskolan förväntas 

sjunka år 2014. Budgeten har därför minskats med 5,3 mkr. 

Skolorna får elevpeng för närvarande grundat på Stockholmspriset och Kämpe får dessutom 

ett fast tilläggsbelopp. Kämpes ökning av elevtal finansieras med ökad elevpengsbudget, 

150 tkr. Kostnaderna på Kämpe kommer att ligga lite högre på grund av nya investeringar på 

hjälpmedel för elever som tidigare klassats som särgymnasieelever. 

Gymnasiesärskola 

Efter lagstiftarens nya krav på diagnostisering inom målgruppen särgymnasiet så har antalet 

elever inom denna grupp minskat. Fler som tidigare bedömdes tillhöra den målgruppen 

placeras numer inom neuropsyk, det vill säga Kämpe. De elever som nu finns inom 

gymnasiesärskola har därför i genomsnitt större behov vilket medför högre kostnad per elev. 

Verksamheten är starkt beroende av elevtillströmning från grannkommunerna, i annat fall 

stiger kostnaderna. Till 2014 får minskningar som genomfördes hösten 2013 helårseffekt samt 

färre särgymnasieelever förväntas gå i annan kommun och budgeten har därför minskats med 

250 tkr. 

6.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Lärarlegitimationskrav 150 150  

Speciallärarutbildning för i första hand Kämpe 300 300 300 

Summa 450 450 300 

Karriärtjänster infördes redan 2013 och finansieras med statsbidrag. 

Lärarlyftet II som avser behörighetsgivande kurser - finansieras till viss del med statsbidrag. 

Avsikten är att lärare på gymnasiet ska ha lärarlegitimation - för ett antal gymnasiekurser 

kommer det krävas att ett antal lärare behöver kompetensutveckling. 

Flera av lärarna på i första hand Kämpe kommer att behöva gå speciallärarutbildningen för att 
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deras kompetens ska motsvara uppställda krav. Det är en treårig utbildningsinsats som 

beräknas kosta 300 tkr per år. 

6.2.4 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Skolskjutsar gymnasiet 200 200 200 

Fridegård- lärplattform och internationalisering 100 60 60 

Kompetensutveckling gymnasielärare 60 60 60 

Musikskolan musiklek 50 450 510 

Musikskolan dramalek 150 300 450 

Vuxenutbildning 400 800 1 200 

Summa 960 1 870 2 480 

Gymnasieskola centralt 

Budgeten för skolskjuts (elevkort) på Fridegårdsgymnasiets har tidigare år varit på 600 tkr 

men genom att alla gymnasieelever från och med höstterminen 2013 fått SL-kort kostar det 

800 tkr 2014. Ett tillskott på 200 tkr har därför gjorts i budget 2014. 

Fridegårdsgymnasiet 

Lärplattform - för att lättare & bättre kunna arbeta med bedömning, uppföljning, utvärdering 

och kommunicera detta till såväl elev som vårdnadshavare behövs en väl fungerande 

lärplattform. Detta är också ett utomordentligt bra verktyg för rektor att kunna följa upp delar 

av verksamheten. 

Kompetensutveckling behövs för gymnasielärarna för att möta elevernas behov. 

Musikskolan 

Musikskolan vill starta försöksprojektet obligatorisk Musiklek steg 1 i Skokloster 2014. 

Skokloster har inte tillgång till musikundervisning på orten och projektet blir en välkommen 

kvalitetshöjning. Under 2015 permanentar man Musiklek steg 1 för alla 6-åringar i 

kommunen. Med det uppnår man en högkvalitativ musikundervisning för yngre barn samt når 

ut till förskolorna med fortbildning av personal. Under 2016 utvecklar man även arbetet med 

kommunens 5-åringar. 

Dramaundervisningen för yngre barn, teaterlek, har pågått i ett år. För att kunna erbjuda dessa 

barn en fortsättning plus ta in en ny 6-årskull behöver dramapedagogtjänsten utökas med 30 

procent per år under 2014-2016. Det är en viktig del i arbetet med att utvecklas från 

musikskola till kulturskola, vilket redan skett i de flesta kommuner i landet. En 

dramapedagogtjänst kommer också att kunna nyttjas av grundskolan då kommunen idag helt 

saknar denna kompetens. 

Vuxenutbildningen 

Fler vuxna söker och vill läsa kurser såväl på hemmaplan som hos andra kommuner. En 

anledning är att många behöver skaffa sig en grundläggande behörighet till högskolan. Det 

innebär att gymnasiala vuxenutbildningen på Fridegård kommer att utöka sitt kursutbud - till 

vilket det behövs ytterligare lärartjänster. Behörighetskomplettering hos andra kommuner i 

kurser med flexibel kursstart ökar också den interkommunala kostnaden. 

Fler elever väljer att läsa på grundläggande nivå i andra kommuner - oftast beroende på att 

kurserna genomförs ett flertal gånger under året med olika kursstartsdatum. Eleven har rätt att 

välja i vilken kommun han ska läsa kursen. 



 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 39(119) 

Utbildning i svenska för invandrare planeras att öka eftersom fler vuxna invandrare söker till 

SFI. För att kunna möta kraven på ökad individanpassning och höjd kvalitet behövs bland 

annat fler lärartimmar. De senaste åren har behovet av alfabetisering också ökat, beroende på 

att fler invandrare utan skolbakgrund kommer till oss. 

För att leva upp till det övergripande målet i skollagen vad gäller den kommunala 

vuxenutbildningen "Utgångspunkten för utbildningen skall vara den enskildes behov och 

förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras", har resurser tillförts. Med ökade 

resurser kan Håbo kommun ge de vuxna, utan såväl grundskolekompetens som 

gymnasiebehörighet, ytterligare möjlighet till utbildning. 

6.2.5 Förändrade lokalbehov 

 2014 2015 2016 

Förvaltningslokalen BCJF 0 0 0 

Sjövägen, med reservation för avtalsutformning 2014 -300 -600 -1 200 

Ersättningslokaler för Sjövägen 150 350 350 

Summa -150 -250 -850 

Bildningsförvaltningen kommer att ha behov av förvaltningslokalerna, som man tidigare 

signalerat att man ville lämna, när Kämpe ökar sitt elevtal från 80 till 100 elever. Detta 

beräknas kunna finansieras inom den tilldelade elevpengen. Fridegårdsgymnasiets totala 

lokalyta kommer även att omfördelas mellan Fride, Kämpe och vuxenutbildningen. 

På Sjövägen hyrs lokaler för fordonsprogrammet på Fride och Kämpe samt 

gymnasiesärskolans praktiska program och yrkesträning. Lokalerna består av verkstäder, 

undervisningslokaler och träningslägenhet. Frides fordonsprogram fasas ut till hösten 2014, 

då det endast kommer att finnas ett fåtal Kämpeelever kvar på fordonsprogrammet. 

Särgymnasiet kommer samtidigt att ha betydligt färre elever i sin verksamhet på Sjövägen. 

Kostnadsminskningen år 2014 är beräknad utifrån förvaltningens uppsägning av Frides del av 

lokalerna på Sjövägen från och med höstterminen 2014. När Sjövägen lämnas helt behövs 

ersättningslokaler för de praktiska delarna i undervisningen för gymnasiesär och Kämpe. 

Behovet bedöms till cirka 100 kvm och 350 tkr på helåret. 

6.2.6 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Befolkningsförändringar -5 400 -5 350 -3 750 

Förändrade lagar och förordningar 450 450 300 

Kvalitetsförändringar 960 1 870 2 480 

Omprioriteringar    

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) -150 -250 -850 

Summa -4 140 -3 280 -1 820 

Antalet elever som går i andra skolor där kommunen betalar interkommunal ersättning, väntas 

minska med 25 till 496 elever till år 2014. Även elever i den egna gymnasieskolan förväntas 

sjunka år 2014. Särgymnasieeleverna förväntas också sjunka något. Budgeten har därför 

minskats med 5,4 mkr. 

Lärarlyftet II som avser behörighetsgivande kurser - finansieras till viss del med statsbidrag. 

Avsikten är att lärare på gymnasiet ska ha lärarlegitimation - för ett antal gymnasiekurser 

kommer det krävas att ett antal lärare behöver kompetensutveckling. Denna är beräknad till 
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150 tkr. Flera av lärarna på i första hand Kämpe kommer att behöva gå 

speciallärarutbildningen för att deras kompetens ska motsvara uppställda krav. Det är en 

treårig utbildningsinsats som beräknas kosta 300 tkr per år. 

Budgeten för skolskjuts (elevkort) på Fridegårdsgymnasiets har tidigare år varit på 600 tkr 

men genom att alla gymnasieelever från och med höstterminen 2013 fått SL-kort kostar det 

800 tkr 2014. 

Lärplattform - för att lättare & bättre kunna arbeta med bedömning, uppföljning, utvärdering 

och kommunicera detta till såväl elev som vårdnadshavare behövs en väl fungerande 

lärplattform. Kompetensutveckling behövs för gymnasielärarna för att möta elevernas behov. 

Musikskolan ska starta försöksprojektet obligatorisk Musiklek steg 1 i Skokloster 2014. 

Dramaundervisningen för yngre barn, teaterlek, har pågått i ett år. För att kunna erbjuda dessa 

barn en fortsättning plus ta in en ny 6-årskull behöver dramapedagogtjänsten utökas med 30 

procent per år under 2014-2016. 

Fler vuxna söker och vill läsa kurser såväl på hemmaplan som hos andra kommuner. En 

anledning är att många behöver skaffa sig en grundläggande behörighet till högskolan. 

Utbildning i svenska för invandrare behöver också utökas eftersom fler vuxna invandrare 

söker till SFI. 

Kostnadsminskningen år 2014 är framförallt beräknad utifrån förvaltningens uppsägning av 

Frides del av lokalerna på Sjövägen från och med höstterminen 2014. 

6.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 

ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 

åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 

nedan anges nämndens prioriterade mål. 

6.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 

utveckling och lärande. 

6.3.1.1 Fler elever söker till våra egna utbildningar som ett alternativ i elevens val av 

gymnasieskola/vuxenutbildning. 

Motivering 

Få en stabilare ekonomi inom de egna driftsenheterna. 

Ge de elever som vill möjlighet att studera på hemorten inom de erbjudna 

gymnasieprogrammen. 

Att genom hemmaplanslösningar för svagare elevgrupper, förutom att säkerställa en kvalitativ 

bra utbildning, ge både elever och deras familjer en bättre vardag. 

Bidra till en ökad folkbildning genom ett aktivt och anpassat utbud inom vuxenutbildningen. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Andelen elever, av det totala antalet, som väljer nationella program som 
erbjuds på Fridegårdsgymnasiet, ska välja Fride och Kämpe. 

66% 65% 73% 75% 

Vuxenutbildningen ska kunna erbjuda kurser till prioriterade grupper    100% 
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6.3.1.2 Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter 

Motivering 

Barn och unga ska uppleva att musikskolan erbjuder meningsfulla kulturaktiviteter 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Musikskolan ska kunna erbjuda undervisning till alla som söker 
ämneskurs efter avslutad musiklek 

   100% 

Musikskolan ska kunna erbjuda ämneskurs inom ett år till de barn och 
unga som står i musikskolans kö 

   80% 

Kö musikskolan 

Musikskolan har idag två olika kösystem. De elever som gått musiklek steg 1-3 har förtur till 

ämnesundervisningen när de börjar årskurs 3. Samtliga elever från musiklek ska garanteras 

plats i ämneskurs. För de elever som inte gått musiklek finns det traditionella kösystemet där 

man kan välja ämneskurs från åk.4. Antagningen till kurserna sker strikt efter 

ansökningsdatum. Då tillgången på platser är begränsad är det olika långa väntetider beroende 

på vilken kurs man väljer. 

Kösystem från musiklek: 

Målsättningen är att 100 % av eleverna garanteras plats i ämneskurs efter avslutad musiklek. 

Traditionellt kösystem: 

Målsättningen är att minst 80 % ska komma in på ämneskurs inom ett år. Undantagen idag är 

undervisningen på gitarr, piano samt sång där man kan få vänta längre. Musikskolan har 

under 2013 vidtagit åtgärder för att minska dessa köer genom att erbjuda alternativa kurser i 

större grupper både på sång och gitarr vilket förbättrat situationen. Gitarrtjänsten har också 

utökats från 1 till 1,5 tjänst men för att få balans i kön skulle det behövas ytterligare totalt en 

tjänst fördelat på piano och gitarr för att minska kötiderna. I sång finns det planer på att ha 

undervisning i storgrupp för samtliga nybörjare. Totalt över de olika ämneskurserna fanns det 

en kö på 360 elever vid terminsstart ht-13, detta efter avslutad antagning. 

Musikskolan har på 5 år ökat sitt elevantal med 300 elever, från 350 till 650 elever med en 

total utökning av en heltidstjänst. För att kunna ta in ytterligare elever och motsvara 

efterfrågan krävs det en utökning av antalet tjänster. 

6.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

6.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 
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6.4 Volymer och nyckeltal 

6.4.1 Gymnasieskola 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Elevantal Fride 450 385 350 326 347 307 

Elevantal Kämpe 44 71 77 84 82 96 

Elevantal Fride, sälj  26 30 28 32 26 

Elevantal Kämpe, sälj  19 26 31 29 44 

Elevantal köp 481 538 537 496 552 496 

Kostnad per elev Fride, kr  80 700 82 300 87 300 72 500 76 300 

Kostnad per elev Kämpe, kr  157 500 182 500 191 300 184 400 203 500 

Kostnad per elev snitt egen regi, kr 93 729 96 700 100 400 108 500 93 800 106 500 

Årsarbetare undervisning 47,8 44,3 43,8 43,6 43 42,4 

Årsarbetare undervisning Fride 38,5 33,3 30,3 27,5 26,5 23,9 

Årsarbetare undervisning Kämpe 9,32 11 13,5 16,1 16,6 18,4 

Antal lärare per 100 elever 9,7 10,3 9,7 9,4 10 9,5 

Antal lärare per 100 elever Fride 8,6 8,7 8,6 8,5 7,6 7,8 

Antal lärare per 100 elever Kämpe 21,4 15,6 17,5 19,4 20,3 19,3 

Kr per såld plats Fride  84 200 72 100 69 500 74 100 74 900 

Kr per såld plats Kämpe  232 600 223 100 247 300 246 400 250 200 

Kr per såld plats snitt 116 193 147 500 141 800 159 100 154 500 180 200 

Kr per köpt plats (interkommunal 
ersättning) 

102 839 99 600 100 800 105 000 103 000 106 200 

Betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning, genomsnitt (elever 
folkbokförda i Håbo) 

13,4 13,8 13    

Gymnasielever som fullföljer sin 
utbildning inom 4 år, andel (elever 
folkbokförda i Håbo) 

69 68 72    

Elevantal Fride 

Under våren 2014 går den sista årskursen ut från Fordonsprogrammet och Handels- och 

administrationsprogrammet på Fride. Fordonsprogrammet läggs därefter ned och Handels- 

och administrationsprogrammet väntas inte ta in några nya elever under hösten 2014. 

I de nationella programmen ses en minskning av klasstorlekarna vilket bidrar till ett lägre 

elevantal. 

Elevantal Kämpe 

Elevantalet förväntas fortsätta öka under 2014 och når det maximala 100 elever under hösten. 
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6.4.2 Gymnasiesärskola 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Elevantal egen regi 30 28 20 21 22 21 

Elevantal sälj 12 11 8 8 9 8 

Elevantal köp 6 7 5 4 4 3 

Kostnad per elev egen regi 292 200 356 300 455 500 443 800 434 100 450 500 

Årsarbetare undervisning 8,5 9,1 7,7 7,3 7,3 5,7 

Lärare per 100 elever 28,2 33,1 38,6 35,7 34 27,14 

Kr per såld plats 324 000 356 300 341 500 420 500 392 800 425 500 

Kr per köpt plats 274 900 253 100 266 800 262 500 280 000 388 000 

6.4.3 Musikskola 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Musikskola nettokostnad per invånare 6-
15 år, kr 

1 421 1 416 1 463 1 521 1 535 1 612 

Musikskola nettokostnad per invånare 6-15 år, kr 

I det kvalitetshöjande arbetet har ett tillskott av 200 tkr skjutits till budget 2014 till satsningar 

inom musik- och dramalek. Budgeten har även ökats för att finansiera kommande 

driftsinvesteringar av framförallt instrument och datorer 2014.  Detta har lett till en 

nettokostnadsökning per invånare 6-15 år jämfört med tidigare år. 

6.5 Drifts- och investeringsredovisning 

Kommunfullmäktige avsatte i juni 109 110 tkr till bildningsnämnden. I budgetförslaget har 

390 tkr lagts till för kapitalkostnader. En översyn av lokalerna samt omräkning till ny 

internhyra har inneburit att bildningsnämndens ram ökats med 1 266 tkr motsvarande ökade 

lokalkostnader. Bildningsnämnden har föreslagit att 330 tkr överförs från 

bildningsförvaltningen till kommunstyrelsen för kultur och livsmiljö. Budgetförslaget uppgår 

därför till 110 436 tkr. 
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6.5.1 Driftsredovisning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Bildningsnämnd -201 -272 -272 -276 4  

Nämndsadministration  -165 -162 -172 10  

Förvaltningsledning -3 337 -2 098 -1 995 -1 887 -108  

Gemensamma lokaler -359 0 0 0 0  

BCJF Övrigt 0 0 0 -2 484 2 484  

Summa Ledning -3 897 -2 535 -2 429 -4 819 2 390 1 

Gymnasieskola centralt -31 720 -30 521 -34 130 -33 662 -468  

Fride -3 508 -4 749 0 0 0  

Kämpe -257 -201 0 0 0  

Köp av externa platser -54 084 -52 100 -56 800 -52 600 -4 200  

Summa Gymnasieskola -89 569 -87 571 -90 930 -86 262 -4 668 2 

Särgy egen regi -6 552 -5 943 -5 994 -6 015 21  

Särgy köp av platser -1 334 -1 100 -1 200 -970 -230  

Summa Gymnasiesärskola -7 886 -7 043 -7 194 -6 985 -209 3 

Grundvux -1 033 -762 -841 -828 -13  

Gymnasial vuxenutbildning -2 525 -2 732 -2 645 -2 843 198  

Särvux -1 088 -1 101 -826 -1 003 177  

Svenska för invandrare SFI -1 786 -1 938 -1 909 -2 262 353  

Summa Vuxenutbildning -6 432 -6 533 -6 221 -6 936 715 4 

Uppföljningsansvar 16-20 år -125 -276 -214 -265 51 5 

Allmän kulturverksamhet -69 -71 -71 -71 0  

Musikskola -4 027 -4 259 -4 259 -4 620 361 6 

Kultur i skolan -420 -474 -474 -478 4  

Summa -118 852 -108 762 -111 792 -110 436 -1 356  

Kommentarer driftsredovisning 

1. Summa ledning 

Genom att se över de olika verksamheterna har vissa funktioner identifierats på BCJF som 

inte är direkt kopplade till de pedagogiska verksamheterna och som därför inte bör finansieras 

av elevpengen. Dessa har från och med 2014 lagts på en egen verksamhet - BCJF övrigt. Här 

innefattas reception, vaktmästeri och café Fridegård som idag servar medborgarna som 

besöker huset och dess samtliga verksamheter. Även lokalsamordnare för BCJF är flyttad till 

denna verksamhet från förvaltningsledning år 2014. 

2. Summa gymnasieskola 

Här finns budgeten för köp av gymnasieplatser från den egna gymnasieskolan och 

gymnasieplatser i annan kommun. Genom samarbetsavtal med stockholmsregionen har det 

fastslagits en gemensam prislista för samtliga nationella program som även Håbo kommun 

följer. Även budgeten för skolskjuts finns här. 
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Fridegårdsgymnasiet leds från och med 1 juli 2013 som en enhet innehållande flera 

verksamhetsspår. Det nya synsättet kring organisationen har medverkat till vissa förändringar 

i budgeten 2014 hur intäkter och kostnader hanteras där en del budgeteras direkt på 

verksamhetsspåren medan andra förläggs på en mer övergripande nivå. Fridegårdsgymnasiet 

ska kunna finansiera sin verksamhet med elevpengen från Fride och Kämpe och nå ett 

nollresultat. Inför budget 2014 har ett arbete gjorts för att öka förutsättningarna för skolan att 

nå ekonomisk balans. Elevantalet är dock för lågt på Fride under 2014 för att uppnå balans. 

Kämpe förväntas nå sitt uppställda mål på 100 elever under hösten 2014. Detta innebär att 

Fridegårdsgymnasiets kostnader måste sänkas med 1 379 tkr. Marknadsföringsinsatser 

kommer även att genomföras för att försöka öka elevantalet på Fride och därmed öka 

intäkterna. 

Fridegårdsgymnasiet, tkr Budget 2013 Budget 2014 

Externa intäkter 9 269 12 795 

Intern elevpeng, grund 25 596 24 463 

Intern elevpeng, tillägg 5 328 5 554 

Summa Intäkter 40 193 42 812 

Kostnader 42 704 44 191 

Sparkrav, budget i balans -2 511 -1 379 

RESULTAT 0 0 

 

 

Budgeten för interkommunala gymnasieplatser är neddragen jämfört med tidigare år vilket 

beror på att befolkningsprognosen för åldrarna 16-18 år visar på ett lägre antal än tidigare år. 

Det har dessutom i tidigare budget varit för högt budgeterat på denna post som nu justerats. 

 

3. Summa gymnasiesärskola 

Gymnasiesärskolans budget minskas något vilket främst beror på att vi förväntas ha färre 

elever som går i särgymnasium i annan kommun. Även eleverna i Håbo kommun sjunker 

något. 

4. Summa Vuxenutbildning 

Efterfrågan på vuxenutbildning i Håbo kommun ökar. Ett tillskott har därför gjort till 

vuxenutbildningen på 400 tkr vilket gör det möjligt att erbjuda fler att läsa bland annat 

högskoleförberedande utbildningar och SFI. Viss justering har även gjorts mellan grundvux, 

gyvux, särvux och SFI för att bättre möta var behoven finns och då också var kostnaden 

uppstår. 

5. Uppföljningsansvar 16-20 år 

Resurserna till uppföljningsansvaret ökar något. 

