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FAKTA OM HÅ MM
POLITIK 
representation i ko
 
Parti 

 
M t 

% av 
valma n a and n eskår

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

BEFOLKNING PER 2  31/1
 
 
Församling 

 
Å

 
Å

 
År  

1980 
r  

1990 
r  

2000 

 
År  

2006 

 
År  

2007 
Kalmar 7.519 8.059 9 119 9 786 9 903 
Yttergran 4.355 5.144 5 128 5 184 5 236 
Övergran 560 724 941 1 174 1 241 
Häggeby 215 332 478 578 585 
Skokloster 652 950 1 802 1 915 1 966 
Kommunen 1 17 18 3 301 15 209  468 637 18 931 
 

ÅLDERSFÖR NING PER 2007-12-31 DEL

 H komm Riket åbo un 
 

Uppsala län 

Ålder Antal % % % 
0-6 1 890 10,0 7,8 8,1 
7-9 756 4,0 3,1 3,1 
10-12 777 4,1 3,3 3,4 
13-15 957 5,1 4,0 4,1 
16-19 1 179 6,2 5,5 5,7 
20-29 1   629 8  ,6 12,1 14,1 
30-44 4 572 24  ,2 20,6 20,5 
45-64 4 995 26,4 26,1 25,7 
65-79 1 747 9,2 12,2 10,7 
80-w 4  29 2,3 5,3 4,6 
Summa 18  1 931 100 100 00 
Medelålder 3 39,6 7,4  41,0 

UTDEBITE ,  2 2RING  åren 003- 007 
Håbo 
Kommun 

År 
2003 

År 
2004 

År 
2005 

År 
2006 

År 
2007 

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

32:20 32:20 32:20 32:20 32:20 

 
*Fr o m år 2000 utgör församlingar och samfälligheter inom 
Svenska kyrkan inte kommuner utan delar av trossamfund Svenska 
kyrkan. De kan därför inte längre ta ut skatt men har i stället rätt att 
ta ut kyrkoavgift. 
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Det går bra för Håbo kommun och vi lägge

ror
r 

ar 

 
äkraste sättet 

ånga och 
 

 

tå för och har 
ch 
. 
er 

ttningar. Vi 

ra 
e 

ajoriteten har därför gjort en offensiv 
atsning på dessa. I sammanhanget kan 
ämnas föräldravandringar, föreläsningar för 

föräldrar och ungdomar samt utökat  
 
 

 
ns 

t. 

ram i 
- 

r 
 aktivt för att öka 

re 
r 

tet med dessa 
ligt 

 
 

vslutningsvis vill jag tacka alla 
edarbetare, som gör ett fantastiskt arbete, 
om kommunen för det gångna året. 

K
 

d 

nu ytterligare ett fantastiskt verksamhetsår 
till handlingarna. Majoriteten har under året 
fortsatt att fokusera sitt arbete på att 
kommunen ska bli en ännu bättre kommun 
att bo och verka i. 
Det är mycket glädjande att vi ännu ett år h
ett positivt resultat och skälen till det är 
givetvis flera. En stark tillväxt och Sveriges 
allmänt goda ekonomiska utveckling 
påverkar naturligtvis. Men det är också av 
stor betydelse att vi politiker och våra 
anställda har haft fokus på betydelsen av god
konomisk hushållning. Det se

att bibehålla och utveckla god kvalitet i 
kärnverksamheterna är just god ekonomi. 
Ordning och reda i kommunens finanser har 
kommit att bli vår ledstjärna 
 

tmaningarna är och har varit mU
det finns mycket att göra för medborgarna
i Håbo kommun. Majoriteten satsar 
medvetet på att öka valfriheten och 
kvaliteten i våra verksamheter. 
 
En professionell skola är viktig för alla och 
skolan är en av de viktigaste grundstenarna i
vårt samhälle. Majoriteten har tagit tydlig 
tällning för vad skolan ska ss

satsat på att göra kvalitetsutvärderingar o
certifieringar av kommunens grundskolor
Målet är att alla ska vara certifierade und
innevarande mandatperiod. 
 
Gymnasieskolan utgör grunden för våra 

ngdomars framtida förutsäu
bildade ett gymnasieutskott som har till 
uppgift att utveckla utbildningen och ge vå
ungdomar förutsättningar för att få arbet
efter avslutad utbildning.  
 
Ungdomsfrågorna har varit och kommer 
ortsättningsvis att vara i fokus och f

m
s
n

 
samarbete mellan polis, socialtjänst och 
skola. 
 
Näringslivet i Håbo fortsätter att utvecklas 
och majoriteten arbetar intensivt för att Håbo

arknads AB fortsatt ska främja kommuneM
samarbete med det lokala näringslivet. Vi 
kommer även framöver att satsa på att 
utvidga samarbetet mellan näringslivet och 
skolan i kommunen, inte minst gymnasie
 

öreningslivet i kommunen har lyfts fF
och med att vi bildat en ny nämnd för kultur
och fritidsfrågor. Detta var en tydlig 
markering för att visa att majoriteten tar 
dessa frågor på allvar även framöver. 
 
Äldreomsorgen i kommunen är central fö

ajoriteten och vi arbetarm
brukarnas möjligheter att välja såväl utföra
som boendeform. Dessutom är det viktigt fö
oss att för den enskilda har möjlighet till 
meningsfulla aktiviteter. 
 
Miljöfrågorna är för majoriteten som för 

ånga andra viktiga och arbem
kommer att förbättras i allt väsent
framöver. Vi kommer fortsatt att arbeta med
att få fram en kommunal miljöstrategi utifrån

e nationella mål som finns. d
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mnders 

lståndsnämnd, kultur och fritidsnämnd samt valnämnd och överförmyndarnämnd.  

rganisationsstruktur 

- 
ehåller även de helägda 

olagen Håbohus AB, Håbo Fastighets AB samt Håbo marknads AB. 

 

 
Håbo kommun styrs av kommunfullmäktige, med 41 ledamöter. Kommunstyrelsen leder och
samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nä
verksamhet. År 2007 förändrades organisationen inom kommunstyrelsens förvaltning. 
  

e övriga nämnderna är socialnämnd, bildningsnämnd, miljö- och tekniknämnd och D
til

 
O
 

 
 

Förvaltningsorganisationen består av kommunstyrelse förvaltning, bildningsförvaltning, miljö
och teknikförvaltning, socialförvaltning. Koncernen Håbo kommun inn

        Kommunfullmäktige Demokratiberedning 

Valberedning 

Valnämnd 

Miljö- o tekniknämnd Överförmyndarnämnd Socialnämnd Kultur- och 
fritidsnämnd 

Bildningsnämnd Tillståndsnämnd 

     Kommunstyrelsen 

Kommundirektör 

Personal- och 

Brottsförebyggande Rådet 

Helägda kommunala 
bolag 
 
Håbo Fastighets AB 
Håbohus AB 
Håbo Marknads AB 

Revisor

              Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Folkhälsofrågor 
Drogförebyggande arbete 
Planering / upphandling 
Samhällsplanering 
Information 

Socialförvaltningen 
Individ och familjeomsorg 
Äldreomsorg 
Omsorg vid fysiskt och psykiskt funktions 
hinder 
Förvaltning Godemän 
Skuldsanering 
Konsumentrådgivning 

Bildningsförvaltning 
Förskola 
Grundskola 
Gymnasium 
Särskola 
Komvux 
Musikskola 
Bibliotek 
Kultur och fritidsfrågor 
Föreningar

Miljö- och teknikförvaltningen 
Bygg och Miljö 
Fastighet 
Vatten och avlopp 
Miljöteknik 
Bostadsanpassning 
Bygglov 
Miljö- och hälsoskydd 
Lokala trafikföreskrifter 
Räddningstjänst 

Biståndsutsk

Pensionärsrådet 

Handikapprådet Gymnasiesutskot

Ekonomi och 
redovisning 
Löneadministration 
Personal 
IT 

Föräldrarådet 

b
 
 
 
 

 



 
MÅL OCH POLITISK 
VILJEINRIKTNING. 
 

Budgetdokument för år 2007 innehåller mål 
som är kommunövergripande och mål mer 
direkt riktade mot kommunens olika 
verksamheter. Nedan kommenteras de 
kommunövergripande målen. Mål riktade 
mot kommunens olika verksamheter 
kommenteras i respektive nämnds 
redovisning. 
 

God ekonomisk hushållning 
 

Kommunfullmäktige antog i samband med 
budgetbeslut, riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning som skall gälla för kommunens 
nämnder och verksamheter. 
 
God ekonomisk hushållning uppnås genom 
att verksamheterna presterar god kvalité på 
de tjänster kommunen erbjuder sina 
kommuninvånare samtidigt som de 
ekonomiska ramarna som kommun-
fullmäktige fastställt hålls. 
 
Effektiviteten uppnås genom samverkan med 
andra aktörer, fortsatt utveckling av 
kvalitetssystemen och ökad valfrihet i det 
skattefinansierade utbudet av tjänster.  
 
Uppfyllelse: 
Utvärdering av hur nämnderna i sina 
verksamheter tillämpat Kommun-
fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning görs i respektive nämnds 
verksamhetsberättelse. Samtliga nämnder 
utom socialnämnden har hållit de fastställda 
ekonomiska ramar som fullmäktige beslutat 
för år 2007. 
 