6. Musikskolan 

Musiklek steg 1 blir obligatorisk för 6-åringar i Skokloster från och med ht 2014 och för 

övriga 6-åringar i kommunen fr.o.m. 2015. Dramalek utvecklas i de tre steg som motsvarar 

musiklekens upplägg. En ökning av driftsramen för verksamheten har därför gjorts med 

200 tkr. 

Personalens bärbara datorer som används i undervisningen måste bytas ut med början 2014 då 

nuvarande leasingavtal upphör. På grund av nya riktlinjer angående investeringsbelopp från 
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och med 2014 kommer även musikskolan att behöva finansiera inköp av instrument och 

datorer, som tidigare räknats som investering, inom sin driftsbudget. En utökning av 

driftsramen har därför gjorts för att få kostnadstäckning för det. 

6.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Fridegårdsgymnasiet -309 -499 -493 -600 1 

Gymnasiesärskolan -130 -25 -45 0  

Musikskolan -49 -72 -72 0  

Bildningskontoret -80 -40 -25 0  

Gemensamma lokaler BCJF -381 0 0 0  

Summa -949 -636 -635 -600  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Fridegårdsgymnasiet (investeringar 2014) 

Innemiljö - medlen är avsedda för möbler till uppehållsrum, ljusgårdar, arbetsplatser 

(inklusive datorer) och studieytor. 

IT-miljö - Inom IT behöver säkerhet ökas och förstärkningar ske av nätverket. 

Investeringsmedlen är avsedda till lokala servrar, printservrar, filservrar, Macservrar och 

Timeshareservrar och fler projektorer till grupprum. 

Natur- och teknikinstitutionen - Uppbyggnad av natur- och teknik utifrån GY-11-krav. 

Medlen ska användas till ersättning av äldre laborationsmaterial, robotar och konstruktions- 

och hållfasthetsutrustning. 

Marknadsföring och UF – Medel för att säkra kvaliteten på utrustning som används vid 

presentationer. 
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7 Skolnämnden 

7.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Skolförvaltningens verksamhet och ledning 

Skolnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, grundskola och grundsärskola. 

Skolförvaltningens verksamheter omfattar förskola, annan pedagogisk verksamhet 

(dagbarnvårdare), omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola samt grundsärskola. 

Inom skolförvaltningen har en organisationsöversyn pågått som trätt i kraft från hösten 2013. 

Organisationen innebär fyra rektorsenheter (Gransäterskolan, Futurumskolan inkl Vibyskolan, 

Västerängsskolan samt Gröna Dalenskolan inkl grundsärskolan och resursskolan), en rektors-

/förskoleenhet i Skokloster (Slottsskolan, Skogsbacken, Junibacken och en öppen förskola) 

samt två förskoleenheter (Centrala Håbo inklusive dagbarnvårdare och en öppen förskola 

samt Södra Håbo). 

Det pågår en översyn av de små undervisningsgrupperna utifrån ny lagstiftning om 

inkludering samt även för barn- och elevhälsa, utvecklingstjänster samt administrativt stöd. 

Det centrala skolkontoret administrerar förskoleplaceringar, vårdnadsbidrag, 

skolpliktsbevakning, skolskjutsar, tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrågor, fakturering, 

kravverksamhet med mera. Kontoret har även enhet för utveckling. 

Utöver verksamhet i kommunal regi finns även sex fristående förskolor, två fristående 

dagbarnvårdare och tre friskolor, varav två har fritidshem. 

Skolförvaltningens totala kostnader finansieras framför allt genom anslag från 

kommunfullmäktige men även genom intäkter, främst reglerade föräldraavgifter och 

statsbidrag. 

7.2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

7.2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Inom skolnämndens verksamheter förskola och grundskola visar den grundläggande 

strukturanalysen att förskolan ligger under och grundskolan över förväntad nivå. De senaste 

åren har satsningar skett inom förskoleområdet; inför 2013 ökades förskolepengen med 

ca 1 000 tkr. Förskolan har två utvecklingsområden; dels att nå en nationell nivå angående 

antalet personal per barn och dels nå antalet två förskollärare per avdelning. Trots satsningar 

har förskolan i Håbo en förhållandevis låg peng. Inom verksamheten finns för närvarande en 

förskollärare per avdelning, det vill säga att en av tre i personalen har en högskoleutbildning. 

Grundskolans högre standardkostnad beror framförallt på relativt små klasser och omfattande 

satsningar på elever i behov av särskilt stöd. Dessa insatser har inriktats på särskilda 

undervisningsgrupper och på tilläggsbelopp för elever med behov av det stöd som inte har 

pedagogiska behov, utan insatsbehov utifrån bland annat medicinska och sociala skäl. För att 

balansera satsningarna på individuella insatser måste skolornas klasser ha ett genomsnittligt 

elevantal som är högre än nuvarande. 

Vid analyser och uppföljningar av enheternas budgetläge kan konstateras att samtliga enheter 

har ett inbyggt underskott i sin organisation. För att anpassa verksamheten inom förskola och 

grundskola har förvaltningen presenterat en handlingsplan för att komma i ekonomisk balans. 
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7.2.2 Befolkningsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Förskola, 91 färre barn -7 063   

Pedagogisk omsorg, 7 färre barn -596   

Fritidshem, 28 fler elever 860   

Förskoleklass, 9 färre elever -360   

Skolår 1-9, 63 fler elever 3 439   

Summa -3 720   

Vid budgetering av antal barn och elever i skolförvaltningens verksamheter utgår 

förvaltningen från den gemensamma kommunala befolkningsprognosen, som bryts ned till 

bland annat genomsnittligt antal barn och elever, fritidsverksamhet samt olika huvudmän. 

Inom förvaltningens verksamheter kommer det att ske ökningar och minskningar av antal 

barn och elever, totalt beräknar förvaltningen en nettominskning med 16 barn och elever som 

utifrån 2013 års peng skulle leda till en kostnadsminskning om 3 720 tkr. 

7.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Grundskola: Ny förberedelseklass 900   

Summa 900   

Till Ekolsund kommer flyktingfamiljer som till största delen ska till andra kommuner. Ett 

antal ensamkommande flyktingbarn förväntas också till detta boende. För att ha en beredskap 

kan kommunen starta förberedelseklass på Gransäterskolan. Sådan nystartad förberedelseklass 

beräknas kosta 1 600 tkr, varav cirka 600 tkr redan har tagits hänsyn till i förvaltningens 

befolkningsförändringar som ökning inom skolår 1-5. Kvarstående 1 000 tkr bedöms därför 

som tillkommande kostnad exklusive besparing om 100 tkr. Det motsvarar de 900 tkr som 

förvaltningen erhållit i ram. 

Propositioner under 2013 är karriärsteg för lärare inom skolväsendet den 26 mars och 

behörighet för fritidspedagoger och vissa speciallärare med mera den 30 april. Dessa 

propositioner med efterföljande förordningar och lagar kan ha viss påverkan på budget 2014. 

Förstelärares ökade lönekostnader ryms inom de statsbidrag som utgår, men om dessa 

lärartjänster också ska inrymma tid för uppdraget till exempel 10%, är detta en merkostnad 

som belastar skolenheterna. 

7.2.4 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Omställningskostnader 6 000 0 0 

Kompetensutveckling 450 0 0 

Omsorg på obekväm arbetstid 0 1 900 2 000 

Öppen förskola utökat öppethållande 250   

Förskola och Fritidshem, satsning från KF 3 000   

Summa 9 700 1 900 2 000 

En handlingsplan för förskola och grundskola i Håbo kommun 2013-15 omfattar 

utvecklingsarbete inom följande områden där den beräknade omställningskostnaden är 

6 000 tkr samt kompetensutveckling om 450 tkr för 2014: 
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 En övergripande lokalplanering förskola/grundskola sker där de kommande årens 

befolkningsförändringar och bostadsplanering läggs i en plan för kommande behov av 

förskolor och skolor. Samarbete sker med Miljö och teknik samt kommunstyrelsens 

planeringsavdelning. Planen måste ta hänsyn till etableringar i centrala Bålsta och 

andra aktuella områden men också förhållandet att flera verksamheter sker i tillfälliga 

paviljonger som bör avvecklas. Till detta kommer också planering av Läraskolans 

permanenta behov av lokaler. 

 En lokalöversyn pågår när det gäller kommunens grundskolor för att möjliggöra ett 

högre antal elever per klass. Nuvarande lokaler är byggda för mindre grupper och 

rymmer inte klasser med ett antal på 24-30 elever/klass. 

 Övergripande organisationsförändring inom grundskola som avser att nå en 

genomsnittligt högre klasstorlek i sin organisation. Förvaltningen har under 2013 tagit 

fram olika alternativa lösningar som kan innebära att skolorna huvudsakligen har F-9 

eller alternativt att vissa skolor har en inriktning mot F-3, F-6 eller enbart de senare 

årskurserna 7-9. Detta för att kunna optimera organisationen utifrån given skolpeng. 

För att underlätta övergången till en mer kostnadseffektiv organisation har 

omställningskostnader omfattande ca 6 000 tkr inplanerats i budget 2014. 

 Ledningsorganisationen inom förskola och grundskola har förändrats under 2013 för att 

svara mot nuvarande skollag och de organisationsförändringar som verksamheten står 

inför. 

 Hanteringen av tilläggsbelopp har skärpts bl. a utifrån rättspraxis mot en mer restriktiv 

syn på inkomna ansökningar. Behoven av insatser har tidigare i hög grad inriktats mot 

assistenter som följer barnet/eleven. Många av dessa barn och elever är i behov av 

specialutformade insatser från specialutbildad personal. I handlingsplanen anges en 

övergång från assistenter till specialpedagoger och ett mer handledande arbetssätt där, 

så långt det är möjligt. Förändringar i organisation och arbetssätt ska möjliggöra att 

eleverna finns i sin vanliga grupp och klass. Förvaltningen föreslår i budgethandlingen 

att socioekonomiska faktorer tas med vid beräkningen och fördelningen av barn- 

elevpengen. Detta för att rikta en del av de ekonomiska resurserna dit där behoven 

finns. Denna nya fördelningsprincip ska leda till att behovet av tilläggsbelopp minskar. 

 Skolornas anvisningsområden ska utvärderas och årligen anpassas till antalet barn och 

elever som finns i området och i förhållande till det barn och elevantal som bygger 

verksamheternas organisation. För få i anvisningsområdet kan leda till små klasser 

som inte går att starta utifrån de intäktskrav som behövs för att nå en budget i balans. 

 För att personal inom förskola och skola bättre ska anpassa organisation och det 

pedagogiska arbetet med barn och elever i behov av stöd i sina vanliga grupper och 

klasser behövs kompetensutvecklingsinsatser. Den nya lagstiftningen på skolområdet 

anger begreppet inkludering så långt det är möjligt, det vill säga att barn och elever 

ska i möjligaste mån få riktade insatser så att de kan följa arbetet i sin vanliga grupp 

och klass. Det innebär att andelen särskilda undervisningsgrupper måste minimeras 

framöver. Om detta ska vara möjligt måste kompetensutveckling ske som förändrar 

synen på vad som kan förändras i arbetet för att möta barns och elevers särskilda 

behov. 

Omsorg på obekväm arbetstid 

Förvaltningens ambition är att öka kvalitet, kontroll och uppföljning inom omsorg på 

obekväm arbetstid till nivå med andra kommuner, men att denna satsning kommer att kosta 

1 900 tkr utöver de 2 000 tkr som redan finns i budget. Förvaltningen föreslår därför att 

senarelägga satsningen till 2015. 
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7.2.5 Omprioriteringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Vårdnadsbidrag -150   

Summa -150   

Budgeterade medel för vårdnadsbidrag har redovisat överskott på grund av färre utbetalda 

bidrag än beräknat, även om antal bidrag har ökat det senaste året. Förvaltningen föreslår 

därför att beräknat överskott omfördelas till annan verksamhet. 

Under 2014 sker en ökad satsning på förskola och på fritidshemmen, se ovan under kvalitets- 

och kostnadsanalys. Satsningen innebär att småbarnsgrupper inom förskolan minskas med ett 

barn från hösten 2014. På sikt finns planer på att omprioritera medel från skolpeng till 

förskolepengen utifrån den angivna strukturanalysen. Detta kommer i så fall att få genomslag 

år 2015. 

7.2.6 Förändrade lokalbehov 

 2014 2015 2016 

Beräkning av förändrade lokalbehov 45   

Ökat värde för kosten motsvarande internhyra 642   

Summa 687   

Planer finns att kommunen ska lämna Mansängens förskola och att denna i så fall övertas av 

Läraskolan. Förskoleverksamhet inplaneras under en övergångstid i Gröna dalenskolan innan 

mer permanenta nya förskolelokaler tillkommer i centrala Bålsta. 

Miljö- och teknikförvaltningens kostenhet har beräknat att internhyra ska ingå i värdet av 

kosten, vilket ökar skolförvaltningens värde av fria nyttigheter och därmed även utbetalning 

till fristående verksamheter. För denna merkostnad har skolförvaltningen fått kompensation i 

ram från kommunfullmäktige. 

7.2.7 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Lönekostnadsuppräkning 4 996   

Befolkningsförändringar -3 720   

Förändrade lagar och förordningar 900   

Kvalitetsförändringar 9 700   

Omprioriteringar -150   

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) 687   

Kapitaltjänstkostnad 1 000   

Förväntad ramjustering från kommunfullmäktige -11 104   

Summa 2 309   

Inom förvaltningens verksamheter kommer det att ske ökningar och minskningar av antal 

barn och elever, totalt beräknar förvaltningen en nettominskning med 16 barn och elever som 

utifrån 2013 års peng skulle leda till en kostnadsminskning om 3 720 tkr. 

Förvaltningen planerar att starta ny förberedelseklass i Gransäterskolan om behov finns vid 

flyktingmottagandet i Ekolsund. En förberedelseklass beräknas kosta 900 tkr år 2014. 

Grundskolans högre standardkostnad beror framförallt på relativt små klasser och omfattande 
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satsningar på elever i behov av särskilt stöd. Insatser har inriktats på särskilda 

undervisningsgrupper och på tilläggsbelopp för elever med behov av det stöd som inte har 

pedagogiska behov, utan insatsbehov utifrån bland annat medicinska och sociala skäl. För att 

balansera satsningarna på individuella insatser måste skolornas klasser ha ett genomsnittligt 

elevantal som är högre än nuvarande. 

Vid analyser och uppföljningar av enheternas budgetläge kan konstateras att samtliga enheter 

har ett inbyggt underskott i sin organisation. För att anpassa verksamheten inom förskola och 

grundskola har förvaltningen presenterat en handlingsplan för att komma i ekonomisk balans. 

Denna innebär att en rad effektiviseringar måste ske. För att mildra effekterna av dessa 

omställningar har förvaltningen fått en ökad ram under 2014 med 6 000 tkr samt 450 tkr för 

kompetensutveckling. 

Budgeterade medel för vårdnadsbidrag har redovisat överskott på grund av färre utbetalda 

bidrag än beräknat, även om antal bidrag har ökat det senaste året. Förvaltningen föreslår 

därför att beräknat överskott om 150 tkr omfördelas till annan verksamhet. 

Planer finns att kommunen ska lämna Mansängens förskola och denna i så fall övertas av 

Läraskolan. Förskoleverksamhet inplaneras under en övergångstid i Gröna dalenskolan innan 

mer permanenta nya förskolelokaler tillkommer i centrala Bålsta. 

7.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 

ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 

åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 

nedan anges nämndens prioriterade mål. 

7.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 

utveckling och lärande. 

7.3.1.1 Skolan i Håbo är ansvarig för att alla elever, utifrån sina individuella förutsättningar, 

ska ges möjlighet att uppnå minst godkända betyg i alla sina ämnen. 

Motivering 

Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.   

En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen. Det finns en bred politiskt samsyn och enighet kring att 

medverka till att fortsätta den positiva trendutvecklingen inom skolan. Målet avser läsåret 

2013/2014. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Andelen elever som når målen i alla ämnen 82,3% 75% 78,1% 80% 

Genomsnittligt meritvärde 206 202 205 209 

7.3.1.2 Arbetsmiljön inom skolan ska vara trygg, utvecklande och hälsofrämjande för 

barnen, eleverna och personalen. 

Motivering 

En god hälsa och en trygg och engagerande arbetsmiljö är förutsättningar för lärande och 
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utveckling. Målet avser läsåret 2013/2014. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Upplevd trygghet och trivsel (skola) 87,9% 90,5% 88% 90% 

Upplevd trygghet och välbefinnande (Förskola) 97,6% 96,9% 95% 95% 

7.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

7.3.2.1 Medborgare i Håbo ska känna förtroende för skolan i Håbo. 

Motivering 

Förtroendet för skolan i Håbo behöver öka. Förtroende mellan medborgare och verksamhet 

underlättar samverkan, kommunikation och lärande. 

Målet avser läsåret 2013/2014 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Samspelet mellan alla som möts i förskolan utmärks av respekt och 
förtroende (Förskola) 

84,4% 91,5% 84% 90% 

Föräldrars förtroende för skolan 73,7% 67,9% 75% 75% 

Resultat från medborgarundersökning - skola 48 50 48 50 

Resultat från medborgarundersökning - förskola 57 61 57 61 

7.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

7.3.3.1 Här finns inget nämndmål att redovisa. 

7.4 Volymer och nyckeltal 

7.4.1 Skolnämndens budget. Nettokostnad per barn/elev. Kommunal regi. 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Pedagogisk omsorg 77 408 82 902 93 764 82 111 66 267 66 333 

Förskola 68 694 68 552 77 307 80 794 77 809 79 739 

Grundskola inkl fritidshem, förskoleklass 54 252 54 423 55 206 56 517 54 409 53 882 

Förskola 

I tabellen framgår att en satsning skett inom förskolan för att minska barngrupperna hösten 

2014. Sänkta internhyror inom förskolan från 2014 innebär lägre kostnad per barn. 

Grundskola inkl fritidshem, förskoleklass 

En satsning har också skett inom fritidshemmen med en ökad peng 2014. När det gäller 

förändringar inom grundskolan beskrivs dessa under rubriken strukturbidrag 6.2,3, byggda på 

socioekonomiska faktorer. Sänkta internhyror inom grundskolan från 2014 innebär lägre 



 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 53(119) 

kostnad per elev. 

7.4.2 Volymer, antal barn folkbokförda i Håbo Kommun per verksamhet 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Pedagogisk omsorg, egen regi 36 19 14 9 15 12 

Pedagogisk omsorg, fristående Håbo 
kommun 

10 14 14 12 14 12 

Pedagogisk omsorg, annan kommun. 
Köp av plats 

  0 0 1,5 0 

Förskola, egen regi 1 071 1 081 1 010 997 998 908 

Förskola, fristående Håbo kommun 156 151 172 166 178 177 

Förskola, annan kommun. Köp av plats 2 8 9 6 7 7 

Fritidshem, egen regi 962 1 028 1 097 1 117 1 092 1 114 

Fritidshem, fristående Håbo kommun 97 114 126 137 130 129 

Fritidshem, annan kommun. Köp av 
plats 

3 9 16 9 10,5 17 

Förskoleklass, egen regi 273 251 256 258 257,5 252 

Förskoleklass, fristående Håbo kommun 31 33 36 34 36,5 34 

Förskoleklass, annan kommun. Köp av 
plats 

3 1 2 1,5 1,5 1 

Grundskola, egen regi 2 025 1 965 1 974 2 020 2 023 2 087 

Grundskola, fristående Håbo kommun 295 380 386 394 406 414 

Grundskola, annan kommun. Köp av 
plats 

115 42 90 70 71,5 63 

Grundsärskola, egen regi 30 24 21 18 18 17 

Grundsärskola fritidselever, egen regi 16 13 13 12 12 12 

Grundsärskola, annan kommun. Köp av 
plats 

1 1 0,5 0 0 0 

Summa 5 126 5 134 5 236,5 5 260 5 272 5 256 

7.5 Drifts- och investeringsredovisning 

Skolnämndens driftsram har inför 2014 uppräknats enligt tabell i avsnitt 2.7. 

Lönekostnadsökning 

Kompensation för uppräkning för lönekostnadsökningar för 2013 beräknades till 2,45 % på 

årsbasis (dvs 3,26 % från 1 april 2013). Eftersom utfallet 2013 förväntas bli lägre, och ingen 

reducering av skolnämndens ram har gjorts inför 2014, uppstår ett utrymme som tillsammans 

med kompensation för uppräkning av lönekostnadsökningar för 2014 (4 996 tkr) förväntas 

täcka lönekostnadsökningar 2014. 

Till anslagsfinansierade verksamheter har uppräkning gjorts för lönekostnadsökning med 

2,01 % för enhet där lärare ingår, 1,80 % för enhet med övrig personal samt 1,90 % för enhet 

med både lärare och övrig personal. Samtliga uppräkningar är beräknade från 1 januari 2014. 

Ev. högre kostnadslöneökningar måste finansieras av resp. verksamhet genom effektivisering 

eller omfördelning, eftersom inga centrala reserver finns. 
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Omställningskostnader 

Skolnämnden har erhållit medel för omställningskostnader om 6 000 tkr från 

kommunfullmäktige för att täcka det prognostiserade underskottet 2013, som förväntas pågå 

även under 2014. Genom omfördelning av andra medel inom skolförvaltningen har totalt 

6 940 tkr fördelats till de kommunala verksamheterna som anslag. För detta har friskolorna 

kompenserats med ökad peng. 

Förskola och fritidshem 

Kommunfullmäktiges prioritering av verksamheterna förskola och fritidshem har lett till att 

pengen till förskolorna har kunnat ökas med ca 4 200 kr per barn i åldern 1-3 år samt pengen 

till fritidshemmen med nästan 800 kr per elev. Uppräkningen har gjorts för verksamhet i både 

kommunal och fristående regi. 

Öppen förskola 

De öppna förskolorna i Bålsta och Skokloster har tillförts medel för att kunna ha ökat 

öppethållande. 

Utökat lokalbehov 

Förvaltningen har erhållit utökad ram för förändrat lokalbehov om netto 45 tkr. 

Skolförvaltningens har i denna version av budget 2014 kraftigt reducerat internhyran enligt 

nytt underlag från miljö- och teknikförvaltningen. 

Internhyra kosten 

Miljö- och teknikförvaltningen har inkluderat internhyra vid beräkning av måltidskostnader, 

vilket gjort att värdet av måltiderna har ökat. Eftersom skolförvaltningen betalar ut bidrag till 

fristående verksamheter för bl a kosten, har skolförvaltningen fått ökat anslag från 

kommunfullmäktige att finansiera de ökade utbetalningarna till fristående verksamheter. 

Kapitaltjänst 

Från 2014 kommer skolförvaltningen, liksom övriga förvaltningar, att själv bekosta sina 

investeringar i form av avskrivningar och internränta. Kommunfullmäktige har ännu inte 

fattat beslut om kompensation till förvaltningarna om detta, men eftersom peng till fristående 

verksamheter grundas på skolförvaltningens ram, har förvaltningen beräknat att fullmäktige 

senare kommer att besluta om utökad ram till skolnämnden med 1 000 tkr. Dessa medel är 

medräknade i nämndens internbudget, och kompensationen har, efter avdrag för inköp till 

myndighetsutövande personal, omräknats per barn och ökat pengen till friskolorna. 

Totalt beräknar skolförvaltningen att 1 996 tkr investeras under 2014 för bl. a activeboards 

samt samköp av möbler och datorer. 

Denna budgethandling har tagit hänsyn till att skolnämnden förutsätts få sänkta internhyror 

med 11 104 tkr från 2014 och därmed även att kommunfullmäktige förväntas reducera 

skolnämndens ram i motsvarande grad. Dock är beräkningen av peng till verksamhet i annan 

regi, som baseras på kommunens egna kostnader för internhyra, i denna handling oförändrad 

och således beräknad utifrån den tidigare högre internhyran. 

Tilläggsbelopp 

Skärpta regler för tilläggsbelopp som följer mer strikt riktlinjer från nya rättsfall förväntas 

leda till minskade utbetalningar av tilläggsbelopp. Förvaltningen har därför omfördelat medel 

från tilläggsbelopp till grundbelopp. Under 2013 fanns budgeterat 7 500 tkr medan 

avsättningen 2014 är 3 000 tkr. Tilläggsbeloppen kan sökas oavsett huvudman. 
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7.5.1 Driftsredovisning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Skolnämnd -339 -318 -318 -333 15  

Nämndsadministration 0 -313 -338 -344 6  

Övergripande och skolkontor -12 385 -11 377 -9 889 -10 632 743 1 

Barn- och elevhälsoenhet, övergripande -917 -954 -773 -745 -28  

Öppen förskola -1 328 -1 311 -1 333 -1 542 209  

Pedagogisk omsorg, egen regi -1 312 -739 -993 -796 -197  

Pedagogisk omsorg, köp och sälj -1 310 -925 -1 051 -896 -155  

Omsorg under OB-tid -79 -720 -2 000 -2 000 0  

Förskola, egen regi -78 080 -80 552 -77 650 -72 403 -5 247 2 

Förskola, köp och sälj -16 583 -15 899 -17 307 -18 822 1 515 3 

Vårdnadsbidrag -617 -888 -1 041 -891 -150  

Grundskola, egen regi -183 672 -191 876 -183 481 -186 054 2 573 4 

Grundskola, köp och sälj -41 021 -39 084 -39 953 -44 231 4 278 5 

Grundsärskola, egen regi -11 837 -11 439 -12 278 -12 057 -221 6 

Grundsärskola, köp och sälj -173 0 0 813 -813  

Elevhälsoenhet, gymnasieskola -1 162 -1 134 -1 408 -1 189 -219  

Summa -350 815 -357 529 -349 813 -352 122 2 309  

Kommentarer driftsredovisning 

1. Övergripande och skolkontor +743 

Ökningen består till största delen av datasystem samt medel avsatta för beslut inom 

kommunledningsgruppen. 

2. Förskola, egen regi  -5 247 

Färre barn samt ökade satsningar från kommunfullmäktige och förvaltningen. Sänkta 

internhyror med 1,9 miljoner kronor. Se nyckeltal under 4.1 för kostnad per barn. 

3. Förskola, köp och sälj  + 1 515 

Del av satsning från kommunfullmäktige. 

4. Grundskola, egen regi  + 2 573 

Fler elever, omställningskostnad. Sänkta internhyror med 8,4 miljoner kronor. Se nyckeltal 

under 4.1 för kostnad per elev. 

5. Grundskola, köp och sälj + 4 278 

Inkluderar del av peng innan avdrag för särskilda undervisningsgrupper samt strukturbidrag. 

6. Grundsärskola, egen regi -221 

Sänkta internhyror med 580 tkr. 
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7.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Övergripande och skolkontor -166 -127 -117 -116  

Barn- och elevhälsoenhet, övergripande -18 -32 -30 -64  

Förskola, egen regi -195 -362 -209 -188  

Grundskola, egen regi -2413 -1428 -1593 -1576  

Grundsärskola, egen regi -114 -51 -51 -52  

Summa -2906 -2000 -2000 -1996  

Kommentarer investeringsredovisning 

Med ny riktlinje att beloppsgränsen för investeringar ska uppgå till minst ett ½ basbelopp (ca 

23 500 kr 2014) kommer behovet av investeringsbudget att minska, samtidigt som 

driftkostnaderna kommer att öka. 

Vid genomgången av investeringsbehoven inför 2014 är en hög andel inriktade mot datorer 

och IT-utrustning. Eftersom IT blir allt viktigare inom verksamheten på alla nivåer gäller att 

utrustningen håller en hög kvalitet och är hållbar över flera år. 

7.6 Resursfördelningssystem 

Skolnämnden fördelar sin ram till anslag och peng. Anslag är för verksamheter som inte är 

volymberoende (exempelvis skolskjutsar, elevhälsa, grundsärskola, öppna förskolor, 

modersmålsstöd, allergiförskoleavdelning, internhyra och för myndighetsutövning) samt 

särskilda undervisningsgrupper. Peng betalas ut för barn och elever i förskola, pedagogisk 

omsorg, fritidshem och grundskola. Pengen är rörlig och utbetalningen till för- och 

grundskolorna förändras när antal barn och elever förändras. 

7.6.1 Anslag 

Skolförvaltningens små undervisningsgrupper (Aspen, Lilla gruppen i Skokloster, 

förberedelseklasser, Solrosen, resursskolan, språkklass samt förskoleavdelningen Krusbär) har 

tidigare finansierats genom rörlig peng men blir 2014 anslagsfinansierade. 

 

Fördelning av budget till allergiavdelningen Liljan inom Skogsbrynets förskola och till 

grundsärskolan sker liksom tidigare genom anslag. I budgethandlingen redovisas även dessa 

budgetar som kr per barn/elev som upplysning om annan huvudman skulle bedriva liknande 

verksamhet. 

7.6.2 Peng 

Volymer 

Skolförvaltningen fördelar budget till förskolor, pedagogisk omsorg och grundskolor genom 

ett rörligt pengsystem där ersättning utbetalas månadsvis utifrån skolornas volymer, d.v.s. ju 

fler barn och elever en skola har, desto högre ersättning utbetalas till skolan. 

Förvaltningen gör därför beräkningar om förväntat antal folkbokförda barn och elever i Håbo 

kommun som kommer att finnas under det aktuella budgetåret i verksamheterna. 

Förvaltningen tar även hänsyn i internbudgeten till försäljning av platser till barn och elever 

från andra kommuner. Volymerna omfattar inte de barn där föräldrarna förväntas söka 

vårdnadsbidrag. 
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Som underlag till skolförvaltningens beräkning av antal barn och elever används den 

kommunala befolkningsprognosen, nedbruten och med hänsyn till befintlig kö till den 

kommunala förskolan och pedagogisk omsorg, beräknat födelsetal, aktuella placeringar i 

grundskolan, beräknade förändringar genom uppräkningar till högre årskurser, förändringar 

av antal elever mellan kommunala skolor och fristående skolor samt mellan kommunala 

skolor och interkommunala skolor. 

Alla volymer fördelas per verksamhet, ålder, per vår- och hösttermin samt årsgenomsnitt. Den 

tidigare fördelningen inom förskola på deltidsbarn, vars peng uppgick till 80 % av ett 

heltidsbarn, upphör från 2014 då alla barn beräknas som heltidsbarn. För att finansiera att alla 

räknas som heltidsbarn har pengen för heltidsbarn reducerats något. 

Vid volymberäkningarna har hänsyn tagits till underlag från både kommunala och fristående 

verksamheter. 

Satsning om 3 000 tkr från kommunfullmäktige har av skolförvaltningen fördelats 2 000 tkr 

till förskolan 1-3 år och 1 000 tkr till fritidshemmen genom att resp. peng ökats till 

verksamhet i kommunal och fristående regi. 

7.6.2.1 Kommunala verksamheters fria nyttigheter 

Verksamhet i annan regi 

Utbetalningar till verksamhet i annan regi, d.v.s. fristående regi i Håbo kommun, kommunal 

regi i annan kommun samt fristående regi i annan kommun, ska enligt lag ske på lika villkor 

som utbetalningar till verksamhet i egen regi. Eftersom verksamheter i egen regi får vissa fria 

nyttigheter görs justeringar i bidragen till verksamheter i annan regi för att utbetalningarna ska 

bli på lika villkor. Värdet av de fria nyttigheterna beräknas till kronor per barn/elev genom att 

dividera beloppet för respektive fri nyttighet med det antal barn eller elever som den fria 

nyttigheten avser. 

Kompensation för fria nyttigheter till verksamheter med annan huvudman 

Beloppen i detta avsnitt redovisas för att tydliggöra sambandet mellan peng till verksamhet i 

egen regi och till verksamhet i annan regi eftersom de egna verksamheterna har vissa fria 

nyttigheter. Efter att relationerna mellan peng till verksamhet i egen regi och i annan regi 

fastställts i detta avsnitt, räknas samtliga peng-nivåer därefter om med en faktor för att 

balansera hela förvaltningens budget och blir därmed 2014 års nivå. Den slutliga pengen 

framgår i avsnitt 6.2.4. 

Skoladministratörer 

Liksom under 2013 undantas lönekostnader för de kommunala skoladministratörer som 

arbetar på skolorna med direkta skol- och förskoleuppgifter, ur grundbeloppet då denna 

kostnad ingår i administrationstillägget om 3% (1% vid pedagogisk omsorg) som utbetalas till 

verksamhet i annan regi. 

Kapitaltjänstkostnader 

Skolförvaltningen kommer från 2014 att bekosta avskrivning och internränta på sina 

investeringar. Kompensation för detta har ännu inte beslutats av kommunfullmäktige, men 

förvaltningen har förutsatt en ramökning om 1 000 tkr eftersom ramen påverkar pengen till 

fristående verksamheter. Efter avdrag för investeringar i myndighetsutövande verksamhet, har 

kompensationen tillgodoräknats fristående verksamheter genom ökad peng. 

Måltider och lokalvård 

Värdet på de fria nyttigheterna måltider och lokalvård från miljö- och teknikförvaltningen 

beror på hur dessa kommer att budgeteras för kommande år. Skolförvaltningen inhämtar 

därför underlag från miljö- och teknikförvaltningen och/eller gör bedömningar om kommande 
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års värden. 

Lokalersättning 

Lokalersättningen ska grundas på ett genomsnitt av vad skolförvaltningens kostnad per 

verksamhet uppgår till. Om förvaltningens kostnad förändras, så ska även bidraget till 

fristående verksamheter förändras. Sedan förra versionen av budgethandlingen har förslag till 

nya internhyror lagts som innebär kraftigt sänkta internhyror för skolförvaltningens 

verksamheter 2014. Hur detta kommer att påverka lokalersättningen till friskolorna är just nu 

oklart, och skolnämnden har givit skolförvaltningen i uppdrag att till skolnämndens 

sammanträde den 9 december ta fram förslag på detta. I denna handling är lokalersättningen 

till andra huvudmän beräknade på de högre internhyrorna och därmed oförändrade jämfört 

med den tidigare versionen av budgethandling. 

Föräldraavgifter 

Beräkning av föräldraavgifter har gjorts på ett bredare underlag än tidigare år. I stället för att 

använda två förskolor och två fritidshem har förvaltningen använt utfallet för alla 

föräldraintäkter 2012 avseende förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem och dividerat 

summan med antal barn och elever. Summan har därför uppräknats till att avse 2014. 

Avdraget för föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem görs för de 

fristående verksamheterna i Håbo kommun som själva debiterar föräldraavgiften. 

Administration 

För verksamhet i annan regi utgår ett påslag om 3% för administration, förutom pedagogisk 

omsorg där påslaget är 1%. 

Påslag för administration utgår ej på tilläggsbelopp. 

Mervärdesskatt 

För verksamheter i fristående regi utgår schablonmässigt påslag om 6% på totalt grundbelopp 

efter administrationsersättning som generell kompensation för att fristående verksamheter inte 

har möjlighet till momsavdrag. 

Skoklosterbidrag 

Ett nytt regionalt bidrag för verksamhet i Skokloster utbetalas från 2014 för att kompensera 

för bussresor till Bålsta. Detta för att barn och elever ska kunna delta i verksamhet som inte 

kan utövas i Skokloster, ex viss idrott enligt läroplan och kulturevenemang som endast 

framförs i Bålsta tätort. Bidraget utbetalas som extra peng till Trollflöjtens förskola och 

grundskolan MIU. Se bild under 6.2.3. 

7.6.2.2 Beräkningsmodell för peng på lika villkor 

Tabellerna för kompensation för fria nyttigheter ska ses som hur peng till verksamhet i annan 

regi beräknas utifrån peng till verksamhet i egen regi, för att säkerställa att bidrag utbetalas på 

lika villkor. Dessa belopp räknas därefter om med en faktor som gör att hela budgeten 

balanseras. 

Se nedan tabeller som visar hur beräkning har skett för respektive verksamhetsområde. 
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7.6.2.3 Strukturbidrag 

Från och med budgetår 2014 kommer en del av grundpengen till grundskolan betalas ut som 

strukturbidrag baserat på ett antal socioekonomiska faktorer. Ca 20% av grundbeloppet 

kommer att betalas ut som strukturbidrag. 

De faktorer som strukturbidraget baseras på är de sk SALSA faktorerna, d.v.s. föräldrars 

utbildningsnivå, elever med invandrarbakgrund (elever födda utomlands eller elever födda i 

Sverige med bägge föräldrarna födda utomlands) och andelen pojkar, samt tre ytterligare 

faktorer, d.v.s. minst en av föräldrarna öppet arbetslös eller i arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder, andel familjer med försörjningsstöd och barn som bor med ensamstående förälder. 
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7.7 Barn- och elevpeng  

Nedan framgår grundbelopp 2014 per barn/elev och helår för olika verksamheter och olika 

huvudmän. 

Notera att grundbeloppen för förskoleklass, skolår 1-5 samt skolår 6-9 är olika per skola i 

Håbo Kommun beroende på strukturbidraget. 



 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 65(119) 

 



 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 66(119) 

 

7.7.1.1 Tilläggsbelopp 

Enligt skollagen ska tilläggsbelopp utgå till verksamheter för barn och elever med behov av 

särskilt stöd. Det ska dock handla om barn/elever som är i behov av extraordinära 

stödåtgärder. Skolförvaltningen har därför avsatt 3 000 tkr för detta. Tilläggsbelopp kan sökas 

av både kommunala och fristående verksamheter. Särskild prövning tillämpas. 

Anslagsfinansierade verksamheter (grundsärskolan, Liljans allergiavdelning samt de små 

undervisningsgrupperna) är undantagna från att kunna söka tilläggsbelopp. 

7.7.1.1.1 Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 

Tilläggsbelopp ska även utgå för elever som enligt lag har rätt till modersmålsundervisning. 

Skollagens (2010:800) och skolförordningens (2011:185) regler för modersmålsundervisning 

gäller för samtliga huvudmän. 

Fristående verksamheter som anser sig ha elever med rätt till modersmål, har möjlighet att 

ansöka om tilläggsbelopp. 

Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning uppgår till 8 504 kr per elev och år för 2014 i 

fristående regi. 

Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning uppgår till 8 022 kr per elev och år för 2014 i 

interkommunal regi. 

7.7.1.1.2 Tilläggsbelopp för simresor 

Skolförvaltningen kompenserar för de elever i området Skokloster, Viby, Futurum (inkl. 

resursskolan) och Gransätersområdet som enligt skolnämndens beslut har rätt att få ersättning 

för simresor för den obligatoriska simundervisningen p.g.a. skolornas geografiska lägen. De 

kommunala skolorna i dessa områden får simresor som fri nyttighet, medan fristående skolor 
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kan ansöka om tilläggsbelopp för simresor med 561 kr per elev och år för 2014. 

För Slottsskolan och MIU-skolan i Skokloster, med längre resväg till simundervisning i 

Bålsta, utgår dubbel kompensation. MIU-skolan kan alltså ansöka om tilläggsbelopp för 

simresor med 1 122 kr per elev och år för 2014. 

7.7.1.2 Extra peng för 6-åringar 

Lagstiftningen reglerar att 6-åringar har rätt till bidrag för förskoleklass redan från juli månad, 

även om de då är inskrivna i förskola. Detta innebär en månads dubbel utbetalning för 

förvaltningen. 

  

7.7.2 Resurstillskott, minskning av ersättning och avgifter under pågående budgetår 

Om kommunen tillför ytterligare resurser till den kommunala verksamheten under budgetåret, 

ska motsvarande tillskott ges till verksamheter i annan regi. I de fall kommunen minskar 

ersättningen till kommunal verksamhet får bidrag till verksamhet i annan regi minskas i 

motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under pågående budgetår sänks. 
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8 Socialnämnden 

8.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors självbestämmande och 

integritet. Det är också socialtjänstlagens utgångspunkt. Det innebär att vård och behandling 

så långt som möjligt ska genomföras i frivilliga former. Om frivillighet inte är en möjlighet så 

finns tvångslagstiftning när det gäller barn och unga samt vuxna missbrukare. Förvaltningens 

huvudverksamheter är omsorg om äldre, ekonomiskt bistånd, omsorg om personer med 

funktionsnedsättning, stöd till barn, unga och deras familjer samt stöd till personer med 

missbruksproblematik. Förvaltningen ansvarar också för serveringstillstånd för alkohol. 

För verksamhetsåret 2014 föreslås 4 mål för socialtjänsten: 

 Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska stödet till barn och 

unga utvecklas. 

 Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga verksamheter. 

 Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka. 

 Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

Nämndens mål är självfallet styrande för verksamheten och enheternas arbete. Det innebär att 

förvaltningen arbetar på flera plan med att förbättra samverkan när det gäller barn och unga 

och att det praktiska arbetet ute i verksamheterna syftar till att identifiera olika arbetssätt som 

ökar individanpassningen och förtroendet för socialtjänsten. 

Viss verksamhet inom hemtjänst och särskilt boende bedrivs av privata entreprenörer. 

8.2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

8.2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Personalförsörjning, kompetensutveckling och kvalitetsutvecklingen - mera individanpassade 

beslut är en utmaning för socialtjänsten i Håbo kommun. 

Myndighetsenheten har en balanserad ekonomi samtidigt som vi vet att en bättre 

arbetsmarknad snabbt kan minska kostnaden för ekonomiskt bistånd och tvärtom. Ett par 

placeringar som oväntat dyker upp kan utifrån enskilda personers behov, med en 

rättighetslagstiftning som stöd, kosta miljonbelopp och tvärtom. 

Kommunen har en väl utbyggd stöd- och behandlingsenhet inom individ- och 

familjeomsorgen. Den omfattar öppenvård för missbrukare, stöd och behandling till barn, 

unga och deras familjer, Bålstapolarna, boende på Bålstavägen samt Biskops-Arnö. 

Räknat i kostnad per brukare har kostnaderna för hemtjänst ökat i Håbo och hela landet sedan 

2009. Ett projekt pågår med bland annat Knivsta kommun i syfte att få en fördjupad bild av 

kostnaderna för både hemtjänst och särskilt boende för äldre. 

Andel av befolkningen som är över 65 år ökar, vilket ger ett utökat behov av legitimerad 

personal inom särskilt boende. Det medför även ökade kostnader för hjälpmedel och 

förbrukningsartiklar som till exempel inkontinenshjälpmedel och förbandsmaterial. 

Kostnaderna som redovisades på idékonferensen angående kommunens öppna verksamheter 

för äldre var höga. Detta beror sannolikt på att dagverksamheterna är öppna verksamheter, 

många jämförelsekommuner har sina demensdagverksamheter biståndsbedömda. 
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Särskilt boende har högre kostnader än standardkostnad för riket. Det faktum att Håbo 

redovisar lägre intäkter för avgifter i jämförelse med standard för riket kommer att ses över. 

Vår fixartjänst inom äldreomsorgen är en verksamhet som inte är lagstadgad. En uppskattad 

tjänst bland våra medborgare över 65 år som ibland behöver lite extra hjälp i hemmet med 

vissa saker som att hämta ved, hänga gardiner eller dylikt. En tjänst som också gör nytta för 

våra verksamheter på Solängen och Dalängen i form av vaktmästare. 

Sammanfattningsvis kring äldreomsorg kan sägas att den i Håbo kommun är dyrare än 

standardkostnaden. Antagligen beror det på en lite högre personaltäthet, lite färre underställda 

per chef, lägre intäkter och verksamheter som äldre- och handikappombudsman och 

anhörigkonsulent, vilket är tjänster som inte är vanliga i landets kommuner även om 

anhörigkonsulenterna blir fler och fler. En annan viktig orsak är sannolikt också de kostnader 

som kommunen har för Westerlunds rehab och palliativa enheten på Enköpings lasarett. 

Samtidigt är det viktigt att konstatera att verksamheterna inom äldreomsorgen håller en hög 

kvalitet med stor andel mycket nöjda brukare. 

Det boendestöd och den dagverksamhet som idag finns inom socialpsykiatrin har byggts upp 

och utvecklats under flera år. Det innebär i praktiken att ett 40-tal personer som tillhör 

målgruppen får hjälp till ett förhållandevis gott vardagsliv. Verksamheten håller hög kvalitet i 

gjorda brukarundersökningar. Specifik kostnadsjämförelse med andra kommuner saknas. 

I jämförelse med andra kommuner ligger kostnader för gruppbostäder enligt LSS högt. I Håbo 

kan den höga kostnaden bero på hög personaltäthet runt ett par brukare i en verksamhet. Den 

höga personaltätheten runt dessa brukare beror på diagnoser som autism och 

utvecklingsstörning med beteendeproblematik. För att bibehålla kvalitet och säkra 

personalens arbetsmiljö ser verksamheten inte att det skulle fungera att minska 

personalkostnaderna. Det är också viktigt att notera att antalet personer med beslut om 

gruppbostad i Håbo är ganska få vilket medför att den genomsnittliga kostnaden i hög grad 

påverkas av ett fåtal brukare. 