 
 
 

 
 

 

Ekonomiska mål 
 

De övergripande långsiktiga ekonomiska 
målen är: 
 

• Skatten ska inte höjas 
• Resultatet ska uppgå till 3% av 

skattenettot 
• Soliditeten ska vara 0 inom 16 år, dvs. 4 

mandatperioder.  
 

Finansiella mål för 
planperioden 2007-2009 
 

Resultatmål  
 

• Kommunens resultat skall, sett över 
perioden, uppgå till minst 3 % av 
skattenettot (skatteintäkterna plus 
utjämningen).  

 
Det är väsentligt att vi har en god 
kostnadskontroll i verksamheten i syfte att: 

- dagens kommuninvånare skall 
finansiera sin egen välfärd 

- klara kommunens pensionsåtaganden 
- skapa utrymme för att klara 

oförutsedda kostnader. En procents 
ökning av våra nettokostnader 
motsvarar ca 6,5 mkr 

 

Måluppfyllelse: 
 

• Kommunens bokslut för år 2007 visar 
att resultatkravet har uppfyllts. 
Kommunens resultat uppgår till drygt 
26,6 mkr eller 3,7 % av skattenettot. 

 
 
. 
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Investeringsmål 
 

• Kommunens investeringar skall till    
100 % vara egenfinansierade. 

 
Investeringar inom den skattefinansierade 
verksamheten ger normalt ingen avkastning. 
En lånefinansiering av dessa investeringar 
innebär på sikt ökade finansiella kostnader, 
som tar resurser från kärnverksamheterna. 

Måluppfyllelse: 
 
Kommunfullmäktige fastställde 
investeringsbudgeten för år 2007 till 42 405 
tkr inkl. anslag för avgiftsfinansierade 
verksamheter om 11 900 tkr.  
 
I samband med bokslut för år 2006 beslutade 
fullmäktige att föra över anslaget för ej 
färdigställda investeringsprojekt år 2006 till 
år 2007 om 17 802 tkr och anslå ytterligare 
9 152,5 tkr i tilläggsanslag för pågående 
investeringsprojekt.  
 
Ytterligare ett beslut togs av kommun-
fullmäktige 2007-04-23 dels om att bevilja 
miljö- och tekniknämnden ett tilläggsanslag 
om 4 318 tkr för finansiering av VA-
utbyggnad inom Kivinge – 
Övergransområdet dels ett tilläggsanslag om 
11 200 tkr för uppförande av en 
återvinningscentral inom Västerskogs 
industriområde, Bålsta tätort. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-09-24 
att bevilja Miljö- och tekniknämnden ett 
tilläggsanslag, för ombyggnad av skollokaler, 
om 1 400 tkr 
  
Investeringsbudget för år 2007 uppgick 
således till drygt 86,3 mkr. Utfallet blev  
80.3 mkr. 
 
Målet om att hela investeringsutrymmet skall 
finansieras med egna medel har uppfyllts. 
Finansieringen har skett dels med kassaflödet 
från den egna verksamheten (67,4 mkr), dels 

med likvida medel (20,2 mkr). Se 
betalningsflödesanalysen sid. 41. 
 

Skuldsättningsmål 
 

• Kommunens låneskuld skall minskas 
med 3.7 procent av skattenettot under 
perioden 2007-2009. Intäkterna av 
engångskaraktär (försäljning av mark och 
fastigheter) skall i första hand användas 
till att minska kommunens 
skuldsättningsgrad. 

 
Kommunen har under flera år haft hög 
skuldsättningsgrad. Soliditeten uppgick år 
2005 till endast 6,73 procent exkl. pensions-
åtagande.  Efter beaktande av de 
pensionsförpliktelser som redovisas utanför 
balansräkningen var soliditeten -30,7 
procent. Om målsättningen för den minskade 
låneskulden uppnås under perioden kan 
amorteringen göras med 87 mkr. Därmed 
minskas kommunens exponering mot 
räntehöjningar på sikt. 
 

Måluppfyllelse: 
 
Skulderna har under 2007 minskats med ca 
1,0 mkr eller 0,14 procent av skattenettot 
enligt betalningsflödesanalysen. 
 
Målet kommer att utvärderas fortlöpande 
under planperioden. 
 

Livsmiljö, infrastruktur och 
kommunikationer 
 

Kommunen karaktäriseras av en god 
livsmiljö, väl utbyggd infrastruktur och goda 
kommunikationer. I samhällsbyggnadsarbetet 
strävar vi efter att bevara vår natur och goda 
miljö samt att tillgängliggöra 
mälarstränderna. 
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Måluppfyllelse: 
 
• Översyn har gjorts av kollektivtrafikens 

linjesträckning i kommunen. Besparingar 
har genomförts i lokaltrafiken, utan att ge 
avkall på kommunikationsmöjligheterna. 
Kista bussen har återinförts. Kommunen 
har verkat för utbyggd spårkapacitet mot 
Stockholm genom Miab och 
regionförbundet. 

 
• Översiktsplanen slår vakt om natur och 

miljö för framtida generationer samtidigt 
som naturnära och sjönära boende 
etableras i balans med kommunens 
resurser. 

 
• En omfattande utbyggnad av va-nätet mot 

Övergran – Kivinge har genomförts. 
 
 

Näringslivet 
 

• Näringslivet ges goda förutsättningar 
för företagande och kännedom om detta 
skall spridas i vår omvärld. Därmed 
skapas möjlighet för fler 
kommuninvånare att arbeta i kommunen. 

 
 

Måluppfyllelse: 
 
• Flera nya verksamhetsområden i goda 

kommunikationslägen har identifierats i 
den kommunomfattande översiktsplanen. 

 
• Håbo Fastighets AB har under året sålt 

59 000 kvm industrimark, fördelat på 16 
olika kunder.  

 
• Besöken hos de lokala företagen har 

fortsatt med syfte att utbyta tankar och 
idéer inför framtida planering. Se även 
sidorna 11-12 Håbo marknads AB   

              
             
 

• Samverkansprojektet E-ship, 
Innovativa åtgärder i skolan, 
tillsammans med Enköpings kommun 
pågår. E-ship syftar till att öka 
elevernas och personalens kunskap 
och kännedom om det lokala 
näringslivet. Samt till att verka för ett 
ökat entreprenörskapsintresse.    
Projektet pågår 061001-081031 och 
Håbo kommun har erhållit ca 1.6 mkr 
i EU-stöd för detta. 

 
 

Trygg och säker miljö 
 

• Genom samverkan med frivillig-
organisationer, näringsliv, polis och 
andra myndigheter skapas en för Håbo-
borna trygg och säker miljö, såväl dag- 
som nattetid. 

 

Måluppfyllelse: 
 

• Fortlöpande samverkan sker i det 
lokala brottsförebyggande rådet.  

 
• Kommunfullmäktige beslutade under 

året att avsätta 600 tkr för ungdoms-
verksamhet genom samverkan i 
projektform med brottsförebyggande 
rådet. 

 
 

Befolkningstillväxt 
 

3 

• Befolkningstillväxt och byggande skall 
ske i balans med kommunal service-
kapacitet, infrastruktur och miljö. I 
genomsnitt 115 bostäder per år skall 
tillkomma i olika typer av ägarformer för 
att tillgodose invånarnas behov. 

 
 
 
 



Måluppfyllelse: 
 
• Översiktsplanen ger tydlig kraft till målet 

och söker skapa balans i resursutbud, 
tillväxt och miljö. 

 

• Bostadsbyggandet har varit omfattande 
och spritt på olika upplåtelseformer.  

 
• Under året har två flerbostadshusprojekt i 

bostadsrätt färdigställts. Håbohus projekt 
Källvägen – med kooperativ hyresrätt blir 
inflyttningsklart under våren 2008. 
Samtidigt har ca 50 lgh med äganderätt 
tillkommit. 

 
 

Serviceutbudet 
 

• Det kommunala serviceutbudet ska vara 
anpassat efter behoven i kommunens 
olika delar. 

 

Måluppfyllelse: 
 
• Utbudet av kollektivtrafik har under året 

bedömts, av Upplands Lokaltrafik AB 
och kommunen, ligga i linje med 
trafikbehovet. 

 
• Nya hållplatslägen har etablerats i 

kommunen för att möta tillkommande 
behov. 

 
• Översiktplanen ger utrymme för nytt 

boende och nya verksamheter i 
gynnsamma trafikeringslägen. 

 
• Ett nytt äldreboende på Dalängen har 

tillkommit. 
 
 
• Särskolan har fått nya lokaler vid Gröna 

Dalenskolan. 
. 

Inflytande 
 

• Möjligheten till inflytande från 
invånare och företagare skall ökas. 

 

Måluppfyllelse: 
 

• Möjligheten till medborgarförslag 
föreligger sedan årsskiftet 2003/2004 
genom fullmäktiges antagande av 
nuvarande arbetsordning.  

 
• Vid ”Allmänhetens frågestund” som 

anordnas i anslutning till 
fullmäktigesammanträdena, ges 
medborgarna möjlighet att ställa 
frågor om kommunens verksamheter.  