8.2.2 Befolkningsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Hemtjänst: volymökning bland äldre med behov av  hemtjänst, samt 
högre kostnader pga. anpassning till LOV 

4 500 5 100 5 100 

Hemtjänst: ökade intäkter för omvårdnad -70 -70 -70 

Trygghetslarm: anpassning till digitalt telenät,  successivt inköp av 
digitala larm 

100 100 100 

Socialpsykiatri, dag: 0,5 årsarbetare 200 200 200 

Personlig assistans: minskade antal ärenden (ingen  "buffert" finns) -1 000 -1 000 -1 000 

Daglig verksamhet LSS: ökat antal i daglig verksamhet 330 330 330 

Kontaktpersoner LSS: ökat behov av insatser 260 260 260 

Färdtjänst: ökat behov av färdtjänst 325 325 325 

Kontaktfamilj barn och unga SoL -205 -200 -200 

Summa 4 440 5 045 5 045 

Volymökning bland äldre medför ökat behov av hemtjänst. Kostnadsökningen beroende av en 

högre andel äldre bedöms till 600 tkr om året. Högre kostnader för hemtjänst kommer att 

uppstå under kommande år då en anpassning till LOV ses över. 

I samband med att kostnaderna för hemtjänst ökar kommer också intäkter för de utförda 

insatserna att öka. Sett till samma procentuella ökning av äldre bedöms intäkterna för 
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hemtjänst öka med 70 tkr. 

Trygghetslarmen som idag används är kopplade till det fasta telenätet. I takt med utvecklingen 

blir digitala larm vanligare. De digitala larmen är dyrare i inköp och kommer successivt under 

året att ersätta de tidigare larmen som använder det fasta nätet. 

Ett ökat behov inom socialpsykiatri finns i takt med att befolkningen och därmed också 

verksamhetens målgrupp ökar. 

Behoven av personlig assistans har under året varit låg, varför budgeten för 2014 bedöms 

kunna minskas med 1000 tkr. Efter denna justering finns inget utrymme för nytillkomna 

ärenden. 

Ett ökat antal deltagare i daglig verksamhet LSS medför högre kostnader. 

Ökat behov av insatser inom kontaktpersoner LSS. 

Behovet av färdtjänst bedöms öka pga. befolkningssammansättning. 

Behovet av kontaktfamiljer har minskat vilket medför att kostnaderna för detta bedöms bli 

lägre jämfört med tidigare år. 

8.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Handläggning äldreomsorg: ökad biståndsbedömning pga 
Individanpassning inom särskilt boende 

300 300 300 

Summa 300 300 300 

Biståndsbesluten avseende särskilt boende ska blir mer individanpassade, följas upp och 

utvärderas oftare. Detta innebär att en förstärkning behövs kring biståndsbedömningen. 

8.2.4 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Rehab: 1,0 sjukgymnast/arbetsterapeut, transportkostnader  samt 
ökade inköp av tekniska hjälpmedel 

670 670 670 

Färdtjänst: ökat resande pga. ett ändrat regelverk 2 000 2 000 2 000 

Hemsjukvård: 2,0 sjuksköterska, förbandsmaterial mm 1 250 1 250 1 250 

Handläggning äldreomsorg: ökad volym som behöver  
biståndsbedömning 

200 200 200 

Solängen - särskilt boende: anpassning till  helårsdrift med 30 platser 
from 1 januari, 40 platser from 1 juli 

2 675 3 500 3 500 

Solängen - särskilt boende, natt: anpassning till  helårsdrift med 30 
platser from 1 januari, 40 platser from 1 juli 

1 330 1 800 1 800 

LSS-boende Dalvägen: start 1 augusti 1 045 4 000 4 000 

Demensteam 1 270 1 270 1 270 

Ledsagning 100 100 100 

Summa 10 540 14 790 14 790 

Rehab har förstärkts med 1,0 sjukgymnast/arbetsterapeut. Verksamheten kommer också ha 

ökade kostnader för transporter och inköp av tekniska hjälpmedel. 

Kostnaderna för färdtjänst ökar på grund av ett generellt ändrat resmönster i samband med 

nya riktlinjer för färdtjänst, samt även av ökade resbehov på individnivå. 

Behovet av hemsjukvård ökar då vi dels har en ökande befolkning samt även en åldrande 
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befolkning. Allt mer sjukvård kan också utföras i hemmet vilket medför att hemsjukvården 

ansvarar för en större del av sjukvården. Hemsjukvården har förstärkts med 2,0 sjuksköterska 

samt ökade resurser för förbandsmaterial och inkontinenshjälpmedel. 

Handläggning äldreomsorg kommer att behövas i och med fler antal äldre som behöver 

biståndsbedömning. Kostnader tillkommer också i och med en utökad biståndsbedömning 

inom särskilt boende. 

En tredje avdelning på Solängens äldreboende planeras att öppnas den 1 september 2014. 

Nytt LSS-boende på Dalvägen med planeras starta den 1 februari 2014. 

Demensteam med demensvårdsutvecklare, sjuksköterska, rehabpersonal och 

biståndsbedömare kommer att starta i april 2014. 

Ledsagning enligt socialtjänstlagen (SoL) kommer att vara kostnadsfri för den enskilde från 

och med 2014. 

8.2.5 Omprioriteringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Utskrivningsklara -50 -50 -50 

Institutionsvård äldre -900 -900 -900 

Köpt korttidsvård äldre -365 -365 -365 

Hemtjänst: tidseffektivisering till följd av nyckelgömmor -200 -200 -200 

Rehab: kognitiva hjälpmedel till brukare (ändrad redovisningsprincip) 100 125 150 

Rehab: hjälpmedel till brukare (ändrad redovisningsprincip) 750 825 900 

Rehab: intäkter för sålda hjälpmedel (ändrad redovisningsprincip) -300 -330 -360 

LSS-boende Sjövägen: 1,15 årsarbetare 669 669 669 

LSS-boende, externt köp: minskat behov av köp då Dalvägen startar -1 160 -1 160 -1 160 

Daglig verksamhet LSS: omfördelning av resurser mellan daglig 
verksamhet och arbetsmarknadsåtgärder 

350 350 350 

Institutionsvård vuxna: förändrat arbetssätt kring missbrukare -930 -930 -930 

Institutionsvård barn och unga: minskat vårdbehov -600 -600 -600 

Familjehem barn och unga: minskat behov av familjehem -800 -800 -800 

Individuellt behovsprövad öppenvård: intäkter för såld plats -305 -305 -305 

Försörjningsstöd -1 700 -1 700 -1 700 

Arbetsmarknadsåtgärder -1 700 -1 700 -1 700 

Myndighetsenhet: billeasing, ej tillräcklig tillgång till 
kommungemensam bilpool 

50 50 50 

Stöd- och behandling: billeasing, ej tillräcklig tillgång till 
kommungemensam bilpool 

50 50 50 

Summa -7 041 -6 971 -6 901 

Förvaltningen förväntas inte köpa plats på korttidsboende eller särskilt boende för äldre under 

planperioden. 

Nyckelgömmor i hemtjänsten planeras att införas 2014 och beräknas ge en 

kostnadsminskning om 200 tkr. 

Behovet av att köpa platser i särskilt boende LSS minskar när boendet på Dalvägen öppnar. 

Kostnaderna för institutionsvård av barn, unga och vuxna förväntas minska under 2014. 
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Budget försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder minskar jämfört med 2013 till följd av 

ett mer utvecklat samarbete med arbetsförmedlingen. 

8.2.6 Förändrade lokalbehov 

 2014 2015 2016 

LSS-boende Sjövägen: högre hyreskostnader i lokal  Sjövägen 300 300 300 

LSS-boende Lindegårdsvägen: ombyggnation  personalutrymmen, 
och därmed även högre internhyra (ombyggnation uppskattad  till 
500 tkr, vilket under kommande år genererar en högre internhyra som  
i nuläget är svår att uppskatta) 

100 100 100 

Minskad kostnad Hornvägen -100 -100 -100 

Boende Dalvägen  250 250 

Nytt korttidsboende LSS  550 550 

Ny gruppbostad LSS  300 300 

Summa 300 1 400 1 400 

Ombyggnationen av Sjövägen beräknas vara färdig i augusti 2014. Hyreskostnad för 

gemensamhetslokaler och personalutrymmen beräknas till 300 tkr. Eventuellt kommer 

hyreskompensation att behöva beräknas om hyran för brukare blir högre än i dag. 

Lindegårdsvägen har behov av större personalutrymmen där möjlighet finns att värma, 

förvara och äta medhavd mat. Detta skulle innebära en ombyggnation under 2014 med 

beräknad kostnad 500 tkr. Om ombyggnationen görs kan verksamheten förvänta en 

hyreshöjning med uppskattningsvis 100 tkr per år. 

Nytt boende på Dalvägen, LSS: Hyreskostnad om ca 250 tkr för 2 stycken 3-rumslägenheter; 

en gemensamhetslokal samt en personallägenhet. Hänsyn måste tas till lägenheternas storlek 

och eventuellt kommer hyreskompensation att behöva beräknas om hyran för brukare blir 

högre än i dag. 

Tre lokalkontrakt på Hornvägen har avslutats och all daglig verksamhet är nu samlad på 

Sjövägen. 

Behovet av nytt korttidsboende LSS, ca 2015-2016. Motsvarande siffra för befintligt 

korttidsboende är idag ca 550 tkr per år. 

Ny gruppbostad enligt LSS beräknas till 2015. Hyreskostnad för gemensamhetslokaler och 

personalutrymmen beräknas till 300 tkr. 

8.2.7 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Befolkningsförändringar 4 440 5 045 5 045 

Förändrade lagar och förordningar 300 300 300 

Kvalitetsförändringar 10 540 14 790 14 790 

Omprioriteringar -7 041 -6 971 -6 901 

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) 300 1 400 1 400 

Summa 8 539 14 564 14 634 

De befolkningsförändringar som budgeterats avser framför allt äldre personer och kostnader i 

hemtjänst och för särskilt boende. 

Kvalitetsförändringarna avser framför allt ökade kostnader för färdtjänst, start av ett 
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demensteam, personalförstärkningar inom hemsjukvården och start av ett nytt boende enligt 

LSS på Dalvägen. 

Omprioriteringar har skett vad gäller köp av platser inom äldreomsorgen och stöd till 

funktionshindrade. Kostnaderna för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder förväntas 

minska jämfört med budget för 2013. 

De förändrade lokalbehoven avser främst den nya gruppbostaden på Sjövägen och det nya 

boendet på Dalvägen. 

8.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 

ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 

åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 

nedan anges nämndens prioriterade mål. 

8.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 

utveckling och lärande. 

8.3.1.1 Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska stödet till barn 

och unga utvecklas. 

Kommentar 

Ungdomsteamet ska genom sin närvaro i kommunens skolor utveckla metoder som ökar 

elevernas närvaro i skolan och bedriva ett aktivt arbete med bl a attitydfrågor. 

Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att utveckla goda verksamheter på gruppnivå för barn, 

unga och deras familjer. 

Antalet genomförda samordnade individuella planer inom området barn och unga ska öka 

under 2014. 

Ungdomsteamet och Nakterhuset ska tillsammans utveckla insatser för stöd till ungdomar 

som använder droger. 

KRAFT-möten som metod i verksamheten ska utvecklas. 

Motivering 

Samverkan med andra är en förutsättning för ett gott socialt arbete med barn och unga och 

deras familjer. Genom samverkan skaps förutsättningar för helhetssyn och samordnade 

insatser vilket är en god grund för förändring. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

95 % av drogtesterna av ungdomar i öppenvård ska ha genomförts i 
Bålsta. 

0% 50% 75% 95% 

Den otillåtna skolfrånvaron ska 2014 minska med 20% jämfört med 2013 
på de skolor där ungdomsteamet arbetar. 

   20% 

Minst 25 samordnade individuella planer (SIP) avseende barn och unga 
ska upprättas under 2014. 

   25 
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8.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

8.3.2.1 Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga verksamheter. 

Kommentar 

Verksamheten på Biskops-Arnö fortsätter att utveckla arbetet med att individanpassa sin 

verksamhet för varje elev. 

Genom kompetensutveckling ska personalens kunskapsnivå i daglig verksamhet öka för att ge 

deltagarna bästa möjliga förutsättningar till utveckling. 

Förvaltningen ska arbeta med att hitta metoder där brukarens delaktighet i 

omvårdnadsprocessen utvecklas och förbättras. 

Inom alla verksamheter ska det så långt som möjligt arbetas utifrån ett habiliterande och 

rehabiliterande förhållningssätt. 

Anhörigas kunskaper ska tas tillvara för att ge ett så gott stöd som möjligt. 

Motivering 

Varje person som erhåller stöd från socialtjänsten ska respekteras för den individ han/hon är 

och utifrån de förutsättningar denne har. Det innebär att så långt som möjligt ta hänsyn till den 

enskildes önskemål och behov och respektera dennes vilja kring hur han/hon vill leva sitt liv. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

95% av brukarna inom äldreomsorgen ska ha en genomförandeplan inom 
tre veckor från det man blev aktuell i verksamheten. 

95% 50% 95% 95% 

Minst 95% av brukarna ska vara registrerade i de kvalitetsregister som 
socialnämnden använder. 

83% 100% 95% 95% 

8.3.2.2 Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka. 

Kommentar 

Förtroende är något varje medarbetare kan förtjäna i varje möte. All personal i 

socialförvaltningen har ett ansvar för att arbeta utifrån den värdegrund som socialnämnden 

beslutat om. 

Medborgardialog ska användas för att inhämta kunskap från medborgarna kring nämndens 

olika verksamhetsområden. 

Motivering 

Den enskilde ska kunna lita på att han får ett gott stöd i sin situation i livet om han/hon vänder 

sig till socialtjänsten i Håbo kommun. Ett gott förtroende för socialtjänsten ökar möjligheten 

för att den enskilde efterfrågar stöd i ett tidigare skede vilket medför bättre möjligheter för 

socialtjänsten att ge stöd. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Förtroendet för äldreomsorgen enligt SCBs medborgarundersökning ökar 
jämfört med tidigare år. 

52 60  63 
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Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Förtroendet för de insatser som görs för utsatta personer ska öka enligt 
SCB:s medborgarundersökning. 

46 50  53 

Minst en medborgardialog/hearing ska genomföras under 2014.    1 

8.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

8.3.3.1 Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

Motivering 

Genom att bidra med social kompetens i samhällsplaneringen kan socialtjänsten bidra till att 

motverka socialt utanförskap. 

8.4 Volymer och nyckeltal 

8.4.1 Hemtjänst 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal kunder (kommunal hemtjänst) 262 350 265 275 260 285 

Andel årsarbetare med utbildning, % 90 90 75 75 75 75 

Antal utförda timmar (kommunal 
hemtjänst) utförda besök omvårdnad 
och service inklusive HSL, exkl avböjda 
insatser 

     39 200 

8.4.2 Hemsjukvård 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal ärenden 364 389 441 435 410 440 

Kostnad per kund, kr 20 262 20 321 18 392 21 500 22 450 24 375 

8.4.3 Korttidsboende, äldre 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal platser 12 12 12 12 9 8 

Kostnad per plats, kr 327 031 356 600 406 665 351 600 401 600 466 250 
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8.4.4 Särskilt boende Pomona hus 4 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal boenden 32 32 32 26 26 24 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 391 300 410 500 448 700 508 600 520 100 523 000 

8.4.5 Särskilt boende Solängen 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal boenden 0 0 0 20 19 23 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 0 0 0 705 700 853 700 693 700 

8.4.6 Särskilt boende Dalängen 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal boenden 18 18 18 18 18 18 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 525 000 586 300 570 000 587 600 587 600 596 800 

8.4.7 Socialpsykiatri 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal kunder, dagtid 32 40 38 35 38 38 

Antal årsarbetare inkl natt 11,92 14,38 14,38 15,02 14,38 15,02 

Antal beslut, boendestödstimmar 10 660 13 520 11 960 12 000 13 000 12 500 

Antal besök, Källans verksamhet 1 717 2 388 2 117 2 000 2 000 2 200 

Andel årsarbetare med utbildning, % 100 100 100 100 100 100 

8.4.8 Personlig assistans 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Beviljade timmar LASS 70 630 81 803 91 998 100 406 91 998 105 762 

Beviljade timmar LSS 11 650 6 862 3 288 3 458 2 532 5 990 
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8.4.9 Sjövägen gruppboende 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal boenden 6 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 8,5 11,4 11,4 11,4 11,4 12,64 

Personaltäthet (exkl natt) 1,46 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 

Andel årsarbetare med utbildning, % 82 85 85 85 85 85 

Kostnad per boende, kr 1 372 167 1 396 000 1 427 000 1 411 000 1 317 000 1 606 000 

8.4.10 Lindegårdsvägen gruppboende 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal boenden 6 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 6,5 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 

Personaltäthet (exkl natt) 1,08 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 100 

Kostnad per boende, kr 722 167 673 000 786 000 709 000 774 160 760 200 

8.4.11 Ekans korttidsboende 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal brukare 19 20 17 15 20 20 

Antal årsarbetare 6,5 8,4 8,45 10,46 8,45 10,46 

Antal boendedygn 943 1 077 1 236 1 222 1 200 1 500 

Kostnad per brukare, kr 188 263 219 000 289 900 354 000 255 800 271 200 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 100 

8.4.12 Daglig verksamhet LSS 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal deltagare 30 34 32 53 30 35 

- varav företagsplatser 12 11 8 10 12 8 

8.4.13 Institutionsvård vuxna 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 
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Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal placerade personer 9 17 23 17 15 17 

Antal placeringar 13 25 28 17 17 17 

Antal vårddygn 977 1 368 2 265 1 700 1 500 1 500 

8.4.14 Institutionsvård barn och unga 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal placerade personer 8 14 11 12 8 10 

Antal placeringar 9 15 14 14 8 11 

Antal vårddygn 1 394 1 259 1 528 1 500 1 200 1 200 

8.4.15 Familjehem 0-20 år (exkl jourhem och familjehem LSS) 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal placerade personer 19 13 23  18 16 

8.4.16 Barnavårdsutredningar 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Aktualiseringar 506 538 512 450 520 450 

Inledda utredningar 152 157 144 110 140 110 

Avslutade utredningar 144 129 95 110 120 110 

8.4.17 Familjeteamet 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Behandlingsinsatser 255 250 282 280 280 340 

- varav individuella behandlingsinsatser 
för familj 

143 150 162 160 160 170 

- varav behandlingsinsatser i grupp 112 100 120 120 120 170 

Avslutade ärenden 64 60 56 70 70 90 
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8.4.18 Försörjningsstöd 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal hushåll 370 354 307 290 310 280 

- varav antal arbetslösa 295 257 186 150 185 140 

Antal bidragsmånader 1 890 1 753 1 790 1 400 1 700 1 350 

8.5 Drifts- och investeringsredovisning 

8.5.1 Driftsredovisning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Socialnämnd -294 -310 -310 -314 4  

Pensionärsråd 0 0 0 0 0  

Biståndsutskott -154 -180 -145 -148 3  

Biståndsutskott jourverksamhet -103 -115 -85 -87 2  

Nämndsadministration 0 -335 -347 -356 9  

Summa Nämnd o styrelseverksamhet -551 -940 -887 -905 18  

       

Konsumentrådgivning -91 -100 -110 -110 0  

Alkoholtillstånd 73 -7 23 -35 58  

Socialchefens kansli -8 527 -6 178 -6 619 -7 345 726 1 

Summa övergripande socialtjänst -8 545 -6 285 -6 706 -7 490 784  

       

Anhörigstöd 0 -605 -649 -661 12  

Westerlunds rehab -1 250 -1 285 -1 290 -1 290 0  

Hemtjänst Kärnhuset -2 994 -5 047 0 -4 873 4 873 2 

Hemsjukvård -8 111 -9 360 -9 205 -10 725 1 520 3 

Hemtjänst -21 251 -21 812 -20 904 -23 540 2 636 4 

Hemtjänst natt -2 635 -2 607 -2 827 -2 872 45  

Trygghetslarm 37 12 35 -65 100  

Dagverksamhet äldre -2 144 -2 170 -2 436 -2 153 -283 5 

Korttidsboende äldre -4 880 -4 219 -3 615 -3 730 115  

Rehab -5 681 -6 469 -6 231 -7 804 1 573 6 

Utskrivningsklara -33 -25 -50 -25 -25  

Handläggning äldreomsorg -1 173 -1 330 -1 494 -2 361 867 7 

Köp av särskilt boende -14 082 -14 477 -13 975 -13 888 -87  

Äldreboende – Hus 4 -11 620 -9 839 -10 139 -9 834 -305 8 

Äldreboende – Hus 4, nattpersonal -2 739 -3 384 -3 384 -2 718 -666 9 
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Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Intraprenad Äldreboende - Dalängen (inkl 
natt) 

-10 260 -10 577 -10 577 -10 742 165  

Äldreboende – Dalängen (avgifter och 
hyror) 

-620 -520 -563 -519 -44  

Äldreboende - Solängen -216 -12 300 -13 777 -13 182 -595 10 

Äldreboende - Solängen, nattpersonal 0 -1 815 -2 444 -2 774 330 11 

Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 10 -690 -690 -400 -400 0  

Institutionsvård äldre -952 0 -900 0 -900 12 

Köpt korttidsvård äldre -431 -224 -365 0 -365  

Socialpsykiatri, dag -5 227 -5 595 -5 816 -6 121 305  

Socialpsykiatri, natt -2 263 -2 462 -2 462 -2 502 40  

Demensteam 0 0 0 -980 980 13 

Summa äldreomsorg och boendestöd -99 215 -116 800 -113 468 -123 759 10 291  

       

Personlig assistans LSS -2 383 -2 256 -2 686 -2 584 -102 14 

Personlig assistans med 
assistansersättning 

-6 126 -6 953 -6 808 -6 747 -61 15 

Sjövägen - boende LSS -8 560 -8 470 -7 902 -9 637 1 735 16 

Lindegårdsvägen - boende LSS -4 716 -4 254 -4 644 -4 561 -83  

Dalvägen - boende LSS 0 -50 -630 -4 444 3 814 17 

Handläggning handikappomsorg -1 213 -1 225 -1 344 -1 366 22  

Boende m särskild service, externt -3 635 -6 800 -5 160 -1 320 -3 840 18 

Korttidsboende Ekan LSS -4 929 -5 315 -5 116 -5 423 307  

Korttidsboende tjänsteköp LSS -214 -90 -340 -120 -220  

Daglig verksamhet LSS -4 663 -6 412 -5 020 -6 530 1 510 19 

Avlösarservice i hemmet LSS -613 -519 -669 -680 11  

Förlängd skolbarnomsorg LSS -265 -380 -550 -450 -100  

Kontaktpersoner LSS -1 258 -1 500 -1 140 -1 500 360  

Kontaktfamilj LSS 0 0 0 0 0  

Summa Insatser enligt LSS -38 575 -44 224 -42 009 -45 362 3 353  

       

Färdtjänst -4 050 -4 990 -3 275 -5 400 2 125 20 

Riksfärdtjänst -266 -170 -250 -250 0  

Summa Färdtjänst/riksfärdtjänst -4 316 -5 160 -3 525 -5 650 2 125  

       

Fotvård 103 128 115 94 21  

Reception/vaktmästeri äldreomsorg -6 434 -6 574 -6 509 -6 708 199  

Summa Förebyggande äldreomsorg -6 331 -6 446 -6 394 -6 614 220  

       

Myndighetsenhetens kansli -2 192 -2 532 -2 546 -2 816 270  
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Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Kansli stöd och behandling -729 -754 -721 -809 88  

Handläggning vuxenstöd -2 094 -2 235 -2 520 -1 894 -626 21 

Institutionsvård vuxna -5 324 -4 740 -3 930 -3 640 -290  

Öppen missbruksvård -1 072 -1 087 -1 087 -1 113 26  

Kontaktpersoner vuxna SoL -1 027 -950 -996 -1 011 15  

Familjehem vuxna SoL -35 0 0 0 0  

Handläggning stöd och bistånd BoU -4 447 -4 550 -4 745 -4 523 -222  

Institutionsvård BoU -3 481 -4 950 -4 600 -3 700 -900 22 

Handläggning familjehem 0-20 år -1 097 -1 156 -1 174 -1 199 25  

Familjehem 0-20 år -2 965 -2 185 -3 400 -2 441 -959 23 

Kontrakterat jourhem -218 -62 -285 0 -285  

Familjehem 0-20 år, extern regi -2 782 -3 330 -2 500 -3 180 680 24 

Behandlingsaktiviteter öppen vård unga -132 -510 -200 -200 0  

Kontaktpersoner BoU SoL -1 515 -1 465 -1 290 -1 307 17  

Kontaktfamilj BoU SoL -941 -800 -1 005 -920 -85  

Handläggning kontaktpersoner SoL -291 -185 -275 -288 13  

Individuellt behovsprövad öppenvård 
(Biskops-Arnö) 

-2 194 -1 755 -2 405 -1 602 -803 25 

Familjebehandling -3 178 -3 089 -3 279 -3 235 -44  

Ungdomscoaching -832 -1 285 -1 230 -1 226 -4  

Förebyggande arbete barn och unga -33 0 0 0 0  

Familjerätt -1 030 -1 150 -1 257 -1 258 1  

Familjerådgivning -226 -295 -300 -328 28  

Summa Individ och familjeomsorg -37 835 -39 065 -39 745 -36 690 -3 055  

       

Handläggning försörjningsstöd -2 043 -2 165 -1 993 -2 583 590 26 

Försörjningsstöd -12 295 -10 225 -12 000 -9 750 -2 250 27 

Sociala jourboenden 146 -25 0 0 0  

Summa Ekonomiskt bistånd -14 192 -12 415 -13 993 -12 333 -1 660  

       

Arbetsmarknadsåtgärder -2 339 -948 -1 700 -409 -1 291 28 

Summa Arbetsmarknadsåtgärder -2 339 -948 -1 700 -409 -1 291  

Totalt -211 899 -232 283 -228 427 -239 212 10 785  

Kommentarer driftsredovisning 

Kommunfullmäktige avsatte i juni 239 605 tkr till socialnämnden. I budgetförslaget har 

620 tkr lagts till för kapitalkostnader. 

En omräkning av lokalhyrorna inom kommunen har genomförts av fastighetsavdelningen. 

Hyrorna ska anpassas till verklig kostnad där bl a kapitalkostnaderna är sänkta. Förändringen 

är enbart en omräkning, lokalhyresbudgetarna för alla nämnder är därför justerade. För 
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socialnämnden medför det en sänkning av budgetramen med 778 tkr. 

Socialnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att överföra budget till 

överförmýndarnämnden avseende överförmyndare med 235 tkr. 

Budgeten för socialnämnden blir därmed totalt 239 212 tkr. 

  

Nedan följer kommentarer till driftsredovisningen samt förklaringar till eventuella avvikelser 

från verksamhetsanalysen. 

1. Socialchefens kansli 
Budgeten för kansliet är ökad. De ökade kostnaderna beror på personalförändringar. 

1,0 årsarbetare som administrativ controller kommer inte att tillsättas vid 

pensionsavgång. Två nya tjänster som avdelningschef kommer att tillsättas from maj, 

samt en halvtidstjänst som kommunikatör vilken också tillsätts från och med maj. 

Personalkostnader för en halvtidstjänst fackligt arbete är budgeterat. Kansliet rymmer 

också budget för en halvtidstjänst överförmyndare, vilken föreslås budgetjusteras till 

överförmyndarnämnden. I och med föreslagen justering mellan nämnderna är 

driftbudgeten i ovanstående material för kansliet minskad med 235 tkr. Jämfört med 

verksamhetsanalysen innehåller budgeten högre personalkostnader i form av 

kommunikatör, fackligt arbete samt överförmyndare. Verksamheten rymmer också en 

buffert för förvaltningen om 200 tkr. 

 

2. Hemtjänst Kärnhuset 
Den kommunala hemtjänsten erhåller intäkter för utförda hemtjänsttimmar. Intäkterna 

för de utförda timmarna täcker inte verksamhetens kostnader vilket medför att högre 

kostnader än intäkter är budgeterade för 2014. Verksamheten redovisar högra 

kostnader i budgeten jämfört med i verksamhetsanalysen. De högre kostnaderna 

innehåller både anpassningskostnaden som fanns med i verksamhetsanalysen samt 

kostnader utöver. 

 

3. Hemsjukvård 
Budgeten för hemsjukvård är utökad med kostnader för 2,0 årsarbetare sjuksköterska. 

I budget finns även 0,5 årsarbetare sjuksköterska från och med 1 september till den 

tredje och fjärde avdelningen på Solängen. Budgeten rymmer också högre kostnader 

för förbandsartiklar. Detaljbudget för 2014 rymmer 0,5 årsarbetare sjuksköterska, 

vilket kostnad fanns för i verksamhetsanalysen inom verksamheten Solängen. En 

omprioritering mellan verksamheterna har gjorts. 

 

4. Köp av hemtjänst 
Verksamheten är budgeterad för ett ökat antal utförda timmar hemtjänst. 

Bedömningen som görs är att den privata hemtjänsten kommer att kosta 9 500 tkr och 

att den kommunala kommer att kosta 16 300 tkr, vilket ger en total kostnad om 

25 800 tkr för köp av hemtjänst. Verksamheten redovisar även budgeterade intäkter i 

form av hemtjänstavgifter samt momskompensation vilket sammantaget gör att 

verksamheten redovisar en nettokostnad om 23 540 tkr. Den anpassningskostnad som 

fanns inom verksamheten i verksamhetsanalysen är flyttad och finns nu budgeterad i 

den kommunala hemtjänsten. 

 

5. Dagverksamhet äldre 
Dagverksamheten tillsätter inte 0,75 tjänst som var avsedd för att starta upp 
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verksamhet för yngre demenssjuka. Jämfört med verksamhetsanalys har förvaltningen 

gjort prioriteringen att inte starta verksamheten för yngre demenssjuka vilket ger en 

kostnadsbesparing. En uppgift för demensteamet kommer att bli att arbeta fram en 

modell för arbetet med yngre demenssjuka. 

 

6. Rehab 
En förändring i redovisningsprinciperna kring hjälpmedel görs till år 2014. Detta 

innebär att alla hjälpmedel oavsett inköpspris kommer att belasta driftsredovisningen. 

En utökning av ram för hjälpmedel görs också på grund av ett ökat behov. 

Verksamheten rymmer också en utökning med 1,0 tjänst. Den förändring som gjordes 

i verksamhetsanalysen, till följd av förändrade redovisningsprinciper, gjordes med för 

litet belopp vilket medför att detaljbudget har högre kostnader för hjälpmedel. 

 

7. Handläggning äldreomsorg 
En utökning av biståndsbedömare inom verksamheten handläggning äldreomsorg 

kommer att göras under år 2014. 

 

8. Äldreboende – Pomona Hus 4 
Kostnaderna för särskilt boende Pomona Hus 4 har under 2013 minskat, då antalet 

boendeplatser från och med mars ändrades från 32 platser till 24 platser. De 8 platser 

som tidigare varit boendeplatser i särskilt boende är nu omvandlade till korttids-

boende. Detta medför att en del kostnader är flyttade till verksamheten korttidsboende. 

Jämfört med verksamhetsanalysen har verksamheten lägre kostnader då delar av 

verksamheten nu avser korttidsboende och kostnaden istället är budgeterad där. 

 

9. Äldreboende – Pomona Hus 4, nattpersonal 
I och med omvandlingen av 8 boendeplatser till korttidsplatser minskar 

personalkostnaden för nattbemanning på särskilt boende. Detta medför att budgeten 

för 2014 är lägre jämfört med för 2013. Jämfört med verksamhetsanalysen har 

verksamheten lägre kostnader då delar av verksamheten nu avser korttidsboende och 

kostnaden istället är budgeterad där. 

 

10. Äldreboende – Solängen 
Budget för särskilt boende Solängen är baserad på helårsdrift av de redan två öppnade 

avdelningarna samt att avdelning tre om ytterligare 10 platser öppnar den 1 september. 

Den fjärde avdelningen om ytterligare 10 platser beräknas inte att öppnas under 2014. 

Totalt ger detta på helårseffekt 23 boendeplatser. Verksamhetsanalysen är baserad på 

30 boendeplatser från och med 1 januari och 40 boendeplatser från och med 1 juli. 

Detta innebär att en omprioritering har gjorts och att kostnaderna i budget är lägre 

jämfört med i verksamhetsanalysen. 

 

11. Äldreboende – Solängen, nattpersonal 
Budget för Solängen natt är baserad på en senare igångstart av avdelning tre och fyra. 

Se kommentar Äldreboende - Solängen för mer detaljerad information. 

Verksamhetsanalysen är baserad på 30 boendeplatser från och med 1 januari och 40 

boendeplatser från och med 1 juli. Detta innebär att en omprioritering har gjorts och 

att kostnaderna i budget är lägre jämfört med i verksamhetsanalysen. 

 

12. Institutionsvård äldre 
Bedömning görs att det inte finns något behov av att köpa platser i särskilt boende då 
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platser finns på hemmaplan. Ingen budget för verksamheten för 2014. 

 

13. Demensteam 
I budget för demensteam finns 1,0 tjänst som demensvårdsutvecklare, 0,5 tjänst 

biståndshandläggare samt 0,5 tjänst arbetsterapeut. Budget är beräknad utifrån att 

verksamheten startar den 1 april. I verksamhetsanalysen var planerad igångstart av 

demensteam i januari. 

 

14. Personlig assistans LSS 
Budget för verksamheten är lagd utifrån antal beviljade timmar. Ingen buffert finns för 

tillkommande ärenden. 

 

15. Personlig assistans med assistansersättning 
Budget för verksamheten är lagd utifrån antal beviljade timmar. Under 2013 har två 

nya ärenden tillkommit. Ingen buffert finns för tillkommande ärenden under 

2014. 2013 års buffert som i verksamhetsanalysen drogs in på grund av ej tillkomna 

ärenden, har behövt läggas tillbaka i budget 2014 då ärenden tillkommit under året. 

 

16. Sjövägen – boende LSS 
Budget för 2014 är högre jämfört med 2013. Detta beror på att man missade att 

budgetera 1,15 årsarbetare under budgetarbetet 2013. Den extrabemanning som behövt 

göras på grund av oroligheter bedöms behöva göras även under stora delar av 2014. 

Under augusti 2014 kommer verksamheten att flytta tillbaka till nybyggda lokaler på 

Sjövägen. Jämfört med verksamhetsanalys har förvaltningen behövt prioritera om 

kostnader för personal då ytterligare förstärkning bedöms behöva göras under 2014. 

 

17. Dalvägen – boende LSS 
Verksamheten på Dalvägen är planerad att starta under februari 2014. Dalvägen har i 

budget 2014 en lägre bemanning jämfört med Lindegårdsvägen som i planeringsfasen 

varit utgångspunkten avseende bemanning. I verksamhetsanalysen var verksamheten 

planerad att öppnas 1 augusti. Då verksamheten kommer att starta tidigare än beräknat 

har förvaltningen gjort en omprioritering vilket medför en kostnadsökning för 

verksamheten. I samband med det tidigare öppnandet kommer kostnader köp av 

externt boende bli lägre. 

 

18. Boende med särskild service, externt 
I samband med att LSS-boendet Dalvägen öppnas under 2014 kommer platser kunna 

erbjudas på hemmaplan vilket medför att platser i andra kommuner inte behöver 

köpas. Kostnader för köp av externa boendeplatser i verksamhetsanalysen har till 

budget kunnat sänkas då boendeplatser finns på hemmaplan från och med årsskiftet. 

 

19. Daglig verksamhet, LSS 
Den dagliga verksamheten drivs sedan maj 2013 i kommunal regi. För 2014 bedöms 

kostnaderna för verksamheten att bli högre jämfört med budget 2014. En volymökning 

av deltagare har setts under 2013 och bedöms fortsätta under 2014. I verksamheten 

finns en ny tjänst i form av omsorgspedagog budgeterad under 2014. Jämfört med 

verksamhetsanalysen innehåller budgeten högre kostnader för personal. 

 

20. Färdtjänst 
Budgeten för färdtjänst 2014 är utökad med hänsyn till ökad omfattning av resande. 
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21. Handläggning vuxenstöd 
Medel har omfördelats mellan handläggning vuxenstöd och handläggning 

försörjningsstöd. 

 

22. Institutionsvård BoU 
Bedömningen för 2014 är att kostnaderna för institutionsvård barn och unga kommer 

att vara lägre jämfört med både prognos och budget för 2013. 

 

23. Familjehem 0-20 år 
Kostnaderna för familjehem beräknas bli något högre 2014 jämfört med prognos 2013. 

 

24. Familjehem 0-20 år, extern regi 
Kostnaderna för familjehem i extern regi beräknas bli något lägre 2014 jämfört med 

prognos 2013. 

 

25. Individuellt behovsprövad öppenvård (Biskops-Arnö) 
Verksamheten har under 2013 sålt platser till andra kommuner och är budgeterad 

utifrån att fyra platser säljs även under 2014. 

 

26. Handläggning försörjningsstöd 
Medel har omfördelats mellan handläggning försörjningsstöd och handläggning 

vuxenstöd. 

 

27. Försörjningsstöd 
Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas bli lägre jämfört med budget 2013, och 

förväntas under 2014 bli något lägre jämfört med det prognostiserade utfallet för 2013. 

Jämfört med verksamhetsanalysen är kostnaderna för försörjningsstöd lägre i budget. 

 

28. Arbetsmarknadsåtgärder 
Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder är i budget för 2014 betydligt lägre jämfört 

med tidigare år. Verksamheten som bedrivs omfattar enbart arbetsmarknadsåtgärder 

för socialpsykiatri och LSS. Jämfört med verksamhetsanalysen innehåller budgeten 

kostnader för personal för arbetsmarknadsåtgärder inom området socialpsykiatri. 

8.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Socialchefens  kansli -28 -10 -60 -200 1 

Myndighetsenheten -60 -180 -410 -300 2 

Hemtjänst -1 -10 -40 -610 3 

Trygghetslarm 0 0 -100 0  

Dagverksamhet äldre 0 0 -30 0  

Korttidsboende äldre 0 -140 0 -300 4 

Äldreboende - Pomona Hus 4 -23 -75 -70 -40 5 

Hemsjukvård -7 -35 -50 -130 6 

Rehab -691 -956 -710 -130 7 

Fotvård -79 0 0 -30 8 
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Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Äldreboende - Solängen -58 -1 600 -1 640 0  

Personlig assistans -5 -25 -25 -20 9 

Socialpsykiatri -11 -40 -50 0  

Korttidsboende Ekan, LSS -6 -15 -90 -80 10 

Dalvägen - boende LSS 0 0 0 -430 11 

Sjövägen - boende LSS -47 -45 -40 -490 12 

Lindegårdsvägen - boende LSS -6 0 -20 -60 13 

Daglig verksamhet, LSS 0 -220 0 0  

Stöd- och behandlingsenheten -16 -25 -25 -75 14 

Äldreboende - Dalängen 0 -24 -40 0  

Summa -1 038 -3 400 -3 400 -2 895  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Socialchefens kansli 
Budget för inventarier till nytt äldrecenter. I verksamhetsanalysen presenterades 

kostnader för ombyggnation av lokaler avseende äldrecenter, denna kostnad om 

200 tkr är överflyttad till miljö- och tekniknämnden. 

 

2. Myndighetsenheten 
Inventarier till arbetsplatser på enheten, samt utbyte av enhetens datorer i samband 

med IT-uppgradering. 

 

3. Hemtjänst 
Inventarier till ny verksamhetslokal, samt nyckelgömmor. 

 

4. Korttidsboende äldre 
Inventarier till nya korttidsboendet. 

 

5. Äldreboende - Pomona Hus 4 
Utbyte av enhetens datorer. 

 

6. Hemsjukvård 
Inventarier samt datorer till ny arbetsplats inom hemsjukvården. 

 

7. Rehab 
Inventarier samt datorer till ny arbetsplats inom rehab. En förändring i 

redovisningsprinciperna kring hjälpmedel görs till år 2014. Detta innebär att alla 

hjälpmedel oavsett inköpspris kommer att belasta driftsredovisningen. För 2014 har 

kostnader för större hjälpmedel som tidigare belastat investeringsredovisningen 

flyttats över till driftsredovisningen. 

 

8. Fotvård 
Mobil fotvårdsutrustning. 

 

9.  
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10. Personlig assistans 
Utbyte av enhetens datorer. 

 

11. Korttidsboende Ekan, LSS 
Inventarier till korttidsboendet samt utbyte av enhetens datorer. 

 

12. Dalvägen - boende LSS 
Inventarier till nybyggd LSS-bostad. 

 

13. Sjövägen - boende LSS 
Inventarier till nybyggd LSS-bostad. 

 

14. Lindegårdsvägen - boende LSS 
Inventarier till verksamheten. 

 

15. Stöd- och behandlingsenheten 
Utbyte av enhetens datorer. 
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9 Miljö- och tekniknämnden 

9.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Mycket av det arbete som miljö- och tekniknämndens verksamheter utför är sådant som de 

flesta av medborgarna använder dagligen utan att reflektera över det. 

Miljö- och tekniknämnden ser till att det finns vatten i kranen, att alla sopor blir 

omhändertagna och att de allmänna platserna har belysning. Nämnden ser också till att alla 

naturreservat, stränder, parker, gator, gång- och cykelvägar samt busshållplatser fungerar och 

är säkra att vistas på. 

Miljö- och tekniknämnden bygger, underhåller och sköter lokalvården i alla kommunens 

lokaler. Nämnden ombesörjer att mat lagas och levereras till förskolor, skolor, gymnasiet samt 

till äldreomsorg. 

9.2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

9.2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Under idékonferensen i mars 2013 presenterade ekonomer och förvaltningschefer 

standardkostnader, statistik och nyckeltal hämtad från Kommun- och Landstingsdatabasen -

 KOLADA. Tyvärr fokuserar dessa nyckeltal och KOLADA mest på avdelningar som 

bedriver sin verksamhet inom vård, skola och omsorg. Få nyckeltal går att hämta från 

databasen som har direkt påverkan på miljö- och tekniknämndens verksamheter. Detta gör att 

det är svårt att se om nämnden bedriver sin verksamhet extremt effektivt eller inte i jämförelse 

med andra. 

Utbildningar och andra satsningar på personalen har dragits ner till ett minimum för att kunna 

hantera den dagliga verksamheten och den dagliga driften. 

I slutet av sommaren 2012 blev det tydligt hur effekterna av att nämnden inte har fått 

kompensation för konsumentprisindex (KPI) under flera år påverkar nämndens verksamheter 

negativt. Samtliga nämnder får årligen kompensation av kommunfullmäktige för 

lönekostnadsuppräkningar och det är ju positivt för samtliga nämnder och framför allt för de 

som har många anställda. Miljö- och tekniknämnden skiljer sig betydligt åt på denna punkt, 

eftersom nämnden till stor del köper in tjänster och varor i form av byggnads- och 

anläggningsentreprenörer, konsulter, livsmedelsråvaror och materiel - i stället för att ha egna 

anläggningsmaskiner, egna snickare, elektriker, VVS-arbetare och egen 

livsmedelsproduktion. Självklart ska nämnden erbjuda medborgarna hela skolor där det inte 

regnar in, hela vägar där fordon inte får skador samt erbjuda säkra, tillgängliga och trivsamma 

lokaler och miljöer att vistas i, men i och med att kompensation för en ökning av KPI inte 

fördelats ut under ett antal år, börjar det bli svårt att lyckas med uppdraget, väldigt svårt. 

Miljö- och tekniknämnden är i mångt och mycket en serviceorganisation som stödjer de andra 

nämnderna, så att de ska kunna erbjuda så bra tjänster som möjligt för medborgarna. Det är 

nämndens verksamheter som bygger upp och underhåller arenan där alla medborgare, 

företagare och besökare vistas. Det är därför viktigt att även miljö- och tekniknämndens 

viktiga verksamheter inte glöms bort. 

De kvalitetsförbättrande satsningar som kommunfullmäktige gjorde mot miljö- och 

tekniknämnden 2013 avseende förbättrat underhåll gator och fastigheter (3,5 mkr), 

kompensation för hyra på vårdcentralen (730 tkr) och 1,0 årsarbetare fastighetsstrateg 
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kommer vara kvar även 2014. 