 
• På klagomal@habo.se kan önskemål 

om förändringar lämnas in.  
 

Förhållningssätt 

 
• Alternativa driftsformer ska alltid 

övervägas inför start av ny verksamhet i 
syfte att skapa ökad valfrihet samt att 
skattemedel ska användas på bästa 
möjliga sätt. 

 

Måluppfyllelse: 
 
 
• Ett förslag till regelverk för utmaningsrätt 

har upprättats. Frågan om antagande av 
reglerna behandlas under 2008. 
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• En intraprenad har inrättats för det 
nystartade äldreboendet på Dalängen. 

mailto:klagomal@habo.se


Personalpolitiska mål  

Genom en framsynt personalpolitik ska 
verksamhetens behov av personal tillgodoses. 

• För att kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare måste personalen uppleva att 
arbetsförhållandena går att påverka efter 
individuella förutsättningar. 

Måluppfyllelse: 
 
• Inom ramen för kommunens strategi för 

att främja hälsa sker ett fortsatt aktivt 
rehabiliteringsarbete. Bland annat 
innebärande ett nära samarbete med 
berörda anställda, ansvariga chefer och 
kommunens företagshälsovård för att 
planera och underlätta återgång till 
arbete. 

 

• Personalen ska få den utbildning och 
annan kompetensutveckling som behövs 
för att klara nuvarande och framtida krav 
i arbetet. 
 

Måluppfyllelse: 
 

• En omfattande arbetsmiljöutbildning för 
kommunens samtliga chefer och 
skyddsombud/arbetsplatsombud har 
genomförts och avslutats under våren 
2007. 

 
• Ett kompetensutvecklingsprogram 

finansierat med EU-medel har 
genomförts. Verksamheter från 
kommunens olika förvaltningar har 
berörts.  

 

• Arbetsplatserna och arbetsmiljön ska 
präglas av samverkan, tydligt ledarskap, 
tillit och förtroende, vilket främjar hälsa 
och reducerar sjukfrånvaro.  

 

Måluppfyllelse: 
 

• Ett nytt samverkansavtal, som ska 
föregås av partsgemensam utbildning 
före ikraftträdandet den 1 april 2008, 
har tecknats med arbetstagar-
organisationerna. 
Samverkanssystemet ska underlätta 
samverkan såväl mellan arbetsgivaren 
och de anställda som mellan parterna. 
Därigenom ökar möjligheterna till 
delaktighet och medinflytande. 
Systemet syftar även till att se och 
hantera hälso-, arbetsmiljö-, 
medbestämmande- och verksamhets-
frågor ur ett helhetsperspektiv, samt 
att utveckla organisationens 
kompetens i dessa frågor. 

 
• Kommunens chefer har under 

verksamhetsåret 2006/2007 inbjudits 
att delta i åtta träffar kallad 
”reflekterande chefer”. Syftet är att 
öva förmågan att föra dialog för att 
bland annat kunna forma en 
gemensam syn på uppdrag med kända 
mål och tydliga förväntningar. 

 
• För att främja medarbetarnas hälsa 

finns aktiviteter för att stimulera till 
friskvård; utbildade 
friskvårdsinspiratörer på de olika 
arbetsplatserna, friskvårdsbidrag 
uppgående till 1 200 kr anställd och 
år samt en timmas friskvård per vecka 
förutsett att verksamheten medger 
detta. 

 
• Under året har personalklubben 

erbjudit ett antal trivsel- och 
friskvårdsaktiviteter. 
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KOMMUNKONCERN 

Koncernen Håbo kommun omfattas av 
kommunen, helägda Håbo fastighets AB och 
Håbohus AB samt Håbo marknads AB. Vid 
upprättande av koncernredovisning har 
kommunens redovisningsprinciper varit 
vägledande. Någon justering av 
avskrivningsprinciper har inte gjorts utan 
respektive företags principer gäller i detta 
sammanhang. Eliminering av interna poster 
av väsentligt värde har skett beträffande 
mellanhavanden mellan kommunen och 
bolagen samt mellan respektive bolag. 
 
Sammanställt resultat åren 2006/2007 
 
 
Resultaträkning,tkr 

Bokslut  
2006 

Bokslut 
2007 

Rörelsens intäkter 278 042 256 711
Rörelsens kostnader -818 260 -852 990
Avskrivningar -58 084 -59 764
Verksamhetens 
nettokostnad 

 
-598 302 -656 044

  
Skattenetto 685 001 726 602
Finansnetto -41 801 -46 579
Resultat efter 
finansiella poster 

 
44 899 23 979

  
Skatt på årets resultat -3 166 -65
  
Resultat 41 732 23 915
  
Omslutning 1 509 493 1 628 626
Soliditet 8,56 % 9,40 %
 
Konsolidering till kommunkoncernnivå omfattar Håbo kommun, 
Håbohus AB och Håbo Fastighets AB samt Håbo marknads AB. 
Eliminering har gjort av periodiseringsfonderna för Håbo fastighets 
AB och en korrigering har gjorts i resultatet för år 2006. 
 
Årets resultat mäts som resultat efter finans-
netto och efter extraordinära intäkter och 
kostnader. I 2007 års bokslut uppgår 
koncernens resultat till ca 23,9 (41,7) mkr 
vilket är 17,8 mkr sämre än föregående år. 
Kommunens del av resultatet är ca 26,6 
(33,7) mkr, vilket är 7,1 mkr sämre än 
föregående år. De kommunala bolagen 

redovisar ett negativt resultat sammantaget 
på drygt -2,7 (+6,2) mkr varav Håbohus AB  
-2,75 (0,7) mkr, Håbo fastighets AB 0,047  
(7,3) mkr Håbo marknads AB 0,012 mkr. 
 
Sammanställt resultat åren 1995-2007 
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Koncernens totala anläggningstillgångar 
ökade netto med ca 108,8 (56,6) mkr. varav 
Håbohus AB står för 62,9 mkr. 
Avskrivningar uppgår till 59,8 (58,1) mkr, en 
ökning med Ca 1,7 mkr jämfört med år 2006.  
 
Skulder 
Skuldsidan inkl. pensionsförpliktelse och 
avsättningar har under året ökat med 95,2  
(46,5) mkr. Koncernens soliditet uppgår till 
9,40 (8,56) %.  
 
Koncernen har fortfarande hög låneskuld och 
är mycket räntekänslig. Koncernen måste 
även framöver öka andelen eget kapital och 
därigenom skapa reserver för att möta 
kommande kända och okända kostnads-
ökningar eller intäktsminskningar.  
 
Borgensåtaganden 
Externa borgensåtaganden och ansvars-
förbindelser för koncernen uppgår vid 
utgången av år 2007 till 161,2 (27,3) mkr. 
Detta är en ökning med ca 134 mkr. 
Ökningen förklaras till stor del av att 
koncernens ansvarsförbindelser för 
kooperativa hyresrätter på källvägen  
tillkommit under år 2007. 
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Förvaltningsberättelse 



 
 
Ansvarsförbindelse/ 
borgensåtaganden,tkr 
 

 
 

År 2006 År 2007

Egnahem statlig 
kreditgaranti 

 
48 85

Bostadsrätter statlig 
kreditgaranti 

 
3 483 3 483

Egnahem kommunalt 
kreditgaranti 

 
184 1 779

Ansvarsförbindelse 
Håbohus AB 1) 

 
10 408 144 500

  
Operationell leasing  
Wasa kredit hem-pc 2 658 1 174
Telefinans  467 0

 
Borgensåtaganden   
Föreningar 2 401 2 556
BRF Väppeby 7 670 7 580
Summa 27 319 161 157
 
1) Avser ansvarsförbindelsen på källvägen (kooperativa hyresrätter) 
ca 134,1 mkr, pantbrev på kreditinstitutioner 10,4 mkr. 

HÅBOHUS AB 
Det allmännyttiga bolaget äger och förvaltar 
fastigheter belägna inom Håbo kommun. 
Fastigheterna omfattar både bostäder och 
lokaler. Bolaget är helägt av Håbo kommun. 
 
Resultaträkning åren 2006-2007 
 
Resultaträkning,tkr 

Bokslut  
2006 

Bokslut 
2007 

Rörelsens intäkter 92 149 94 351
Rörelsens kostnader -48 770 -52 290
Avskrivningar -18 430 -18 444
Finansnetto -23 936 -26 367
Resultat efter  
finansiella poster 

 
1 013 -2 750

  

Skatt  -307 0
Resultat 706 -2 750
  

Omslutning 744 467 813 010
Soliditet 5,30% 4,50 %

Resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till  

-2 750 (1 013) tkr. Det negativa resultatet beror 
till största del på kostnader för fastighets-
utvecklingsentreprenaden. Soliditeten var vid 
årsskiftet 4,5 (5,3) %.  

Intäkter 
Rörelsens intäkter uppgick till 94 351  
(92 149) tkr. Intäktsökningen beror i huvud-
sak på de hyreshöjningar som skedde per  
2007-01-01. 
 
Rörelsens kostnader 

Underhållskostnader 
Underhållskostnaderna uppgick till 13 148  
(10 958) tkr. Underhållsarbetet har i stort följt  
den underhållsplan som ingår i hyresuppgörelsen. 
Ökningen beror dels på underhållsåtgärder i 
fastighetsutvecklingsentreprenaden, dels på de 
ombyggnadsarbeten som pågår i lägenheterna på 
Skeppsvägen . 

Driftkostnader 
Driftkostnaderna inklusive administration ökade 
till 36 646 (35 118) tkr. 
Uppvärmningskostnaderna har sänkts dels pga 
den höga medeltemperaturen under året och dels 
genom åtgärder som utförts i energibesparings-
projektet. Uppvärmning av fastigheterna sker till 
största del med fjärrvärme och utgör 21 (24) % av 
kostnaderna. Ökningen av kostnaderna för 
sophantering beror dels på ökade taxor och dels 
på reparationer av sopsugsanläggningen. 
Reparationskostnaderna ökade under året 
beroende på att varje omflyttning kräver mer 
åtgärder, bl a golvslipning och målningsarbete. 
Elkostnaderna har varit oförändrade mot 
föregående år, en utvärdering av det nya avtalet 
ska göras under 2008. Yttre och inre skötsel har 
ökat, arbetet med förebyggande åtgärder kväver 
en del kostnader initialt. Driftkostnader exklusive 
underhåll och fastighetsskatt har ökat till 396 
(381) kr per m². 

Fastighetsskatt 
Fastighetsskatten för 2007 minskade till 2 496  
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(2 694) tkr. Kostnaden för 2007 har reducerats 
pga ändrade skatteregler. Procentsatsen för 
hyreshus har sänkts från 0,5 % till 0,4 %. 



Avskrivningar 
Avskrivningar görs enligt en 50-årig annuitets-
plan på byggnader och med 10 - 20 % på 
inventarier samt med 5 % linjärt för UER-
åtgärder. En extra avskrivning med 10 556  
(10 889) tkr har gjorts under året. Avskrivningar 
på uppskrivningar har skett med 1 119  
(1 119) tkr. 
 

Värdering 
Bolaget har i samband med bokslutet genomfört  
en intern värdering av fastighetsbeståndet i 
enlighet med branschpraxis. Värde-  
bedömningarna grundas på sakuppgifter i 
huvudsak erhållna ur bolagets administrativa 
system. Värdebedömningen baseras på en 
kassaflödesmodell där respektive fastighets 
kassaflöde under en femårsperiod prognostiserats 
för att därefter diskonteras till värdetidpunkten 
2007-12-31. Individuella, marknadsmässiga, 
avkastningskrav om 6,0 - 7,5 % har varit 
utgångspunkten vid värderingen. En 
diskonteringsfaktor (kalkylränta) om  
8,1 - 9,7 % har använts. Värderingen visade          
att marknadsvärdet på fastighetsbeståndet är 
relativt oförändrat jämfört med tidigare år. 
 
Finansiella kostnader 
Finansiella kostnader är den största enskilda 
kostnadsposten och svarar för ca 28 (27) % av 
rörelsens totala kostnader.  Räntekostnaderna 
ökade med 2 005 (-3 021) tkr. 
Finansverksamheten regleras av företagets 
finanspolicy, för att minimera ränterisker 
eftersträvas en spridning av räntepositioner  
över tiden. Bolaget använder ränteswapar som 
säkringsinstrument. Som säkerhet för lånen  
finns antingen kommunal borgen eller pantbrev. 
 
Finansiella intäkter 
Nya regler för räntebidragen trädde ikraft  
2007-01-01 vilket innebär att ersättningen har 
sänkts till mellan 14 - 20 % mot tidigare 30 %  
av godkänt bidragsunderlag. Räntebidragen 
avtrappas successivt och upphör att gälla under 
2011. Räntebidragen motsvarar nu 0,8 (1,3) %  
av företagets totala intäkter. 
 
 

Investeringar 
Årets investeringar i byggnader och anläggningar 
är 80 922 (27 795) tkr. Största delen av utgifterna 
utgör dels av fastighetsutvecklingsentreprenaden, 
och dels av byggkostnader för Källvägen. Ny- och 
ersättningsinvesteringar i inventarier, verktyg och 
maskiner uppgår till 449 (866) tkr. 

Verksamhet 
Bolaget äger fastigheter belägna inom Håbo 
kommun. Fastigheterna omfattar både bostäder 
och lokaler. Bolaget är medlem i Sveriges 
allmännyttiga bostadsföretags organisation, 
SABO, samt Fastighetsbranschens 
arbetsgivarorganisation, Fastigo. Dessutom är 
bolaget delägare i Husbyggnadsvaror, HBV 
förening u.p.a.  

Fastighetsbestånd 
Antalet ägda lägenheter uppgick per 2007-
12-31 till 1 267 st med en bostadsyta om ca 
86 500 m² samt ca 8 120 m² lokalyta. I 
antalet lägenheter ingår 138 bostäder för 
grupp- och äldreboende samt särskilt boende. 

Uthyrning 
Uthyrningen har varit stabil under året. 
Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stor, 
framförallt på en- och tvårumslägenheter. 
Vid årsskiftet uppgick antalet bostads-
sökande till ca 2 400 personer. 
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Under februari införde bolaget ett nytt sätt att 
boka bostad i bolaget. Den bostadssökande 
får via Internet själv söka lediga lägenheter 
hos bolaget och anmäler även sitt intresse för 
lägenhet via samma interaktiva funktion. De 
som inte har tillgång till Internet kan göra 
sökningen i kundmottagningen på bolagets 
kontor. En utvärdering av den nya 
bokningsrutinen visar att uthyrnings-
processen går fortare och att den därmed har 
lett till lägre hyresbortfall i samband med 
uppsägningar av lägenheter. Det nya sättet att 
söka bostad ger också den bostadssökande en 
bättre överblick över bolagets lediga 
lägenheter. Under året har systemet 
utvecklats med införande av ”mina sidor” där 
bl a registrering av felanmälan kan göras 
direkt. Under 2008 fortsätter arbetet med 
utveckling av ”mina sidor”. Bolaget kommer 



också att införa handdatorer för bolagets 
besiktnings-verksamhet och felanmälan. 

Nyproduktion och byggplaner 
De 65 lägenheterna vid Källvägen är klara 
för inflyttning under februari och mars 2008. 
Markarbetena kommer att färdigställas under 
våren/försommaren. Lägenheterna upplåts 
som kooperativa hyresrätter där den 
kooperativa hyresrättsföreningen hyr 
lägenheterna av bolaget och i sin tur står som 
hyresvärd för de boende. Det har varit ett 
intressant och stimulerande projekt för 
bolaget då upplåtelseformen är annorlunda 
jämfört med vanliga hyresrätter. Bolaget har 
haft nära dialog med den kooperativa 
hyresrättföreningen och ett flertal möten med 
de blivande hyresgästerna. 
 
Bolaget har, efter de synpunkter som 
lämnades under utställningstiden sommaren 
2007, omarbetat förslaget till ny detaljplan 
för bolagets fastighet på Baldersvägen. 
Förslaget innehåller en förtätning av 
fastigheten med fyra nya lägenheter i ett 
plan. Om detaljplanen vinner laga kraft under 
första halvåret kan en igångsättning av 
arbetet vara möjlig under 2008. 
 
Hyror 
Hyrorna höjdes med i snitt 1,72 % från  
2007-01-01. Hyresförhandlingar med 
Hyresgästföreningen i Uppland har pågått 
under hösten avseende 2008 års hyror. Den 
uppgörelse som träffades innebar ett tvåårsavtal 
för 2008-2009 med en hyresökning för 
lägenheterna med i genomsnitt 1,7 % fr o m  
2008-01-01 samt 1,3 % fr o m 2009-01-01.  
Under året har bolaget haft fortsatta träffar med 
Hyresgästföreningen där bolaget diskuterat  
bl. a. säkerhet för boende och underhållsplaner. 
 
Miljö 
Bolagets miljöpolicy säger att bolaget ska 
göra medarbetare delaktiga och med-
ansvariga i miljöarbetet och kontinuerligt 
utveckla enskilda medarbetares miljö-
kompetens. Bolaget ska även samarbeta med 
hyresgäster för att minska miljöpåverkan. 

Under året har miljöinventering i befintliga 
bostäder (MIBB) utförts i ett betydande antal 
lägenheter. De flesta av dessa lägenheter har 
även åtgärdats beträffande de brister som 
uppdagades. Bolaget kommer att fortsätta 
med inventeringsarbetet under 2008.  
 
Vid inköp av fordon under året har Bolaget 
beaktat miljöaspekterna och inhandlat fordon 
som drivs med miljöanpassade dieselmotorer. 
 
 
Framtida utveckling 
Bolaget har påbörjat arbetet med en 
entreprenad avseende ombyggnad av 
lägenheterna på Skeppsvägen. Arbetet, som 
omfattar ca. 110 lägenheter, löper under sju 
år. Hyresgästerna evakueras under två 
månader från sina lägenheter för att bolaget 
ska kunna genomföra arbetet. Parallellt med 
de invändiga ombyggnadsarbetena planerar 
bolaget även för en renovering av fasader, 
tak och mark. bolaget filmar ledningar i 
marken för att undersöka om dagvatten- och 
dräneringsledningar men även de 
värmekulvertar som förser området med 
fjärrvärme behöver bytas. Bolagets avsikt är 
att dessa arbeten ska utföras i samband med 
renoveringsarbetena på respektive gård.  