9.2.2 Befolkningsförändringar 

Gatu- och fastighetsavdelningen påverkas av en positiv befolkningsökning vilket leder till 

slitage på befintliga anläggningar såsom gata, park, utomhusanläggningar, ishall, simhall, 

skolor och förskolor. Exakt hur mycket detta ökade slitage kommer att påverka är svårt att 

förutsäga men det kommer att innebära ökade kostnader som måste rymmas inom den 

befintliga ramen om inte ytterligare medel tillförs nämnden. 

Enligt befolkningsstatistiken så kommer antal barn mellan 1-5 år att minska och antal barn 

och ungdomar i åldern 6-15 år att öka och i stort sett blir det ingen större påverkan på driften 

inom miljö- och tekniknämnden avseende åren 2014-2016. Befolkningsförändringen kommer 

därför inte påverka kostavdelningen nämnvärt. 

9.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Förbättra tillgängligheten i det offentliga rummet (Gatuaavdelning) 250 1 000 0 

Nya lagkrav gällande förvaring av elavfall (Avfallsavd.) 500 tkr 0 0 0 

Skärpta tillståndskrav (VA-Avd) 500 tkr/år 0 0 0 

Summa 250 1 000 0 

Håbo kommun ska enligt planen "Full delaktighet i Håbo" (antagen av kommunfullmäktige 

2011-12-19) arbeta för att öka tillgängligheten i kommunen. Planen "Ökad tillgänglighet i 

Bålsta centrum 2004" ska revideras och åtgärder genomföras. I enlighet med Boverkets 

författningssamling ALM - Tillgänglighet på allmänna platser, BFS 2011:5 – ALM 2 

rekommenderas att kommunen utför tillgänglighetsanpassningar senast år 2015. 

Det finns också beskrivet i HIN – Enkelt avhjälpta hinder, Boverkets författningssamling BFS 

2011:13 – HIN 2. För att aktivt kunna åtgärda enkelt avhjälpta hinder fram till 2015 krävs 

tillskott i budget. Revidering av planen "Ökad tillgänglighet i Bålsta centrum 2004" planeras 

till 2014 och åtgärder år 2015. 

9.2.4 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Utredningsförstärkning kring vattenfrågor (Adm. avd) 500 500 500 

Utredningsresurs centralt (MTF ledning) 0 500 500 

Drift och underhåll av en anläggning för fotbollsändamål 
(Gatuavdelningen) 

340 340 340 

Ökade materialkostnader avseende volymförändring (Lokalvård) 200 250 250 

Ökad kvalitetssatsning för att minska smittspridning inom kommunens 
lokaler (Lokalvård) 

200 200 200 

Riktad satsning på kompetensutveckling inom lokalvården 
(Lokalvård) 

60 60 60 

Utökade städytor (Lokalvård) 150 150 150 

Summa 1 450 2 000 2 000 

Utredningsförstärkning kring vattenfrågor (Administrativa avdelningen) 

För att Håbo kommun ska kunna säkerställa framtida grundvattentillgångar, trygga långsiktig 

dricksvattenförsörjning och samtidigt kunna växa i den takt som kommunen planerar kräver 
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det att kommunen arbetar strategiskt och långsiktigt med vattenfrågorna. Det finns därför ett 

behov av en resurs för hela kommunen som ansvarar för och samordnar det interna arbetet 

med att uppnå en god vattenkvalitet, främja en hållbar stadsplanering och lyfta vattenfrågan. 

Det finns ett stort behov av att strukturera upp vattenorganisationen i kommunen. 

Utredningsresurs (Miljö- och teknikförvaltningen, ledning) 

Miljö- och teknikförvaltningen använder ofta konsulthjälp för att ta fram utredningar och 

större rapporter, till stor del skulle dessa kostnader kunna minimeras genom att anställa en 

centralt placerad resurs. 

Drift och underhåll av en anläggning för fotbollsändamål (Gatuavdelningen) 

Enligt uppdrag från nämnden ska förvaltningen undersöka vad det skulle kosta att renovera en  

idrottsanläggning för fotbollsändamål och driftsätta den igen. Beräknad driftskostnad per år 

340 tkr. 

Ökade materialkostnader avseende volymförändringar (Lokalvård) 

Priset på tvål- och pappersprodukter ökar och det finns ingen möjlighet att minska 

kostnaderna - tvärtom ses en ökad användning, framförallt på skolor och förskolor. Ett förslag 

är att lägga dessa inköp på respektive verksamhet, det vill säga införa köp och sälj av dessa 

produkter för att öka kostnadsmedvetenheten. 

Ökad kvalitetssatsning för att minska smittspridning inom kommunens lokaler 

(Lokalvård) 

Inom rådande budgetram saknas utrymme för vikariekostnader. Detta leder till att lokalvården 

tvingas begränsa städningen under vissa perioder vilket i sin tur kan leda till ökad 

smittspridning inom kommunens lokaler. 

Riktad satsning på kompetensutveckling inom lokalvården (Lokalvård) 

Ett stort behov av att köpa in grundutbildningen till den personal som ej genomgått en sådan 

(ca 20 personer) finns. Detta för att kunna möta dagens och framtidens behov med kunskap 

om smitta, allergier samt nya ytmaterial. 

Utökade städytor (Lokalvård) 

Under 2012 har det tillkommit nya städytor, såsom Landstingshuset, Mansängsterrassen och 

Solängen. Det tar ca 1 200 timmar per år att städa dessa ytor (inkl. ställtid.) En merkostnad på 

150 tkr (2013 års lön).  De planerade verksamhetsförändringarna som lokalvården inte vet 

något om är omöjliga att beräkna. Det finns vetskap om att någon typ av omflyttning kommer 

att ske. Då de yngre barnen vistas en stor del av dagen i skolans lokaler och 

fritidsverksamheten nyttjar allt större ytor för sin verksamhet finns behov av att städa dessa 

lokaler minst två gånger om dagen för en hälsosam inomhusmiljö. Även detta kräver utökade 

resurser. 

9.2.5 Förändrade lokalbehov 

 2014 2015 2016 

Avetablering Skogsbackens förskola (Fastighetsavd.) 150 0 0 

Återställning av lokal Biskops-Arnö, LSS-boende (Fastighetsavd.) 300 0 0 

Valstugor (Fastighetsavd.) 120 0  

Summa 570 0 0 

Kostnadsförändringar internhyra 
Internhyrans kostnaden ökar med 1,3 mkr till 2014 
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 Avfallshantering, ökad taxa (56,7% i maj 2013, förväntas höjas med 5% till 2014) 

 Fjärrvärme, ökad avgift (2%) 

 Vatten och avlopp, ökad taxa (förväntas höjas med 11,8%) 

 Externa hyror, ökar med index (1,4%) och förhandling (2,0%) 

Internhyrans kostnad minskar till 2014 avseende 

 Försäkringspremie för fastigheter 

Avetablering Skogsbackens förskola (Fastighetsavdelningen) 

Skogsbackens förskola är en inhyrd paviljong i Skokloster som ska avvecklas i samband med 

att verksamheten flyttar in i Junibackens förskola. När Junibackens förskola är återuppbyggd 

inrymmer den totalt åtta avdelningar. 

Återställning av lokal Biskops-Arnö, LSS-boende (Fastighetsavdelningen) 
Verksamheten för LSS-boenden på Oktavia har flyttat till Biskops-Arnö under tiden som 

nybyggnation pågår för verksamheten. När verksamheten flyttade dit var lokalerna tvungna 

att anpassas för de boende och verksamheten. De anpassningarna måste återställas när 

verksamheten flyttar ut. 

Valstugor (Fastighetsavdelningen) 

Valstugor att köpa eller hyra in för användning under perioden juni - september 2014 under 

valet. 

9.2.6 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Befolkningsförändringar 0 0 0 

Förändrade lagar och förordningar 250 1 000 0 

Kvalitetsförändringar 1 450 2 000 2 000 

Omprioriteringar 0 0 0 

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) 570 0 0 

Summa 2 270 3 000 2 000 

Nämnden hade ett besvärligt år 2012 med mängder av snö, vildsvinsproblematik och en 

avstämningsfaktura avseende energi från Kraft och Kultur som gjorde att ett stort underskott 

prognostiserades. För att minimera detta gick mycket tid under augusti och september åt till 

att omfördela, ifrågasätta, omprioritera och försöka att minimera underskottet så mycket som 

möjligt. Trots de åtgärder som genomfördes uppstod i alla fall ett underskott som uppgick till 

9,5 mkr. 

Ovan nämnda genomgång av budgeten visade även att nämnden kan konstatera att det idag 

inte längre finns någon buffert eller "luft i systemet" som kan hjälpa till att parera och hantera 

problem med djur, stora snömängder eller inläckage av vatten i framtiden. Detta leder till 

ännu större utmaningar i framtiden. 

För några år sedan så genomfördes en utredning som visade att det fanns ett eftersatt 

underhåll på kommunens vägnät som uppgick till uppskattningsvis 30 mkr. Denna siffra har 

ökat sedan dess. Efter en tuff vinter kan förvaltningen se många hål och sprickor på 

kommunens vägar som måste hanteras akut, vilket gör att nämnden, till viss del, tvingas 

bortprioritera det planerade underhållet på vägar och gång- och cykelvägar ännu ett år - till 

förmån för lagning av så kallade potthål. 

På samma sätt har även ett stort underhållsbehov byggts upp på fastighetssidan under många 
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år. Dessa problem blir väldigt tydliga i de lokaler där kommunen har läckande tak. 

Förvaltningen arbetar med att laga läckorna och bygga bort dåliga takkonstruktioner på de 

värst drabbade skolorna och förskolorna. Detta har gjorts på en del av Futurumskolan och 

arbetet med Västerängsskolan har påbörjats under 2013. Satsningarna är nödvändiga för att 

inte dessa byggnader snabbt ska tappa ytterligare i värde. 

Det planeras för en hel del nybyggnationer i framtiden inom bland annat Björnbro, 

Frösundavik och Draget. Detta är positivt, men det kommer även att innebära ökade framtida 

kostnader för vinterväghållning och underhåll samt krav på att förvaltningen har väl 

uppdaterat kartunderlag. Därför föreslår nämnden att en satsning görs på kvalitetsförbättring 

av kommunen kart- och GIS-plattform och att kommunen går med i ett geodatasamverkan för 

att ta del av mängder av information från medverkande myndigheter. Något som även andra 

verksamheter och medborgarna kommer att ha nytta av. 

Valåret 2014 kommer kräva någon typ av valstugor. Om förvaltningen hyr in eller köper in 

valstugor är ännu inte klart. Men en kostnad för valstugor kommer kommunen få och dessa är 

budgeterade som lokalförändringsbehov. 

En satsning som föreslås från nämndens sida är att lokalvården ges medel till 

utbildningsinsatser som kommer leda till bättre kvalitet och kunskap inom smitta, allergier, 

nya ytmaterial, med mera. 

De kvalitetsförbättrande satsningar som kommunfullmäktige gjorde mot miljö- och 

tekniknämnden 2013 avseende förbättrat underhåll av gator och fastigheter (3,5 mkr), 

kompensation för hyra på vårdcentralen (730 tkr) och 1,0 årsarbetare fastighetsstrateg 

kommer vara kvar även 2014. 

Kommunfullmäktige beslutade om kommunstyrelsens totala ramar 2013-06-10 i § 43, miljö- 

och teknikförvaltningen tilldelas totalt 91 659 tkr. I budgetförslaget har 7 037 tkr lagts till för 

kapitalkostnader för miljö- och teknikförvaltningen. För förvaltningen kommer detta öka 

budgeten för MTF-ledning, kostavdelningen, lokalvårdsenheten och gatuavdelningen. För 

fastighetsavdelningen kommer det ge en minskning av kostnader och även en minskning av 

intäkter, så där kommer det inte bli något tillskott. 

En omräkning av lokalhyrorna inom kommunen pågår och ska vara klar inför budgetbeslutet. 

Hyrorna kommer anpassas till verklig kostnad och bland annat kapitalkostnaderna är sänkta 

för hela kommunen. Förändringen är enbart en omräkning, lokalhyresbudgeten för alla 

nämnder kommer också att justeras till verklig kostnad. 

9.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 

ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 

åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 

nedan anges nämndens prioriterade mål. 

9.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 

utveckling och lärande. 

9.3.1.1 Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir trygga, tillgängliga och 

attraktiva 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 
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och medborgare. För att skapa bättre förutsättningar för personlig utveckling och lärande är de 

miljöer som barn och unga vistas i viktiga. Detta görs genom att skapa inre och yttre miljöer 

som är tillgängliga, trygga samt attraktiva för alla. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Genomföra medborgardialoger med syftet att öka delaktigheten och få 
bredare förankring hos medborgarna inför nya projekt. 

   2 

9.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

9.3.2.1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och långsiktigt 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att förtroendet 

för Håbo kommun behöver öka. När nämnden gör omprioriteringar som resulterar i att det tex 

uppstår fukt- och vattenskador i kommunens fastigheter eller att kommunens gator har ett 

eftersatt underhåll, så påverkar detta nämndens och även kommunens förtroende negativt. 

Därför kommer nämnden att prioritera att förvalta kommunens tillgångar med ett långsiktigt 

perspektiv. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Planerade underhållsåtgärder genomförs.    100% 

9.3.2.2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att förtroendet 

för Håbo kommun behöver öka. Genom att förbättra tillgängligheten och förbättra 

medborgardialogen skapas en ökad delaktighet för medborgarna. För att förbättra 

tillgängligheten för medborgarna ytterligare krävs ett vidare förvaltnings- och 

avdelningsövergripande samarbete. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Öka andelen samtal som kan besvaras direkt i kontaktcenter och därmed 
minska andelen samtal som går direkt till handläggare. 

  32% 40% 

9.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

9.3.3.1 Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens resurser och även 

mänskliga resurser, dvs medarbetare i kommunen 

Motivering 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där en balanserad ökning av antalet 

kommuninvånare är en viktig parameter. Att ökningen är balanserad samt att nämnden aktivt 

arbetar med tex källsortering, närodlade livsmedel och lokala leverantörer, skapar 
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förutsättningar för ett hållbart samhälle där kommunens ekologiska fotavtryck minskar, vilket 

kan möjliggöra en fossilbränslefri kommun 2050. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Öka andelen inköpta ekologiska livsmedel 16% 17% 16% 18% 

Minska sjukfrånvaron  6%  5,5% 

9.4 Volymer och nyckeltal 

9.4.1 Fastighetsavdelningen 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Area kommunägd, kvm BRA 90 666 87 435 87 539 90 700 90 700 90 601 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 12 860 14 513 17 792 18 138 17 210 17 168 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm   76 66 62 76 

Energi, kr/kvm 142 137 192 146 157 159 

Vatten och avlopp, kr/kvm 11 7 12 15 14 15 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm   61 56 57 56 

Avhjälpande underhåll fukt och 
vattenskador, tkr 

1 777 1 084 58 300 600 300 

Planerat underhåll, kr/kvm 30 58 73 74 83 79 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar 
för underhåll, fastighet, tkr 

0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Lokalvård, kr/kvm 98 102 110 101 99 107 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr   904 800 750 750 

Area kommunägd, kvm BRA 

Volymen inför 2014 minskar med totalt 99 kvm för kommunägd area. Avgående objekt är 

Humlan som säljs under hösten 2013. 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 

Under 2013 har ytor tillkommit för förråd på Backvägen och evakueringspaviljonger 

Västerängsskolan. Avgående ytor är del av paviljong på Skogsbrynets förskola, MIU-skolan, 

socialförvaltningens lokaler på Hornvägen och ett avtal på Biskops-Arnö. 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 

Avser tillsyn och skötsel av byggnader och installationer. Tillsyn och skötsel är åtgärder med 

ett förväntat intervall mindre än ett år vilka syftar till att upprätthålla funktionen hos ett 

förvaltningsobjekt. 

Energi, kr/kvm 

Avser kostnad för uppvärmning och elförbrukning. 



 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 95(119) 

Vatten och avlopp, kr/kvm 

Avser kostnad för vatten och avlopp till lokaler. Ökad budget för höjd VA-taxa. 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 

Verksamhetens utfall beror på vilka oförutsedda händelser som sker under året. 

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 

Aktivitetens utfall är kostnad för fukt- och vattenskador som inträffat i kommunens lokaler. 

Trenden visar på en minskning av fukt- och vattenskador. 

Planerat underhåll, kr/kvm 

Avser underhåll som är planerat och som utförs med längre intervall än ett år. Budget 

minskad från föregående år vilket ger ett lägre nyckeltal. 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för underhåll, fastighet, tkr 

Avser volymen som av kommunfullmäktige är öronmärkta för underhåll av kommunens 

byggnader. 

Lokalvård, kr/kvm 

Visar en ökning från föregående år då budget ökas för utökade städytor och 

kvalitetsförbättringar. 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 

Aktivitetens utfall är kostnaden för reparationer som utförs i storköken. 

9.4.2 Gatuavdelningen 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Ljuspunkt, kr/inv 202 183 239 260 210 250 

Vinterväghållning, kr per inv/år 503 403 335 360 349 363 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 40 195 232 85 180 75 

Trafikskada, tkr 274 244 255 200 150 150 

Gräsklippning, kr per inv/år 70 56 57 70 45 50 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar 
för underhållsbeläggning, gata, tkr 

 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Ljuspunkt, kr/inv 

Nyckeltalet är baserat på vad en ljuspunkt kostar per helår och kommuninvånare. Syftet är att 

se om kostnaden ökar eller minskar. Faktorer som påverkar utfallet är energipriset, 

energiförbrukning, antal ljuspunkter och underhållsåtgärder. Utfallet mellan åren varierar 

något vilket kan bero på olika upphandlingar samt hur mycket reparationer som utförs. 
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Vinterväghållning, kr per inv/år 

Kostnaderna för vinterväghållning innefattar samtliga kostnader för snöröjning, 

halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och beredskapsersättning. Utfallet varierar 

mycket beroende på väderleken. På grund av de senaste snörika vintrarna har kostnaderna för 

köp av verksamhet ökat. 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 

Under 2014 kommer endast de av kommunfullmäktige avsedda medlen för 

underhållsbeläggningar att användas för underhållsbeläggningar. Av gatuavdelningens egen 

budget avsätts ingen specifik budget underhållsbeläggningar. Budget har istället prioriterats 

på vinterväghållning och övriga underhållsåtgärder. 

Trafikskada, tkr 

Nyckeltalet avser utfallet för reparation av trafikskador på belysningsstolpar och vägskyltar 

i tkr. 

Gräsklippning, kr per inv/år 

Redovisat utfall för gräsklippning delas med invånarantal. 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för underhållsbeläggning, gata, tkr 

Avser de av kommunfullmäktige är avsedda pengar för underhåll av kommunens gator. 

9.4.3 Kostavdelningen 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal tillagade lunchportioner totalt/år 
förskola 

189 518 222 102 186 715 202 934 205 576 198 038 

Antal lunchportioner total/år grundskola 452 482 474 766 458 986 486 537 495 902 486 775 

Antal lunchportioner total/år gymnasium 77 420 77 772 75 254 85 084 79 744 79 815 

Kostavdelningen ska öka andelen 
inköpta ekologiska livsmedel, (%) 
procent 

14 15 16 17 16 18 

Antal tillagade portioner totalt/år i 
äldreomsorgskök 

  83 708 80 103 83 708 80 100 

Antal tillagade lunchportioner totalt/år förskola 

Antalet inskrivna barn uppskattas bli något lägre 2014 jämfört med budget och verkligt utfall 

2013. Det estimerade volymtalet innefattar antal inskrivna barn i kommunal 

förskoleverksamhet, 3 pedagoger/20 barn (antal minskat med ett uppskattat bortfall på 15%) 

samt portioner som levereras till privata förskolor. 

Antal lunchportioner total/år grundskola 

Antalet inskrivna elever uppskattas bli något lägre 2014 jämfört med budget 2013 och i paritet 

med prognostiserat utfall 2013. Det estimerade volymtalet innefattar antal inskrivna elever i 

kommunal grundskola, 1 pedagog/20 elever (antal minskat med ett uppskattat bortfall på 
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15%) samt portioner som levereras till friskolor. 

Antal lunchportioner total/år gymnasium 

Antalet inskrivna elever uppskattas bli lägre 2014 jämfört med budget 2013 och 

prognostiserat utfall 2013. Det estimerade volymtalet innefattar antal inskrivna elever i 

kommunal gymnasieskola (antal minskat med ett uppskattat bortfall på 5%) samt 55 

lärare/gäster. 

Kostavdelningen ska öka andelen inköpta ekologiska livsmedel, (%) procent 

Nytt livsmedelsavtal bör öka möjligheten för större andel ekologiska inköp. 

Antal tillagade portioner totalt/år i äldreomsorgskök 

Antalet ätande, framför allt på äldreboendet Pomona, förväntas bli något lägre 2014 jämfört 

med budget 2013 och i paritet med prognostiserat utfall 2013. Det estimerade volymtalet 

innefattar boende på äldreboendet Pomona, ätande i restaurangen samt matlådor till 

hemtjänsten. 

9.4.4 Övriga nyckeltal 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Skadegörelse, tkr 1 291 920 1 041 660 660 700 

Klotter, tkr 61 63 172 100 100 105 

Snöröjning, halkbekämpning, 
snötransport och sandupptagning, tkr 

10 867 8 986 6 668 7 000 7 000 7 310 

Skadegörelse, tkr 

En trend de senaste åren är att skadegörelsen har minskat, sedan 2009 då skadegörelsen 

uppgick till 1,7 mkr. Detta kan bero på Bålstapolarnas och polisens aktiva arbete med 

ungdomarna i kommunen. Kostnaderna på fastighetsavdelningen för till exempel 

sönderslagna fönster samt inbrott ligger på en konstant nivå. 

Klotter, tkr 

Kostnaderna för klottersanering har under det senaste året legat på 100 tkr eller lägre, dock 

finns ett undantag, år 2012 då kostnaderna uppgick till 172 tkr. Trenden sedan dess är att 

kostnaderna är tillbaka på en nivå under 100 tkr. Detta trendbrott kan bero på Bålstapolarnas 

och polisens aktiva arbete med ungdomarna i kommunen. 

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning, tkr 

Budget för vinterväghållning för gatuavdelningen har höjts för att möta de ökade kostnaderna 

för köp av denna tjänst. Budgeten för snöröjning på fastigheternas tak har minskat något, 

eftersom några av problemtaken är åtgärdade. 