 
I samband med hyresförhandlingarna under 
hösten 2007 avsattes ytterligare 1 000 tkr för 
underhåll i bolagets fastigheter.    
Totalt avsätter bolaget nu 11 100 tkr, vilket 
motsvarar ca. 120 kr/m2, för underhållsåtgärder. 
Det anser bolaget vara den minimala  
nivån för att upprätthålla standarden på bolagets 
fastigheter. Av dessa medel kommer ca. 5 000 tkr 
årligen att avsättas för åtgärderna på Skeppsvägen 
under en sjuårsperiod.  
 
Då bolaget har stora lån är bolaget mycket 
känsliga för ränteutvecklingen. I förhandlingarna 
om hyrorna fr o m 2008-01-01 har  
bolaget räknat med en viss ränteuppgång, men 
höjningar därutöver genererar hyreshöjningar i 
enlighet med en klausul i bolagets 
överenskommelse med Hyresgästföreningen. 
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HÅBO FASTIGHETS AB 
Bolaget, som bildades 1966, är sedan 1981 
helägt av Håbo kommun. Bolaget har som 
huvuduppgift att anskaffa och exploatera 
råmark samt försälja tomter för bostads-
bebyggelse, industri och handel etc. 
 
Resultaträkning åren 2006-2007 
 
Resultaträkning,tkr 

Bokslut 
2006 

Bokslut  
2007 

Rörelsens intäkter 39 462 16 112
Rörelsens kostnader -28 182 -14 284
Finansnetto -1 074 -1 721
Resultat efter  
finansiella poster 

 
10 205 107

  
Periodiseringsfond -2 553 -54
Skatt  -2 144 -45
Resultat 5 508 8
  
Omslutning 58 468 57 940
Soliditet 22,0 % 22,2
 
Ekonomi 
Bolaget är konjunkturkänsligt och i stor 
utsträckning beroende av kommunen/ 
ägarens utbyggnadsplaner.  
 
Sedan flera år har en stadig ökning av 
råmarkspriserna noterats i Bålsta. Trenden är 
i huvudsak positiv för bolaget men de 
nyligen gjorda förvärven har lett till höga 
räntekostnader. Under våren 2008 skall 
slutbetalning göras för de markförsäljningar 
(i Viby äng) som gjordes under 2006. Detta 
kommer att väsentligt minska bolagets 
låneskuld.  
 
Tack vare god försäljning av industrimark 
kan bolaget redovisa ett positivt resultat för 
2007.  
 
Verksamheter: 
 
Markinnehav 
Bolagets markinnehav uppgår totalt till 657 
ha. Jordbruksmarken är i sin helhet 
utarrenderad med möjlighet, för bolaget, att 

för exploatering undanta mark. 
Skogsmarken, ca 380 ha, sköts för bolagets 
räkning av Skogssällskapets förvaltning AB. 
 
Mark för bostäder: 
Under andra halvåret har en viss avmattning 
av konjunkturen för småhus märkts.  
 
Utbyggnaden av gemensam infrastruktur 
inom Viby äng har genomförts enligt plan - 
med tillägget att Bolaget och exploatörerna 
bekostat en rondell vid infarten till området. 
Motivet till utökningen är dels 
trafiksäkerhetsskäl och dels en önskan att 
möjliggöra högre exploateringsgrad vid 
kommande utbyggnadsetapper. 
 
Byggstart för Skanskas två första 
planområden påbörjas under våren 2008 – 
förutom villor kommer en BoKlok-grupp att 
uppföras. Detaljplanerna för TB-
exploaterings respektive Kärnhus områden 
beräknas kunna vinna laga kraft under våren 
2008. 
 
Avtalen om marköverlåtelse med TB-
exploatering och Kärnhus, vilka träffades 
under 2006, var villkorade dels av att viss 
infrastruktur skulle var utbyggd och dels av 
att respektive detaljplan skulle ha vunnit laga 
kraft. Infrastrukturvillkoren är uppfyllda. Det 
är dock först när detaljplanerna vunnit laga 
kraft som bolaget erhåller slutlikvid för den 
försålda marken. 
 
Inom området Torresta-Viby anger 
kommunens fördjupade översiktsplan att 
exploatering för ett 20-tal tomter kan göras 
på bolagets mark. Utbyggnaden kräver 
samarbete med ägare av angränsande 
markområden och planeringen har måst 
skjutas på framtiden.   
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Inga planeringsinsatser har gjorts beträffande 
Åsenområdet. Kommunen har meddelat att 
Åsen kommer att behandlas i den kommande 
fördjupade översiktsplanen för Bålsta. I 
nuläget föreligger osäkerhet huruvida 
byggnation kommer att ske i ursprungligt 
planerad omfattning. Mot bakgrund av detta 



har en nedskrivning skett av del av 
anskaffningsvärdet för marken. 
 
Mark för industri o dylikt: 
Efterfrågan på industrimark har varit god 
under året. Totalt har 59 000 kvm sålts.  
 
Inom Västerskogs industriområde har 
exploatering av mark för industrier tagit fart. 
Dels har bolaget kunnat sälja ett stort antal 
tomter och dels har bebyggelse påbörjats på 
tidigare sålda tomter. Markförsäljningarna 
har huvudsakligen gått till lokala företag 
vilka nu väljer att utvidga sin verksamhet. 
Vid årets slut finns totalt ca 10 ha säljbar 
industrimark kvar i Västerskogs 
industriområde. 
 
De omfattande markberedningsarbeten som 
pågått under hela året har också lett till 
klagomål från närboende. Framförallt är det 
sprängningar, skutknackning och krossning 
som stör. I takt med att markarbetena 
avslutas kommer dessa störningar att 
upphöra. 
 
I Dragets industriområde pågår 
detaljplaneläggning av Skanskas tidigare 
grustäkt. Bolaget har träffat en uppgörelse 
med Skanska om samarbete vid 
exploateringen. Resultatet blir att bolaget 
kommer att erhålla ca 15 000 kvm 
iordningställd mark. 

HÅBO MARKNADS AB 
Näringslivsservicen i Håbo Kommun sköts 
av det kommunala bolaget, Håbo Marknads 
AB sedan mars 2007. 
 
”Håbo Marknads AB har ambitionen att 
Håbo Kommun ständigt skall tillhöra landets 
10 toppkommuner när det gäller såväl  
nyföretagande, nyetableringar, som befintligt 
företagande” 
 

 

 

 

Resultaträkning år 2007 
 
Resultaträkning,tkr 

Bokslut  
2007 

Rörelsens intäkter 822
Rörelsens kostnader -813
Finansnetto 8
Resultat efter finansiella poster 17
 
Skatt  5
Resultat 12
 
Omslutning 247
Soliditet 45,4
 
 

Ekonomi 
Bolaget, som bildades mars 2007 är helägt av 
Håbo kommun. Bolaget har som huvud-
uppgift att tillhandahålla näringslivsservicen 
till nyföretagande, nyetableringar som 
befintligt företagande. 

Bolaget finansieras till största delen av 
kommunen genom driftbidrag. 

 
Verksamheter: 
Utveckla befintligt näringsliv 
Stimulera till breddad verksamhet, förmedla 
kontakter och tjänster, främja samverkan 
mellan företag och stimulera efterfrågad 
utbildning.  
 
Medverka till att skapa nya företag 
Vara rådgivare till ”starta eget företagare” 
och förmedla kontakter med samhällets olika 
aktörer. 
 
Arbeta för att fler företag etablerar sig i 
Håbo 
Verka för att fler företag etablerar sig i Håbo 
så att fler håbobor kan arbeta på hemmaplan 
med fler arbetstillfällen som följd och så att 
ett större utbud av näringslivet finns. 
 
Lotsning 
Det skall vara enkelt att driva företag i Håbo 
Kommun. 
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Därför skall vi i alla lägen kunna hjälpa till 
att ”lotsa” företagarna till rätt kontakt person 
på Håbo Kommun.



Stärka besöksnäringen 
Vidareutveckla befintligt samarbete med 
lokala aktörer, aktivt verka för ett ökat antal 
aktörer inom besöksnäringen och att fler 
besöksmål skapas. 
 
Marknadsföra Håbo 
Arbeta för att Håbo kommun blir känd som 
en god etableringsort och som en kommun 
med attraktiva boendemiljöer och 
upplevelser.  
 
Skapa goda kontakter mellan skola och 
näringsliv 
Medverka till ett ökat entreprenörtänkande i 
hela skolsystemet så att en ökad förståelse 
mellan skola och näringsliv uppstår och 
arbeta för att utbildningar anpassas efter 
arbetsmarknadens behov. 
 

Genomförda aktiviteter under året 
- Bolaget har skickat ut 4 Nyhetsbrev om 

näringslivet i Håbo Kommun till våra 1600 
företag. 

- Genomfört ett möte med alla mäklare i 
kommunen. 

- Genomfört en företagsträff i Skokloster för 
Skoklosterföretagarna. 

- Arrangerat Bygga Bo mässa, Håbo 
Mässan och Oktober Frisk mässan. 
Totalt har bolaget haft 75 utställande 
företag och ca 3 000 besökare på dessa 
mässor som var mycket uppskattade. 

- En starta eget mässa har arrangerats med 
utställare från banker, skatteverket, 
arbetsförmedling och med en 
föredragshållare om ämnet ”Allt är 
möjligt”. 
Ett 40-tal personer besökte mässan. Håbo 
kommun ligger på 21:a plats i Sverige när 
det gäller att starta nya företag, jämfört 
med vår folkmängd. 

- Bolaget har genomfört en marknadsunder-
sökning på pendeltåget mot Sthlm, där 
bolaget frågat 500 personer frågor om 
deras arbeten och pendlingsorter. 

- Genomfört ett öppet hus för företagare i 
bolagets lokaler, samtidigt med bolagets 
invigning. 

- Bolaget har själv ställt ut på Tekniska 
Mässan för att marknadsföra Håbo 
Kommun som en etableringsort. Mässan 
varade i fyra dagar, med ca 25 000 
besökare. 

- Under namnet Etablera i Håbo – har 
bolaget annonserat i dagens Industri – 12 
annonser, för att få företag att flytta till 
Håbo. 

- Bolaget har medverkat till försäljning av 
industrimark – till företag på orten, samt 
nya företag som vill etablera sig i Håbo. 

- Projektet Företagssupport som är ett 
utbildningsprogram för 33 lokala företag, 
har bolaget fortsatt stött. 

- En ny 28 sidig Turistbroschyr har bolaget 
tryckt upp. 

- Denna tillsammans med fyra andra 
broschyrer har bolaget ställt ut på tio 
olika ställen i kommunen, i bolagets 
specialdesignade runstenar (turistställ). 

- Bolaget har deltagit som projektledare i 
skolprojektet, E-ship –entreprenörskap i 
skolan, från förskola till gymnasium. 

- Tillsammans med kommunalrådet har 
bolaget genomfört 19 företagsbesök. 

- Tillsammans med gymnasieledningen 
hjälper bolaget till med marknadsplan 
och broschyr för gymnasiet. 

 

Har tillsammans med företagarföreningarna 
arrangerat fyra frukostmöten. 

HÅBO KOMMUN 
Årets resultat 
Kommunen redovisar för år 2007 ett positivt 
resultat om ca 26,6 mkr (33,7 mkr). Jämfört 
med budget -07 blev resultatet drygt 17,2 
mkr bättre. Det positiva resultatet förklaras  
i huvudsak av att nämndernas driftkostnader 
blev lägre än budgeterade samt på att 
slutavräkningar av skatteintäkterna för år 
2007 blev bättre än beräknat.  
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Resultaträkning åren 2006-2007 
 
 
Resultaträkning,tkr 

Bokslut  
2006 

Bokslut  
2007 

Verksamhetens 
intäkter 

 
155 418 157 143

Verksamhetens 
kostnader 

 
-789 949 -838 640

Finansnetto -16 791 -18 500
Verksamhetsnetto -651 322 -699 997
  
Skattenetto 685 001 726 602
  
Resultat 33 679 26 606
  
Omslutning 746 176 795 343
Soliditet 10,47 % 13,17 %
 
Resultat jämfört med budget -07 
Resultat för nämnderna blev ett överskott om 
5,5 mkr (3,0 mkr), varav taxefinansierat 
verksamhet 1,3 (0,6) mkr. Finansförvaltning 
visar ett överskott på drygt 11,7 mkr (11,3 
mkr). Huvuddelen av överskottet förklaras av 
högre slutavräkningar av skatteintäkter för år 
2007 om 6,2 (9,6) mkr.  
 
Räntekostnader blev högre än budgeterade 
om drygt -1,0 mkr (1,5 mkr). 
 
Kostnaderna för upplupna löner och 
pensioner blev 1,5 mkr (6,7) lägre än 
budgeterade. 
 
I övrigt redovisar exploateringsverksamhet 
och fastighetsförsäljning ett överskott om 
drygt 0,5 (1,6) mkr .  
 
Avskrivningskostnaderna blev drygt 0,4 mkr 
(0,9 mkr) högre än budget. 
 
Avvikelserna för nämnderna är följande. i mkr: 

• Kommungemensamma           
verksamheter                            +0,3

• Bildnings- o kultur & 
fritidsnämnd +7,3

• Miljö- och tekniknämnd +2,6
• Vattenverk -1,8
• Socialnämnd -6,0
• Avfallshantering +3,1

Summa +5,5
 

 
Utförligare analyser och kommentarer 
redovisas i nämndernas verksamhets-
berättelser. 
 
Resultat åren 1995-2007 
 

10,6
-31,9

-46,5
-26,8

-30,9
-44,4

13
16,9

3,7
18,1

8,1
33,7

26,6

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

 
 
För åren 1996-2000 uppgår de ackumulerade 
underskotten till 180,0 mkr. De senaste sju 
åren har kommunen redovisat överskott om 
sammanlagt drygt 120,0 mkr. För att 
återställa det egna kapitalet till 1995 års nivå 
torde kommunen behöva redovisa årliga 
överskott om ca 12,0 mkr i 5 år. 
 
Nettokostnader 
 
Verksamheternas nettokostnadsutveckling 
1995-2007 exkl. finansnettot, index år 1995. 
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I diagrammet ovan har hänsyn inte tagits till 
kostnadsökningar på grund av övertagen 
verksamhet från andra huvudmän, åren 1995-
1999. 
 
Verksamhetens nettokostnader har enligt 
driftsredovisningen ökat med 47,0 (17,8) mkr 
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jämfört med år 2006, exkl. exploaterings-
verksamhet och fastighetsförsäljningar. 
Kostnadsökningen motsvarar ca 7,4 procent 
att jämföras med ökningen mellan åren  
2005-2006 på 17,8 mkr eller 2,9 procent. 
Budgeterad kostnadsökning för år 2007 
jämfört med bokslut år 2006 var beräknat till 
56,9 mkr eller 8,9 procent. 
 
Analysen visar att den procentuella 
nettokostnadsökningen mellan åren 2006 och 
2007 exklusive finansnettot är högre än 
mellan åren 2005 och 2006. I relation till 
ökningen av skattenetto 6,6 (7,9) procent är 
nettokostnadsökningen 0,8 procentenheter 
högre, vilket är negativt. 
 
Kostnadsjämförelsen åren 2005-2007 
inklusive interna transaktioner, exkl. 
exploateringsverksamhet, tkr 
 
 
Slag 

Bokslut  
År 2005 

Bokslut 
År 2006 

Bokslut 
År 2007 

Ökning 
(+)

INTÄKTER    
Intäkter 131 429 166 380 162 701 - 3 679
   
KOSTNADER   
Kostnader  
för arbetskraft 

 
-442 180 

 
-476 588 -505 642 29 054

-Varav pension 
och upplupna 
löneskulder 

 
 

-7 161 

 
 

-6773 -8 044 1 271
Övriga 
verksamhets 
Kostnader 

 
 

-270 099 

 
 

-286 252 -298 904 12 652
Avskrivningar -37 436 -39 654 -41 318 1 664
   
NETTO -618 286 -636 114 -683 163 47 049

 
Intäkter 

Intäkterna har minskat med ca 3,7 mkr i 
jämförelsen med år 2006. 
Intäktsförändringen förklaras både med 
positiva och negativa poster bl.a med att: 

 
o Försäljning av bl a måltider har 

minskat med ca 0,4 mkr 
o Taxor och avgifter har ökat med 7,6 

mkr, varav 6,4 mkr utgör avfalls- och 
vattenavgifter och ca 1,0 mkr 
barnomsorgsavgifter. 

o Bidrag till kommunen har minskat 
med ca 12,2 mkr, varav bl.a 

 Bidrag för IT- infrastruktur från 
staten -1,8 mkr, 

 statsbidrag maxtaxan -4,4 mkr, 
 statsbidrag personalförstärkning -1,6 

mkr, 
 Statsbidrag destinerat till kommunal 

vuxenutbildning -2,9 mkr, 
 momskompensation -1,6 mkr 

 
Kostnader 
Verksamhetskostnaderna har ökat med 12,7  
(16,2) mkr. 
 
Kostnaderna för personal har ökat med 29,1 
(34,4) mkr i jämförelse med föregående år.   
 
I tabellen nedan redovisas personalkostnader 
uppdelat på kostnadsslag. I redovisningen 
nedan ingår arvoden till förtroendevalda, 
familjehem och kontaktpersoner. 
 
 
Slag/tkr 

Bokslut 
År 2006 

Bokslut
År 2007 Ökning

 
Löner 

 
-322 976 -342 108 19 133

 
Kostnadsersättningar 

 
-4 121 -4 406 284

 
Arbetsgivaravgifter 

 
-113 822 -120 758 6 936

 
Kalkylerade 
pensionskostnader 

 
 

-20 759 -21 960 1 202
 
Personalsociala 
kostnader 

 
 

-8 137 -8 371 234
 
Pensioner och 
upplupna 
lönekostnader 

 
 
 

-6 773 -8 038 1 266
  
Summa 
personalkostnad 

 
-476 588 -505 642 29 054

  

 
De största personalkostnadsökningarna exkl. 
pensioner och upplupna lönekostnader  
återfinns hos:  
 

• Socialnämnden ca 18 mkr eller 15,31 
procent. 