9.5 Drifts- och investeringsredovisning 

Kommunfullmäktige beslutade om kommunstyrelsens totala ramar 2013-06-10 i § 43, miljö- 

och teknikförvaltningen tilldelas totalt 91 659 tkr. I budgetförslaget har 7 037 tkr lagts till för 
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kapitalkostnader för miljö- och teknikförvaltningen. För förvaltningen kommer detta öka 

budgeten för MTF-ledning, kostavdelningen, lokalvårdsenheten och gatuavdelningen. För 

fastighetsavdelningen kommer det ge en minskning av kostnader och även en minskning av 

intäkter, så där kommer det inte bli något tillskott. 

En omräkning av lokalhyrorna inom kommunen är genomförd.  Hyrorna är anpassade till 

verklig kostnad och bland annat kapitalkostnaderna är sänkta för hela kommunen. 

Förändringen är enbart en omräkning, lokalhyresbudgeten för alla nämnder är justerad till 

verklig kostnad. 

Mer detaljerad information avseende investeringarna, finns att läsa i beslutet från 

kommunfullmäktige, 2013-09-23, § 68, beslut om investeringsbudget år 2014 med plan 2015-

2016 och budgetstyrprinciper. 

9.5.1 Driftsredovisning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Miljö- o tekniknämnden -420 -430 -260 -268 8  

Nämndsekreterare 0 -120 -120 -120 0  

Summa Nämndverksamhet -420 -550 -380 -388 8  

       

MTF-ledning -1 351 -1 204 -1 304 -1 581 277 1 

Summa MTF-Ledning -1 351 -1 204 -1 304 -1 581 277  

       

Administrativ stab gem -973 -1 633 -1 633 -920 -713 2 

Miljöstrategiska enheten -1 249 -667 -847 -1 438 591 3 

Energirådgivning 0 0 0 0 0  

Kommunikation -138 0 0 0 0  

Summa Administrativa avdelningen -2 360 -2 300 -2 480 -2 358 -122  

       

Kommunvägar -7 626 -4 956 -4 500 -8 956 4 456 4 

Gång och cykelv, kommunvägar -144 -100 -300 -250 -50  

Statskommunala vägar -4 242 -3 816 -4 438 -4 147 -291 5 

Gång- och cykelvägar statskommunala 0 0 0 0 0  

Stöd till enskild väghållning -355 -365 -365 -450 85  

Gatu- och gångvägsbelysning -5 078 -5 398 -4 700 -5 799 1 099 6 

Trafiksäkerhetsrådet 3 -25 -25 -5 -20  

Parkeringar -307 -350 -255 -45 -210 7 

Gatu/park drift och underhåll -5 066 -5 450 -5 228 -5 302 74  

Parkverksamhet -3 236 -1 614 -1 825 -2 659 834 8 

Gårdsanläggningar -2 300 -2 054 -2 123 -2 000 -123 9 

Utomhusanläggningar -2 116 -1 884 -2 006 -3 900 1 894 10 

Ishall -2 866 -2 476 -2 490 -4 715 2 225 11 

Simhall -3 131 -2 697 -2 800 -4 055 1 255 12 
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Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Buss, bil och spårbunden trafik -506 -375 -655 -655 0  

Summa Gatuavdelningen -36 970 -31 560 -31 710 -42 938 11 228  

       

Skolmåltider, förskola -8 960 -8 785 -8 868 -8 310 -558 13 

Skolmåltider, skola -17 115 -17 736 -17 042 -16 769 -273 14 

Skolmåltider, gymnasieskola -2 026 -2 251 -2 276 -2 158 -118 15 

Restaurang Pomona -928 -976 -1 562 -1 087 -475 16 

Summa Kostavdelningen -29 029 -29 748 -29 748 -28 324 -1 424  

       

Fastighetsintäkter 104 876 111 300 110 724 103 756 6 968 17 

Adm fastighetsförvaltning -3 895 -4 642 -4 635 -4 675 40 18 

Tillsyn och skötsel -7 835 -7 153 -6 720 -6 687 -33 19 

Avhjälpande underhåll -6 310 -6 050 -6 097 -6 000 -97  

Planerat underhåll -6 390 -6 682 -7 500 -7 120 -380 20 

Mediaförsörjning -21 157 -17 469 -18 469 -18 700 231 21 

Övriga fasta kostnader -67 506 -73 188 -71 473 -63 561 -7 912 22 

Lokalvård -11 288 -10 909 -10 787 -11 511 724 23 

Summa Fastighetsavdelningen -19 505 -14 793 -14 957 -14 498 -459  

       

Summa Miljö- och teknikförvaltningen 
(exkl. VA & Avfall) 

-89 635 -80 155 -80 579 -90 087 9 508  

Kommentarer driftsredovisning 

1. Miljö- och teknikförvaltning (MTF) ledning  

Under 2014 kommer miljö- och tekniknämnden att organisera en julfest för alla medarbetare. 

Ökningen på MTF-ledning beror på kapitaltjänst som nu ska belasta verksamheten. Från 

denna verksamhet har 300 tkr överförts för att finansiera en ny förvaltningschef på bygg- och 

miljöförvaltningen. 10 procent av de övergipande budgeterade kostnader (såsom julfest, 

utbildning, mobiltelefon, mjukvarulicenser, porto, kopiering, rehabilitering) på miljö- och 

teknikförvaltningen har överförts till bygg- och miljöförvaltningen totalt 45 tkr. 

2. Administrativ stab 

En del av denna stab flyttar över till tillståndsnämndens nya stab. Från denna verksamhet har 

700 tkr överförts för att finansiera en ny förvaltningschef på bygg- och miljöförvaltningen. 

3. Miljöstrategiska enheten 

Kommunfullmäktige har beslutat om tillskott för en utredningsförstärkning kring 

vattenfrågor. 

4. Kommunvägar 

Budget har omfördelats till kommunvägar från bland annat statskommunala vägar, 

parkeringar, parkverksamhet och ishall för att täcka beräknade kostnader för 

vinterväghållningen. Merparten av kostnaden uppstår inom verksamhet kommunvägar. Ingen 
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underhållsbeläggning kommer att utföras på kommunvägar. Ökningen på kommunvägar beror 

på det förslag till kommunfullmäktige om att kapitaltjänst ska belasta verksamheten. 

5. Statskommunala vägar 

Budget har omfördelats från statskommunala vägar till kommunvägar för att täcka kostnader 

för vinterväghållningen. Underhållsbeläggningar utförs endast för de av kommunfullmäktige 

avsedda medlen. 

6. Gatu- och gångvägsbelysning 

Budget har omfördelats till gatu-och gångvägsbelysning från bland annat statskommunala 

vägar, parkeringar, parkverksamhet och ishall för att täcka ökade kostnader för planerat 

underhåll. Ökningen på gatu- och gångvägsbelysningen beror på kapitaltjänst som nu ska 

belasta verksamheten. 

7. Parkeringar 

Budget har omfördelats till vinterväghållning på kommunvägar och konsekvensen av detta 

blir ett minskat underhåll på kommunala parkeringar. 

8. Parkverksamhet 

Budget har omfördelats från parkverksamhet till kommunvägar för att täcka kostnader för 

vinterväghållningen. Konsekvensen av detta blir ett minskat underhåll av tätortsnära skogar. 

Ökningen på parkverksamheten beror på det förslag till kommunfullmäktige om att 

kapitaltjänst ska belasta verksamheten. 

9. Gårdsanläggningar 

Budget har omfördelats från gårdsanläggningar till kommunvägar för att täcka kostnader för 

vinterväghållningen. Konsekvensen av detta blir ett minskat beläggningsunderhåll på 

gårdsanläggningar. 

10. Utomhusanläggningar 

Budget har omfördelats från utomhusanläggningar till kommunvägar för att täcka kostnader 

för vinterväghållningen. Konsekvensen av detta blir ett minskat underhåll. Ökningen på 

utomhusanläggningar beror på det förslag till kommunfullmäktige om att kapitaltjänst ska 

belasta verksamheten. 

11. Ishall 

Budget har omfördelats från ishall till kommunvägar för att täcka kostnader för 

vinterväghållningen. Konsekvensen av detta är att avdelningen kommer att ta in färre 

säsongsanställda. 

12. Simhall 

Budget har omfördelats från simhallen till kommunvägar för att täcka kostnader för 

vinterväghållningen. Konsekvensen av detta är att avdelningen kommer att ta in färre 

säsongsanställda. 

13. Skolmåltider, förskola 

Antalet barn i förskoleverksamhet estimeras minska något under 2014. Minskade 

lönekostnader pga pensionsavgång och omdisponering av personaltimmar. Budget har 

omfördelats från förskola till skola för att täcka ökade kostnader inom skolan. 

14. Skolmåltider, skola 

Antalet elever inom skolverksamhet estimeras öka något under 2014, däremot ser vi en 
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nedåtgående trend i antalet levererade portioner till externa kunder. Kostnadsökning som till 

exempel dyrare livsmedel, mer personalkrävande arbete samt extra utrustning på grund av att 

efterfrågan på specialkost blir allt större. Budgeten har omfördelats från förskola och 

Restaurang Pomona. 

15. Skolmåltider, gymnasieskola 

Antalet gäster, framför allt externa gäster, estimeras öka något för 2014 jämfört med 

budgeterat 2013. Kostnadsökning som till exempel dyrare livsmedel, mer personalkrävande 

arbete samt extra utrustning på grund av att efterfrågan på specialkost blir allt större. Budget 

har omfördelats från Restaurang Pomona. 

16. Restaurang Pomona 

Verksamheten var felbudgeterat för 2013. Antalet boende på Pomona har minskat under 2013 

och beräknas ligga kvar på samma nivå under 2014. Budget har omfördelats från Restaurang 

Pomona till skola och gymnasieskola för att täcka ökade kostnader inom dessa verksamheter. 

17. Fastighetsintäkter 

Intäkterna för hyror minskar kraftigt jämfört med tidigare år. Den största delen beror på 

justering av kostnad för kapitaltjänst vilket internhyrorna räknas ner med. Men en liten del av 

minskade hyror beror även på en minskning av den totala arean som hyrs ut. 

18. Administrativ fastighetsförvaltning 

Under 2013 anställdes en fastighetsstrateg och budgeten har justerats upp. En del av en tjänst 

(15 procent) flyttar över till den nya bygg- och miljöförvaltningen 115 tkr.. 

19. Tillsyn och skötsel 

Tidigare har budget lagts för lågt i förhållande till verkliga kostnader och har justerats upp. 

Avfallskostnader beräknas öka då avfallstaxan förväntas höjas. 

20. Planerat underhåll 

Budget visar på en lägre nivå då finansiering genom hyrestillägg minskar. Inom budgeten 

ryms även tilläggsanslag från kommunfullmäktige. 

21. Mediaförsörjning 

Viss höjning då vissa objekt har varit underbudgeterade och att VA-taxan förväntas höjas. 

22. Övriga fasta kostnader 

Kraftig minskning då budget för kapitaltjänst uppdateras inför 2014. En del av minskningen 

beror även på att inhyrda lokaler blir färre. De totala minskningarna vägs dock upp av ett 

budgettillskott som lagts till för avetablering av Skogsbackens förskola, återställning av lokal 

på Biskops-Arnö samt utökad budget för valstugor. 

23. Lokalvård 

Kommunfullmäktige har beslutat om att ge ökad budget till lokalvården avseende 

volymförändring, utökade städytor på grund av nya städobjekt samt ökad kvalitetssatsning. 

Ytterligare tillskott ges för en riktad satsning på kompetensutveckling för medarbetarna inom 

lokalvården för att möta dagens och framtidens behov av kunskap om smitta, allergier och nya 

ytmaterial. 
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Miljö- och tekniknämnden sammanfattning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Nämndverksamhet -420 -550 -380 -388 8  

MTF-Ledning -1 351 -1 204 -1 304 -1 581 277  

Adm. avd. -2 360 -2 300 -2 480 -2 358 -122  

Gator, park & belysning -26 051 -22 074 -21 636 -27 613 5 977  

Gårdsanläggningar -2 300 -2 054 -2 123 -2 000 -123  

Idrottsanläggningar -8 113 -7 057 -7 296 -12 670 5 374  

Buss, bil & spårbunden trafik -506 -375 -655 -655 0  

Kostavd. -29 029 -29 748 -29 748 -28 324 -1 424  

Fastighetsavd. -8 217 -3 884 -4 170 -2 987 -1 183  

Lokalvård -11 288 -10 909 -10 787 -11 511 724  

Summa Miljö- och tekniknämnden (exkl. 
VA & Avfall) 

-89 635 -80 155 -80 579 -90 087 9 508  

9.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Inventarier avskr 5 år 0 0 0 -820 1 

Inventarier avskr 10 år -744 -622 -700 0  

Inventarier avskr 3 år -596 -128 -50 -135 2 

Verksamhetsförändring miljö- och tekniknämnden -96 0 0 0  

Summa MTF -1 436 -750 -750 -955  

      

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder -1 009 -22 -50 -2 500 3 

Skadegörelseföreb. åtgärder 0 0 -200 0  

Utemiljö, utrustning skolor 0 -1 350 -2 000 -2 500 4 

Centrumutveckling -1 008 -303 -506 0  

Parken utanför kommunhuset 0 -50 -150 -500 5 

Lastbergsvägen -414 0 0 0  

Räddningsväg Krägga -481 -519 -519 -1 000 6 

Byte kvicksilverarmaturer -897 -600 -700 0  

Kommunala badbryggor 0 -400 -400 0  

Konstgräsplan -2 957 -1 339 -1 339 0  

Skokloster upprustning -37 0 0 0  

Ny plantering infart/genomfartsleder -53 0 0 0  

Järnvägsparken 0 -500 -500 -1 000 7 

Kolonilottsområdet 0 -600 -600 0  

Offentliga utemiljöer 0 -250 -500 0  

Dirtbikebana 0 0 -150 0  
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Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Hundrastgård 0 0 -150 0  

Torresta naturstig 0 0 -150 0  

Cykelparkering vid stationen 0 0 0 -100 8 

Viby spår, omläggning & utegym 0 0 0 -300 9 

Sandhopp i Skokloster 0 0 0 -1 000 10 

Hälsans stig 0 0 0 -150 11 

Elljusspår Skokloster 0 0 0 -100 12 

Skatepark Skokloster 0 0 0 -100 13 

Summa Gatuavdelningen -6 856 -5 933 -7 914 -9 250  

      

Lundby ridanläggning -1 286 -2 102 -797 0  

Medborgarkontor kommunhus -87 0 0 0  

Nya Junibacken förskola -202 202 202 -28 342 14 

Verks. förändring Skolnämnd -382 0 0 -650 15 

Ombyggnation kök -279 0 -450 0  

Sjövägen grpb (Fd Oktavia) -12 -13 131 -13 131 0  

Utbyggnad Gransäterskolan -256 0 0 0  

Brand och inbrottslarm -814 -836 -836 -800 16 

Äldreboende Solängen -47 327 -8 615 -5 280 0  

Takåtgärder skolor, Västerängsskolan 2013 -1 869 -13 500 -13 500 -19 000 17 

Reservkraft, kommunhuset -1 943 271 162 0  

Futurum renovering -14 870 0 0 0  

Verks. förändring Bildningsnämnden -159 0 0 0  

Tillgänglighet -8 0 0 0  

Café Håbo 0 -700 -1 000 0  

Ventilationsombyggnad 0 -400 -600 0  

Matsal Gymnasieskolan 0 -200 -400 0  

Arbetsmiljö förskolor 0 0 0 -1 900 18 

Verksamhetsanpassning Äldrecenter Mansängen 0 0 0 -200 19 

Simhallen renovering 0 0 0 -2 200 20 

Fullmäktigesalarna i kommunhuset, tillgänglighet 0 0 0 -350 21 

Kvarnkojan, iordningsställa raststugan 0 0 0 -300 22 

Summa Fastighetsavdelningen -69 494 -39 011 -35 630 -53 742  

Summa -77 786 -45 694 -44 294 -63 947  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Inventarier 5 år 

Till kostavdelningen: kombiugnar till kök 4 st på grund av slitage. Tunneldiskmaskin bytes 

pga för höga servicekostnader. Kokgryta golvmonterad med volym 200 liter med automatisk 

omrörare. Uppvärmningsskåp och serveringsdiskar till två serveringslinjer för att möjliggöra 
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servering av flera alternativa rätter. Storköksmatberedare Robot Coupe för att möjliggöra 

mixning av större mängder grönsaker och bönor i samband med tillagning. 

Till lokalvårdsenheten: kombiskurmaskin till Solängens äldreboende pga ny verksamhet. 

Kombiskurmaskin till ishallen utbytes pga för höga kostnader på service och reparationer. 

Till miljö- och teknikförvaltningen: möbler till arbetsplatsen i Landstingshuset, stolar och 

kompletterande möbler behövs för hela kontoret. 

2. Inventarier 3 år 

Datorer behöver bytas ut till hälften av medarbetarna inom förvaltningen för att kunna hantera 

nya operativsystem, samt gamla projektorer ersätts med nya fungerande. 

3. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att förbättra trafiksituationen vid Futurumskolan, 

eventuellt utföra åtgärder på Lastbergsvägen med statsbidrag. 

4. Utemiljö, upprustning skolor 

Futurum fortsätter upprustning. Gransäter och förskolor enligt plan. 

5. Park utanför kommunhuset 

Projektering och ombyggnation av kommunhusets park. 

6. Räddningsväg Krägga, gång och cykelväg vid banvallen 

Belysning på gamla banvallen enligt medborgarförslag från 2010. 

7. Järnvägsparken 

Renovering av järnvägsparken. 

8. Cykelparkering vid stationen 

Fler cykelparkeringar anläggs vid stationen. 

9. Vibyspåret utegym 

Anläggning av ett utegym och renovering av delar av Vibyspåret. 

10. Sandhopp Skokloster 

Iordningställa ett sandhopp i Skokloster under förutsättning att avtal med samfälligheten 

tillåter detta. 

11. Hälsans stig 

Iordningställa och skylta för Hälsans stig. 

12. Elljusspår Skokloster 

Utredning och förprojektering av ett elljusspår i Skokloster. 

13. Skatepark Skokloster 

Utredning och förprojektering av en skatepark i Skokloster. 

14. Junibacken förskola 

Nybyggnad av förskola efter brand. Den nya förskolan kommer inrymma totalt 8 avdelningar. 

Färdigställs i december 2014. 

15.Verksamhetsanpassning Läraskolan 
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Ombyggnad av verksamheten på Mansängen för att anpassa lokalen till skola. 

16. Brand och inbrottslarm 

Komplettera och förbättra brandlarm på Vibyskolan och Västerängsskolan. 

17. Västerängsskolan 

Omläggning av tak på Västerängsskolan samt åtgärder för en bättre inomhusmiljö. Projektet 

innefattar även en verksamhetsanpassning för skolan. 

18. Arbetsmiljö förskolor 

Miljö- och energiåtgärder för en bättre arbetsmiljö på Annehills förskola. 

19. Verksamhetsanpassning äldrecenter ombyggnad Mansängen 

Ombyggnad för äldrecenter på Mansängen, socialnämndens verksamhet. 

20. Simhall renovering 

Renovering av allmänna ytor, omklädning samt duschar. Återställa fastigheten efter många 

års takläckage. 

21. Fullmäktigesalar kommunhuset 

Tillgänglighetsanpassning av dörrpartier med automatisk dörröppnare mellan vinterträdgården 

och fullmäktigesalarna i kommunhuset. 

22. Kvarnkojan 

Renovering av Kvarnkojan på Granåsen. Inför renoveringen görs en utredning av behov och 

prioritering av åtgärder. 

  

Mer detaljerad information finns att läsa i beslutet från kommunfullmäktige, 2013-09-23, § 

68, beslut om investeringsbudget år 2014 med plan 2015-2016 och budgetstyrprinciper. 
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10 VA-avdelningen 

10.1 Uppdrag och ansvarsområde 

VA-avdelningen ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och 

avloppsvattenreningen i kommunen. För att förse invånarna med vatten och rena deras 

avloppsvatten har VA-avdelningen två kommunala vattenverk och två kommunala 

avloppsreningsverk. Utöver det finns en högreservoar, ett flertal pumpstationer samt vatten-, 

spill-, och dagvattennät. 

VA-avdelningen ska arbeta för att långsiktigt säkerställa dricksvattenförsörjningen och 

minimera störningar på miljö och egendom för både samhället och kommuninvånarna, via 

avloppsvattenhantering och vattendistribution. 

10.2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

10.2.1 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Befolkningsförändringar    

Förändrade lagar och förordningar    

Kvalitetsförändringar    

Omprioriteringar    

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring)    

Summa    

VA-verksamheten har haft stora investeringsprojekt de senaste åren och ytterligare 

investeringsprojekt kommer att bli aktuella för att uppfylla lagkrav, upprätthålla god standard 

på ledningsnätet samt för att öka säkerheten och dricksvattenproduktionen. Eftersom bara ett 

fåtal fastigheter beräknas anslutas de närmaste åren, ska största delen av de planerade 

investeringarna finansieras via brukningsavgifterna. VA-taxan har justerats årligen de senaste 

fem åren för att få en ekonomi i balans år 2014. 

10.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 

ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 

åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 

nedan anges nämndens prioriterade mål. 

10.4 Volymer och nyckeltal 

10.4.1 Va-avdelningen 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 1 689 156 1 633 463 1 715 660 1 705 000 1 700 000 1 707 000 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 2 303 564 2 336 901 2 271 460 2 500 000 2 350 000 2 500 000 
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Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal abonnenter, st 5 591 5 760 5 888 5 950 5 875 6 000 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 

Producerad mängd dricksvatten förväntas öka i takt med att kommunen får fler invånare. 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 

Renad mängd avloppsvatten förväntas öka i takt med att kommunen får fler invånare. 

Antal abonnenter, st 

Fler lägenheter, villor och verksamheter byggs vilket göra att antal abonnenter ökar. 

10.5 Drifts- och investeringsredovisning 

10.5.1 Driftsredovisning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Vatten och avlopp gem 9 945 13 343 13 217 14 316 -1 099 1 

Vattenverk drift -2 691 -3 096 -3 096 -3 090 -6  

Pumpstationer drift -1 720 -1 448 -1 440 -1 440 0  

Ledningsnät drift -3 387 -2 905 -2 906 -2 894 -12  

Reningsverk drift -4 556 -5 894 -5 275 -6 542 1 267 2 

Dagvatten 0 0 -500 -350 -150 3 

Summa -2 409 0 0 0 0  

Kommentarer driftsredovisning 

1. Vatten och avlopp gem 

VA-avdelningen höjer taxan och därför ökar intäkterna. Taxan höjs på grund av ökade 

kapitaltjänstkostnader VA-avdelningen har. Kapitaltjänstkostnaderna beror på omfattande 

investeringar de senaste åren. 