 
• Kommungemensamma verksamheter 

inklusive Skoklosterspelen 1,6 mkr 
eller 7,60 procent 
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• Räddningstjänsten 0,03 mkr eller 
3,42  procent  

 



• Bildningsnämnden inkl kultur o 
fritidsnämnden 4,8 mkr eller 1,69 
procent 

 
• Miljö- och tekniknämnden 0,02 mkr 

eller 0,48 procent  
 
 
Ökningen av personalkostnaderna år 2007 
jämfört med år 2006 förklaras bl a med: 
 

• att det totala antalet anställda har ökat 
med 17 (20) personer mellan mät-
punkterna 1/11 2006 och 1/11 2007 
(se personalredogörelse) 

 
• att personalkostnaderna under 2007 

har ökat från 381 till 396 tusen kronor 
per årsarbetare 

 
Nettokostnadsökning 
Totalt har verksamheternas nettokostnader 
ökat med ca 7,78 (3,0) % jämfört med 
bokslut -06 (se tabell nedan). 
Den procentuella största nettokostnads-
ökningen uppvisar Miljö- och teknik-
nämnden, vilket bl a förklaras av att 
kostnadsansvaret för externa lokaler om 15,6 
mkr överfördes till nämnden från bildnings-
nämnden (ca 10 mkr) och från social-
nämnden (6,2 mkr). Anledningen till detta 
var att samordna och effektivisera lokal-
hanteringen inom kommunen. Exklusive 
denna post för hyrorna har nämndens 
nettokostnader ökat med 8,12 %. 
 
Socialnämndens nettokostnader har ökat med 
12,09 procent i jämförelsen med föregående 
år. Inklusive posten för externa hyror uppgår 
ökningen till 16,75 procent 
 
Nettokostnadsökningen för bildnings- och 
kultur & fritidsnämnden uppgår till 2,15 %. 
Inklusive posten för externa hyror uppgår 
nettokostnadsökningen till 5,0 %. 
 
Nettokostnadsökningen för gemensamma  
verksamheter har ökat med 0,6 %. Ett 
underskott om 839 tkr har belastat 
kommunstyrelsen för Skoklosterspelet. 

Exklusive denna post har nettokostnaderna 
för gemensamma verksamheter minskat med 
1,62 %. 
 
Nettokostnadsökning exkl. pension och upplupna 
lönekostnader, bostadsverksamhet, kapitalkostnad, 
exploatering o reavinster samt avgiftsfinansierade 
verksamheter, tkr.  
 
 
 
Nämnd 

 
Bokslut 

2006 

 
Bokslut 

2007 
Kostnads-
förändring Procent

Gemensamt 1) -37 847 -38 073 226 0,6
Bildningsnämnd  
& kultur- o 
fritidsnämnd 

 
 

-347 958 

 
 

-355 442 7 484 2,15
Socialnämnd -133 164 -149 266 16 102 12,09
Miljö- och teknik-
nämnden  

 
-78 873 

 
-101 575 22 702 28,78

   
Summa -597 842 -644 356 46 514 7,78
     
 
1) Kommunfullmäktige, Stöd till politiska partier, Valnämnd, 
Revision, Kommunstyrelsen, Skoklosterspel. Överförmyndare,  
Kommunstyrelsens förvaltning 
 
Skatteintäkter 
Intäkterna av skatter och statsbidrag, som är 
kommunens största finansieringskälla, har 
ökat med 41,6 (46,4) mkr mellan åren 2006 
och 2007 eller 6.1 (7.3) procent.  
 

Skatteintäkter och statsbidrag
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Skatteutjämning 
Från och med 2005 har ett nytt skatte-
utjämningssystem införts. Utjämningens 
syfte är, som tidigare systemets, att skapa 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för 
landets kommuner. Invånarna ska tillhanda-

15 



hållas likvärdig service oberoende av var i 
landet kommunen ligger. 
 
Inkomstutjämning och statsbidrag 
Det nya systemet för inkomstutjämning 
motsvarar inkomstutjämningen och generella 
statsbidrag i tidigare system. Det innebär i 
huvudsak att staten finansierar utjämningen.  
 
Kostnadsutjämning 
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna 
strukturella kostnadsskillnaderna mellan 
landets kommuner. Under 2007 betalade 
kommunen 40,9 (46,8) mkr i kostnads-
utjämning, en minskning med 5,9 mkr 
 
LSS-utjämning 
Från och med mars månad år 2004 infördes 
ett nytt nationellt utjämningssystem inne-
bärande att LSS-kostnaderna för landets 
kommuner utjämnas.  
 
Utjämningssystemet skall införas under en 
period av fem år och är försett med 
införanderegler. Den högsta avgift som 
utgick år 2005 var satt till 550 kronor per 
invånare, vilket utgjorde ett tak för avgiften. 
Motsvarande belopp för följande år uppgår 
till 850 kr för 2006, 1 150 kr för 2007 och 
1 450 kr för 2008. Först från 2009 betalar 
kommunen full avgift, utan begränsning eller 
tak. 
 
Kommunen betalade 21,4 (15,8) mkr i LSS-
utjämning under år 2007, en ökning med 5,6 
mkr. 
 
Inkomstutjämningen 
Inkomsterna genom statsbidraget och 
inkomstutjämningen ökade med ca 700 tkr 
mellan åren 2006-2007. 
 
  

Kostnadstäckningsgrad 
Verksamhetens nettokostnader måste, sett 
över ett antal år, täckas av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Därutöver behövs ett 
visst överskott för att täcka amorteringar och 
framtida nyinvesteringar och pensions-
utbetalningar.  

I nedanstående diagram återges verksam-
hetens nettokostnad exklusive infriade 
borgensåtagande. 

Nettokostnader exkl. finansiella 
kostnader i förhållande till skatt 

och statsbidrag
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För att uppnå en konsoliderande nivå på 
verksamheten behöver relationstalet vara 
cirka 93 procent, för år 2007 har detta inte 
uppnåtts. 
 
Investeringar 
Håbo kommun har under åren 1995-2007 
netto investerat 770,1 mkr i nya anläggningar 
och inventarier. Kommunens totala bokförda 
värde av anläggningar och inventarier uppgår 
år 2007 till 704,8 mkr (658,3 mkr.) 
 
Investeringar i anläggningar och 
 inventarier åren 1995-2007, mkr 
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Betalningsflödesanalys  
Låneskuld Kassaflödet från den löpande verksamheten 

var positivt och uppgick till ca 57,4 (92,5) 
mkr.  

Håbo kommun är ung och saknar i stort sett 
de övervärden på tillgångssidan som många 
andra kommuner i Stockholmsområdet 
kunnat använda för att finansiera 
expansionen.  

Investeringsnetto 
Investeringskostnaden i materiella och 
finansiella tillgångar har finansierats med det 
egna kassaflödet. Ca 1,3 mkr har finansierats 
med medlen från avyttrade anläggnings-
tillgångar och med investeringsbidrag från 
staten. (Se betalningsflödesrapport sid 41 
samt kommunens finansiella mål) 

 
Skuldsättningsgraden är mycket hög 
beroende på att kommunen haft mycket 
omfattande investeringar inom skolan under 
perioden 1996-2003. Kommunens lång-
fristiga låneskuld har dock minskat under 
året med ca 14,4 kr från 507,5 till 493,1 mkr.     

Finansieringsnetto 
Kommunen har under året amorterat ca 14,4 
mkr av den långfristiga skulden. Kortfristig 
upplåning uppgår till ca 13,4 mkr. 
  
De långfristiga lånen uppgick år 2007 till ca 
493,1 (507,5) mkr.  

Förändring av likvida medel 
Likvida medel har minskat med ca 21,2 mkr 
och uppgår vid årets slut till ca 0,7 (22,0) 
mkr. 

Avskrivningar  
 Den höga investeringsnivån har medfört att 

avskrivningarna under en femårsperiod ökat 
från 34,1 mkr till 41,3 mkr. Jämfört med år 
2006 ökade avskrivningskostnaden med ca 
1,7 (0,9) mkr. Att avskrivningarna inte ökar 
lika snabbt som tillgångarna beror på att den 
största delen av investeringarna avser 
fastigheter med en avskrivningstid på 33 år.  

Detta motsvarar en minskning från 27 234 kr 
till 26 047 kr per invånare. Därutöver har 
kommunen åtaganden för pensioner och 
andra löneskulder uppgående till 381,1 
(329,6) mkr eller 20 131 kr per invånare. 
 
Skuldportfölj 
Skuldportföljen har en volym på ca 493,1 
mkr (se not 34). Den genomsnittliga 
räntebindningen uppgår till 1,54 (2,89) år och 
den genomsnittliga räntan för hela skuld-
portföljen uppgår till 3,81 (3,34) %.  