2. Reningsverk drift 

Kostnaden för slamhanteringen har ökat markant på grund av att det är svårt att hitta en 

mottagningsanläggning för orötat slam. 

3. Dagvatten 

Budgeten för dagvatten har omfördelats för att kostnaderna för slamhanteringen har ökat. 
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10.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Övergran, Tallbacka, Kivinge 1 540 -100 0 0  

Larm o kommunikation -1 028 -100 -100 0  

Inventarier, data- VA-avd -100 -200 -200 0  

Processförbättring VV -1 000 0 0 0  

Kapacitetsökn Bålsta VV -6 346 0 0 -250 1 

Processförbättring RV -1 723 0 0 0  

Omläggning ledningar -4 566 -5 000 -5 000 -7 000 2 

PLC Byte, Bålsta ARV -1 487 0 0 0  

Personaldel Bålsta ARV -4 497 -4 530 -3 500 0  

Nytt tak, Bålsta RV -800 0 0 0  

Exploatering tätort -465 0 0 0  

Exploatering Viby äng -100 0 0 0  

Upprustning pumpstation -517 -120 -250 0  

Kväverening, Bålsta RV -62 971 -41 500 -26 500 0  

Tankstationer 0 0 0 -1 000 3 

Bräddningsanordning Skokloster vattenverk (VV) 0 0 0 -200 4 

Brunnstätning 0 0 0 -500 5 

Flytt av ventilation Bålsta vattenverk (VV) 0 0 0 -200 6 

Handkörning Bålsta VV 0 0 0 -300 7 

Renvattenpumpar Bålsta VV 0 0 0 -300 8 

Ekilla pumpstation 0 0 0 -500 9 

Farmartankar & kemikalietankar 0 0 0 -200 10 

Asfaltering Skokloster VV 0 0 0 -70 11 

Brutet vatten på pumpstationer 0 0 0 -500 12 

Summa -84 060 -51 550 -35 550 -11 020  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Kapacitetsökning Bålsta vattenverk (VV) 

Producerad mängd dricksvatten ökar och nya områden tillkommer vilket gör att kapaciteten 

på vattenproduktionen måste öka. 

2. Omläggning ledningar 

För att följa kommunens tillstånd och för att bibehålla god status på ledningsnätet läggs 

ledningar om enligt avdelningens omläggningsplan. 

3. Tankstationer 

För att minimera sabotage och skadegörelse på dricksvattennätet kommer avdelningen att 

tillhandahålla vatten vid särskilda tankstationer på 4-5 platser i kommunen. 

4. Bräddningsanordning Skokloster VV 

För att minimera risken för otjänligt dricksvatten på grund av bräddning ska en 
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bräddningsanordning anordnas vid Skokloster vattenverk. 

5. Brunnstätning 

För att följa kommunens tillstånd och för att minimera inläckage till ledningsnätet ska 

inventering av brunnar ske. De brunnar som är otäta ska tätas. 

6. Flytt av ventilation Bålsta VV 

För att förbättra arbetsmiljön och säkra dricksvattenkvaliteten ska ventilationen på Bålsta 

vattenverk förbättras och flyttas. 

7. Handkörning Bålsta VV 

För att säkra dricksvattenleveransen vid ett eventuellt strömavbrott ska vattenverket i Bålsta 

byggas om för att möjliggöra handkörning. 

8. Renvattenpumpar Bålsta VV 

För att säkra dricksvattenleveransen behövs utbyte till effektivare renvattenpumpar. 

9. Ekilla pumpstation 

Pumpstationen i Ekilla behöver moderniseras för att uppfylla arbetsmiljö- och miljökrav, 

10. Farmartankar & kemikalietankar 

För att minimera läckage och spill samt underlätta vid reservdrift kommer tankar att köpas in. 

11. Asfaltering Skokloster VV 

För att få en bättre drift och skötsel utvändigt kommer hela ytan utanför vattenverket att 

asfalteras. 

12. Brutet vatten på pumpstationer 

För att få en bättre arbetsmiljö samt minimera risken för att bakterier tar sig in i 

dricksvattennätet kommer alla pumpstationer att få brutet vatten. 
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11 Avfallsavdelningen 

11.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Avfallsavdelningen strävar efter en långsiktigt hållbar avfallshantering i Håbo. Genom att 

ständigt arbeta med omvärldsbevakning, samverkan och utveckling erbjuder 

avfallsavdelningen hög kvalitet, både ekonomiskt och miljömässigt, på produkter och tjänster 

till kommuninvånare och verksamhetsutövare. 

Avfallsavdelningens verksamhet finansieras med avgifter som enligt 15 kap. i miljöbalken ska 

användas för att transportera hushållsavfall och liknande avfall inom kommunen till en 

behandlingsanläggning samt att avfallet återvinns eller bortskaffas. Avfallsavdelningen 

ansvarar också för tömning av slam från slamavskiljare och fettavskiljare, samt 

latrinhämtning och insamling av småbatterier. 

Avfallsavdelningen ansvarar inte för att samla in och ta hand om avfallsslag som innefattas av 

producentansvar, men för dessa avfallsslag har avdelningen ändå ansvar för avfallsplanering, 

samråd och information. 

Avfallshanteringen ska ske utifrån miljötänkande och resurshushållning. Allt material i 

avfallet ska utnyttjas; i första hand återanvändas, i andra hand materialåtervinnas, i tredje 

hand användas till energiutvinning och i sista hand deponeras. Uppkomsten av farligt och 

miljöstörande avfall ska minimeras. Det avfall som ändå uppstår ska omhändertas på ett 

miljöriktigt sätt. 

11.2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

11.2.1 Sammanfattning 

Håbo kommun strävar efter att följa de nationella miljömålen, återvinna mer och hantera 

avfall på ett miljövänligare sätt. Avfallsavdelningen har därför påbörjat matavfallsinsamling. 

Avdelningen arbetar ständigt med att förhindra att avfall skapas, återanvändning, återvinning 

av  material och återvinning av energi. Kommande år kommer ÅVC Västerskog att ses över 

för att byggas ut och öka möjligheterna för avfallsminimering och återanvändning. 

Avfallstaxan ses över årligen för att upprätthålla en ekonomi i balans. 

11.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 

ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 

åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 

nedan anges nämndens prioriterade mål. 

11.4 Volymer och nyckeltal 

11.4.1 Avfallsavdelningen 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Hushållsavfall, ton/år 4 515 4 288 4 511 4 600 4 800 4 800 
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Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 66 041 76 422 77 849 84 000 79 000 88 000 

Antal ton avfall på återvinningscentralen, 
ton/år 

4 690 5 350 5 626 5 500 5 200 5 500 

Hushållsavfall, kg/invånare 230 219 228 235 240 235 

Grovavfall, kg/invånare 239 321 286 265 260 265 

Andel kunder som är anslutna till e-
faktura (%) procent 

16 22 20 21 21 21 

Hushållsavfall, ton/år 

Mängden hushållsavfall förväntas vara densamma som föregående år. 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Antal besök samt mängden avfall på återvinningscentralen ökar stadigt. 

Antal ton avfall på återvinningscentralen, ton/år 

I takt med att insamling av matavfall införs blir fler och fler medvetna om sortering av 

förpackningar och övrigt avfall. 

Hushållsavfall, kg/invånare 

Kommunen får fler invånare men mängden hushållsavfall förväntas inte öka, då fler sorterar 

sitt avfall på återvinningsstationer och återvinningscentralen. 

Grovavfall, kg/invånare 

Mängden grovavfall förväntas öka då fler blir medvetna om sopsortering i samband med att vi 

inför matavfallsinsamling. 

Andel kunder som är anslutna till e-faktura (%) procent 

Andel kunder anslutna till e-faktura förväntas inte öka. 

11.5 Drifts- och investeringsredovisning 

11.5.1 Driftsredovisning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Avfallshantering -587 1 333 3 367 3 707 -340 1 

Kundtjäns VA/avfall 145 27 -60 0 -60  

ÅVC Västerskog 0 -3 360 -3 307 -3 707 400 2 

Summa -442 -2 000 0 0 0  

Kommentarer driftsredovisning 

1. Avfallshantering 
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Ökad budget på grund av ökade overheadkostnader och ökade insamlingskostnader. 

2. ÅVC Västerskog 

Då ÅVC Västerskog startades upp 2012 låg delar av budgeten under Avfallshantering. 

Budgeten har nu lagts över på ÅVC Västerskog så att budgeten ligger rätt. 

11.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Körplåtar AVC 0 0 0 -250 1 

Ombyggnad ny ÅVC 0 0 0 -500 2 

Summa 0 0 0 -750  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Körplåtar ÅVC 

För att få en bättre arbetsmiljö för personal och chaufförer samt minska risken för höga ljud 

kommer nya körplåtar till containrarna att införskaffas. 

2. Ombyggnad ny ÅVC 

Antalet besökare till ÅVC Västerskog ökar varje år, samtidigt ökar också kraven på insamling 

av avfall i fler fraktioner och att arbeta mer med avfallsminimering där bland annat 

bytesboden ingår. En förstudie och förprojektering kommer att genomföras under 2014. 
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12 Tillståndsnämnden 

12.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Tillståndsnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter 

inom byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen och kommunens myndighetsutövande 

uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet. Tillståndsnämnden 

ansvarar även för de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen, geografiska 

informationssystem samt handläggning och utbetalning av bostadsanpassningsbidrag. 

12.2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

12.2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Under idékonferensen i mars 2013 presenterade ekonomer och förvaltningschefer 

standardkostnader, statistik och nyckeltal hämtad från Kommun- och Landstingsdatabasen -

 KOLADA. Tyvärr fokuserar dessa nyckeltal och KOLADA mest på avdelningar som 

bedriver sin verksamhet inom vård, skola och omsorg. Få nyckeltal går att hämta från 

databasen som har direkt påverkan på bygg- och miljös verksamheter. Detta gör att det är 

svårt att se om nämnden bedriver sin verksamhet extremt effektivt eller inte i jämförelse med 

andra. 

Utbildningar och andra satsningar på personalen har dragits ner till ett minimum för att kunna 

hantera den dagliga verksamheten och den dagliga driften. 

12.2.2 Befolkningsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Ökat behov av bidrag för bostadsanpassning 18 19 19 

Summa 18 19 19 

Folkmängden beräknas öka med ca 140 personer per år under åren 2014-2016. Den ökade 

folkmängden innebär att flera invånare kan komma att söka bidrag för anpassningar i hemmet. 

Lagen om bostadsanpassning är en tvingande lag och ges för att människor ska kunna bo kvar 

hemma längre. Antal anpassningar och deras storlek skiftar från år till år men trenden visar på 

att kostnaderna ökar. 

Under 2014 prognostiserar nämnden en ökning av byggnationer i kommunen, detta kommer 

att påverka byggavdelningen och mät-, kart och GIS enheten. Prognosen är att ökningen av 

byggnationer är marginell och kan därför rymmas inom driften. 

12.2.3 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Kvalitetsförbättring av kommunens kart- och GIS plattform, 
geodatasamverkan och övergång till nytt höjdddatasystem (RH2000) 

450 200 100 

Summa 450 200 100 

Kvalitetsförbättring av kommunens kart- och GIS plattform, geodatasamverkan och 

övergång till nytt höjddatasystem (RH2000) 

Databasutveckling som avser att kompatibiliteten säkerställs mellan databaserna samt de 

verktyg och applikationer som används. Utvecklingen avser även framtida mobila lösningar. 
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Om utvecklingen inte genomförs leder detta till problem med versionsövergångar mellan 

databaserna och applikationerna med driftstörningar som följd, samt begränsad dataåtkomst. 

Leverantörerna erbjuder inte stöd till de gamla versioner som kommunen har idag. 

För att möjliggöra en övergång till nytt höjddatasystem, RH2000, behöver inmätningar göras i 

kommunen för att ha punkter att mäta ifrån. Arbetet skulle genomföras sommartid under två 

år med studenter/praktikanter för att hålla kostnaden nere. I dag betalar kommunen för 

enskilda datauppdateringar och information från våra myndigheter. 

Genom att gå med i geodatasamverkan betalar kommunen en fast avgift per år som ger 

kommunens verksamheter möjlighet att ta del av mängder av information från medverkande 

myndigheter. 

12.2.4 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Befolkningsförändringar 18 19 19 

Förändrade lagar och förordningar 0 0 0 

Kvalitetsförändringar 450 200 100 

Omprioriteringar 0 0 0 

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) 0 0 0 

Summa 468 219 119 

Det planeras för en hel del nybyggnationer i framtiden inom bland annat Björnbro, 

Frösundavik och Draget vilket kommer att innebära ökade framtida kostnader. Därför föreslår 

nämnden att en satsning görs på kvalitetsförbättring av kommunen kart- och GIS-plattform 

och att kommunen går med i geodatasamverkan för att ta del av mängder av information från 

medverkande myndigheter. Något som även andra kommunala verksamheter och 

medborgarna kommer att ha nytta av. 

12.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 

ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 

åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 

nedan anges nämndens prioriterade mål. 

12.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 

utveckling och lärande. 

12.3.1.1 Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir trygga, tillgängliga och 

attraktiva 

Kommentar 

TILLSTÅNDSNÄMNDEN TAR FRAM NYA MÅL FÖR SINA VERKSAMHETER FÖR 

ANTAGANDE I TILLSTÅNDSNÄMNDEN I BÖRJAN AV ÅR 2014. 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 

och medborgare. 
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För att skapa bättre förutsättningar för personlig utveckling och lärande är de miljöer som 

barn och unga vistas i viktiga. 

 

Detta görs genom att skapa inre och yttre miljöer som är tillgängliga, trygga samt attraktiva 

för alla. 

12.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

12.3.2.1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och långsiktigt 

Kommentar 

TILLSTÅNDSNÄMNDEN TAR FRAM NYA MÅL FÖR SINA VERKSAMHETER FÖR 

ANTAGANDE I TILLSTÅNDSNÄMNDEN I BÖRJAN AV ÅR 2014. 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att förtroendet 

för Håbo kommun behöver öka. När nämnden gör omprioriteringar som resulterar i att det tex 

uppstår fukt- och vattenskador i kommunens fastigheter eller att kommunens gator har ett 

eftersatt underhåll, så påverkar detta nämndens och även kommunens förtroende negativt. 

Därför kommer nämnden att prioritera att förvalta kommunens tillgångar med ett långsiktigt 

perspektiv. 

12.3.2.2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

Kommentar 

TILLSTÅNDSNÄMNDEN TAR FRAM NYA MÅL FÖR SINA VERKSAMHETER FÖR 

ANTAGANDE I TILLSTÅNDSNÄMNDEN I BÖRJAN AV ÅR 2014. 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att förtroendet 

för Håbo kommun behöver öka. Genom att förbättra tillgängligheten och förbättra 

medborgardialogen skapas en ökad delaktighet för medborgarna. För att förbättra 

tillgängligheten för medborgarna ytterligare krävs ett vidare förvaltnings- och 

avdelningsövergripande samarbete. 

12.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

12.3.3.1 Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens resurser och även 

mänskliga resurser, dvs medarbetare i kommunen 

Kommentar 

TILLSTÅNDSNÄMNDEN TAR FRAM NYA MÅL FÖR SINA VERKSAMHETER FÖR 

ANTAGANDE I TILLSTÅNDSNÄMNDEN I BÖRJAN AV ÅR 2014. 

Motivering 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där en balanserad ökning av antalet 

kommuninvånare är en viktig parameter. Att ökningen är balanserad samt att nämnden aktivt 

arbetar med tex källsortering, närodlade livsmedel och lokala leverantörer, skapar 



 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 116(119) 

förutsättningar för ett hållbart samhälle där kommunens ekologiska fotavtryck minskar, vilket 

kan möjliggöra en fossilbränslefri kommun 2050. 

12.4 Volymer och nyckeltal 

12.4.1 Miljöavdelningen 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal inspekterade 
livsmedelsanläggningar, st 

  69 61 61 65 

Antal inspekterade B- och C-
anläggningar 

  29 28 28 22 

Antal inspekterade enskilda 
avloppsanläggningar 

  96 70 100 100 

Antal inspekterade livsmedelsanläggningar, st 

Miljöavdelningen visar hur många livsmedelsanläggningar som har inspekterats. I Håbo 

kommun finns totalt 117 st livsmedelsanläggningar som miljöavdelningen har tillsyn över. 

Anläggningarna är av olika storlek och innebär därav olika stora risker ur livsmedelssynpunkt. 

Stora anläggningar med större risker får tillsynsbesök varje år medan mindre anläggningar 

med mindre risker får tillsynsbesök med glesare intervall. Under 2014 planeras att 65 

livsmedelsanläggningar ska få tillsynsbesök. 

Antal inspekterade B- och C-anläggningar 

Miljöavdelningen visar hur många tillståndspliktiga samt anmälningspliktiga miljöfarliga 

verksamheter som har fått tillsyn. I Håbo kommun finns 10 st tillståndspliktiga miljöfarliga 

verksamheter samt 26 st anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. De verksamheter som 

innebär störst risk ur miljösynpunkt får tillsynsbesök varje år och mindre verksamheter med 

mindre risker ur miljösynpunkt får tillsynsbesök med glesare intervall. Under 214 planeras 

totalt 22 st tillståndspliktiga samt anmälningspliktiga verksamheter att få tillsynsbesök. 

Antal inspekterade enskilda avloppsanläggningar 

Miljöavdelningen visar hur många enskilda avloppsanläggningar som har fått tillsyn. I Håbo 

kommun finns ca 1800 st befintliga enskilda avloppsanläggningar. Det är med andra ord ett 

tidskrävande arbete att gå igenom alla dessa anläggningar för att bedöma om de klarar 

lagstiftningens krav. Planeringen för denna tillsyn är därmed långsiktig och miljöavdelningen 

har som mål att 100 st befintliga enskilda avlopp ska få tillsyn under 2014. 

12.4.2 Byggavdelningen 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Produktivitet, st 
(ansökningar/årsarbetare) 

111 149 74 140 150 150 

Produktivitet, st (beslut/årsarbetare) 108 90 62 140 160 160 

Handläggningstid, veckor 3,4 7,9 8,5 3 4 4 
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Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Kundnöjdhet, (%) procent 84 63 56 95 95 95 

Antal beslutade bygglov, st 267 198 246 215 300 300 

Antal överklagade beslut, st 11 5 2 5 5 5 

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare) 

Avdelningen har arbetat fram en handläggningsprocess för bygglovsärenden för en kort men 

rättssäker process. 

Produktivitet, st (beslut/årsarbetare) 

Antal beslut följer i stort sett antal ansökningar men kan komma att öka något tack vare 

satsningen på byggtillsyn. 

Handläggningstid, veckor 

Avdelningen är nu under hösten nere i en genomsnittlig handläggningstid på tre veckor men 

tror att det är möjligt med ett snitt på max fyra veckor under 2014 med avseende på 

säsongsvariationerna. 

Kundnöjdhet, (%) procent 

Resultatet av höstens mätning kommer först i december 2013. 

Antal beslutade bygglov, st 

Avdelningen anar en viss mättnad av nya byggprojekt i kommunen och vågar därför inte 

hoppas på en någon märkbar ökning under 2014. 

Antal överklagade beslut, st 

Genom tydliga beslut utifrån en konsekvent och rättssäker handläggning räknar avdelningen 

med att antalet överklagade ärenden inte ska öka. 

12.4.3 Stab 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Bostadsanpassning, kr/invånare  112 139 132 132 134 

Bostadsanpassning, kr/invånare 

Bostadsanpassningar görs för kommuninvånare i syfte att ge människor med 

funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Utfallet kan 

variera mycket mellan åren beroende på de behov som uppkommer. 
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12.5 Drifts- och investeringsredovisning 

12.5.1 Driftsredovisning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Tillståndsnämnden -194 -219 -189 -189 0  

Nämndssekreterare 0 -41 -41 -42 1  

Summa Nämndsverksamhet -194 -260 -230 -231 1  

       

Mät, kart och GIS -1 386 -1 405 -1 425 -2 101 676 1 

Summa Mät, kart och GIS -1 386 -1 405 -1 425 -2 101 676  

       

Bygg -684 -1 214 -900 -863 -37  

Summa Bygg -684 -1 214 -900 -863 -37  

       

Miljöavdelningen, stab -742 -1 055 -1 055 -1 007 -48  

Miljöskydd -601 -474 -474 -616 142 2 

Hälsoskydd -569 -558 -458 -455 -3  

Livsmedel -41 -213 -213 -90 -123 3 

Summa Miljöavdelningen -1 953 -2 300 -2 200 -2 168 -32  

       

Bostadsanpassning -2 773 -2 650 -2 650 -2 792 142 4 

BMF-Stab 0 0 0 -1 045 1 045 5 

Summa Bygg- och miljöförvaltningen, 
stab 

-2 773 -2 650 -2 650 -3 837 1 187  

       

Summa Tillståndsnämnden -6 990 -7 829 -7 405 -9 200 1 795  

Kommentarer driftsredovisning 

1. Mät, kart och GIS 

Kommunfullmäktige har beslutat om tillskott för kvalitetsförbättringar av kommunens kart- 

och GIS plattform, medlemskap i geodatasamverkan samt för att påbörja arbetet med en 

övergång till nytt höjddatasystem. 

2. Miljöskydd 

Ökade lönekostnader då tidigare föräldraledig chef är tillbaka. 

3. Livsmedel 

Minskade lönekostnader då det under 2013 fanns budget för dubbla livsmedelsinspektörer 

under en tid pga pensionsavgång. 

4. Bostadsanpassning 

Budgetöverföring från fastighetsavdelningen (115 tkr), löneökning. Verksamheten har även 

fått medel för att hantera den ökade mängd invånare som har behov av bostadsanpassning 
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(18tkr). 

5. Bygg- och miljöförvaltningen stab (BMF-Stab)  

Budgetramen för bygg- och miljöförvaltningens stab är överförd från miljö- och 

teknikförvaltningen. 345 tkr är överförd från MTF-Ledning och 700 tkr från Adm. avd. 

  

12.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr 
Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Inventarier avskr 3 år 0 0 0 15  

Summa 0 0 0 15  

Kommentarer investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten avser inköp av datorer till verksamheten. 