Finansnetto 
Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan 
finansiella intäkter och finansiella kostnader, 
ökade under året med ca 1,7 mkr till   ca 18,5 mkr i jämförelsen med år 2006.  Både den genomsnittliga räntebindningen 

och räntan har förändrats jämfört med förra 
året. Anledningen är dels att ett antal lån med 
låg rörlig ränta, har fått högre ränta i och med 
att reporäntan har höjts av Riksbanken, dels 
beroende av förändringarna i derivat-
instrument. Av kommunens totala 
skuldportfölj har ca 76 (40) procent av lånen 

 
Upplåningskostnaden har ökat i takt med att 
reporäntan höjts under året. Den 
genomsnittliga räntan år 2007 uppgick till 
3,81 (3,34) procent. 
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säkrats upp med derivatinstrument med olika 
förfallostruktur. (se tabellen nedan). 
 
Av nedanstående tabell framgår 
förfallostrukturen på derivatinstrument 
 
 
 
Typ av  
instrument 

 
 
Förfaller 
År 

 
 
Belopp, 
mkr 

 
Swap 
ränta 
kommun 

 
Swap 
ränta 
bank 

     
Performance 
Swap 

 
2008 

 
36 825 

 
3,33 % 

 
4,29 % 

Ränteswap 2008 66 200 4,74 % 4,04 % 
Ränteswap 2010 50 000 4,44 % 4,80 % 
Ränteswap 2010 78 000 3,41 % 4,80 % 
Ränteswap 2012 75 000 3,94 % 4,81 % 
Ränteswap 2012 45 000 3,90 % 4,81 % 
Ränteswap 2013 25 000 4,38 % 4,80 % 
 
Av nedanstående tabell framgår att 71,4  
(65,0) % av kommunens lån har rörlig ränta. 
Av lånen med rörlig ränta på ca 352 (330) 
mkr har 100 % försäkrats med derivat 
instrument enligt tabellen ovan. Kommunen 
har även använt ränteswap på ca 24 mkr för 
att förlänga räntebindningen på lånen som 
kommer att omsättas år 2008. 
Räntebindningstiden varierar mellan 1 – 6 år. 
Den gynnsamma räntenivån har möjliggjort 
för kommunen att förlänga räntebindningen 
på delar av lånestocken och därigenom 
minska risken för kostnadsökningar vid en 
eventuell ränteuppgång. 
 
Av nedanstående tabell framgår förfallo-
strukturen för kommunens lån.  
 
 
Räntebindningstid 

 
Lån 

Belopp 

 
 

Procentuellt 
Rörlig ränta  351 872 71,4 % 
Förfaller år 2008 81 200 16,50 % 
Förfaller år 2011 60 000 12,20 % 
Summa 493 072 100,00 % 
 

Riksbanken har sedan början av 2006 höjt 
reporäntan från 1,50 procent till 4,00 procent. 
Den starka ekonomiska utvecklingen i 
Sverige innebär att penningpolitiken behöver 
bli mindre expansiv framöver för att undvika 
ett ohållbart högt resursutnyttjande och en 
alltför hög inflation på längre sikt. Enligt 
konjunkturinstitutets bedömning kommer 

höjningen av reporäntan att ske i 
långsammare takt framöver. Reporäntan 
bedöms stiga till 4,50 procent under 2008.  
 
Pensionsförpliktelser 
Kommunens pensionsskuld uppgår till 350,3 
(295,4) mkr. Varav 30,0 (22,1) mkr redovisas 
under avsättningar i balansräkningen och 
320,3 (273,3) mkr som ansvarsförbindelse 
enligt den blandade modellen. Den totala 
pensionsskulden har under år 2007 ökat med 
55,0 mkr jämfört med år 2007. 
 
Pensionsmedelsförvaltning 
 
Specifikation / tkr 

Bokslut 
 2006 

Bokslut  
2007 

Avsättning för pensioner och 
liknande förpliktelse. 

 
-22 065 

 
-30 032 

Ansvarsförbindelser – 
pensionsförpliktelser som inte 
upptagits bland avsättningar 

 
 

-273 325 

 
 

-320 266 
Finansiella placeringar 0 0 
 
Återupplåning i 
verksamheten -295 390 -350 298 
 
 
 
År 1999 antog kommunfullmäktige 
placeringspolicy avseende pensionsmedel  
(KF §96). Policyn innebar: 

År 1998-1999 

• De delar av det individuella valet 
som hänförs till åren 1998-1999 
redovisades under avsättningar inkl. 
årliga uppräkningar motsvarande 
statslåneräntan. 

 
År 2000 

• För år 2000 avsattes 1,1 procent till 
individuell förvaltning, resterande 2,7 
procent redovisades under 
avsättningar inkl. ränteuppräkning. 

 
År 2001 
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• För år 2001 togs ett nytt beslut av 
kommunfullmäktige att hela den 
individuella delen skulle avsättas för 
individuell förvaltning 3,8 procent.  

 



År 2002  
• För år 2002 görs en avsättning även 

för timanställda och vikarier. Ett nytt 
avtal förhandlades fram år 2002. 
Timanställda, som är 28 år och äldre, 
har pensionsrätt från och med år 
2002. 

Soliditet åren 1995-2007 
 

År 2003 

• Kommunfullmäktige beslutade att 
pensionsavsättningarna som hänförs 
till åren 1998-2000 betalas ut som 
individuell del enligt PFA 98 inkl. 
löneskatten. Betalningen har gjorts 
under år 2004 och uppgick efter 
nuvärdesberäkning av förmånsvärdet 
till 24,2 mkr inkl. löneskatten. 

 
Beaktas även pensionsförpliktelserna, både 
de som redovisas som ansvarsförbindelse och 
som avsättning, blir soliditeten - 27,1  
(-26,15%).   År 2004 - 2007 
 

• För år 2007 uppgick pensions-
kostnaden för den individuella delen 
till 17,5 mkr. År 2006 uppgick 
pensionskostnaden till 14,9 mkr. Åren 
2005 och 2004 uppgick kostnaden till 
14,2 resp. 13,5 mkr inkl. löneskatten.  
Utbetalningen av 2007 års 
pensionskostnad för den individuella 
delen kommer att ske i mars månad år 
2008. 

 

Tillämpning av balanskravet 
 
Hösten -04 förändrades lagstiftningen om 
god ekonomisk hushållning och olika 
tillämpningar kring det s k balanskravet 
vilket innebär att ett eventuellt negativt 
resultat skall täckas i budgeten senast tre år 
efter det år som det negativa utfallet uppkom. 
I tillämpning av balanskravet skall eventuella 
reavinster vid fastighetsförsäljning och 
exploateringsintäkter frånräknas. Detta 
innebär att 2007 års resultat skall korrigeras 
från dessa intäkter. Det korrigerade resultatet 
enligt balanskravet blir 25,0 mkr. Detta 
innebär att med föreliggande bokslut 
uppfyller kommunen kommunallagens 
balanskrav. 

Soliditet 
Soliditeten anger i vilken utsträckning 
tillgångar finansierats med eget kapital. 
Måttet ger en uppfattning om kommunens 
finansiella styrka på längre sikt. Utveck-
lingen av soliditeten bestäms dels av 
resultatet, dels av hur tillgångarna, 
avsättningarna och skulderna förändras under 
året.  

Framtiden 
  
Budget i balans  Någon uttalad norm för vilken soliditetsnivå 

en kommun bör ligga på finns inte. En hög 
soliditet är dock eftersträvansvärd då den ger 
lägre finansiella kostnader.  

Håbo kommun har inför 2008 fastställt en 
budget och ekonomisk plan som innebär 
balans i ekonomin. 
  

Soliditeten för kommunen uppgår till 13,2 % 
(10,5 %), att jämföras med den 
genomsnittliga soliditeten i länet som år 2006 
uppgick till ca 47,0 %.  

Enligt Konjunkturinstitutets rapport jan-08 
målas följande bild upp om utveckling 2008 -
2009 om arbetsmarknaden, räntan och 
inflation.  
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Hög inflation 2008 Lönerna ökar snabbare på 
grund av ett något stramt arbetsmarknadsläge 
och högre löneavtal. Det stigande 
kostnadstrycket bidrar, tillsammans med 
högre livsmedels- och energipriser, till att 
inflationen ökar snabbt och överstiger målet 
2008. KPI-inflationen blir i år 3,7 procent 
och KPIX-inflationen 2,7 procent.  

Reporäntan höjs i ytterligare två steg  

Riksbanken fortsätter därför att höja 
reporäntan i ytterligare två steg under 2008, 
till 4,25 procent under det andra kvartalet och 
till 4,50 procent under det fjärde kvartalet, 
varefter reporäntan ligger kvar på denna nivå 
under prognosperioden. Åtstramningen av 
penningpolitiken bidrar tillsammans med 
lägre prisökningar på energi och livsmedel 
till att inflationen faller tillbaka 2009. I 
termer av KPI uppgår den då till 2,8 procent 
och i termer av KPIX till 2,0 procent.  
 
Sysselsättningstillväxten dämpas 
Under 2007 beräknas antalet sysselsatta ha 
ökat med 2,4 procent eller med 106 000 
personer. Efter det första kvartalet 2008 
dämpas sysselsättningsutvecklingen och 
uppgången i antalet arbetade timmar. 
Sammantaget ökar sysselsättningen med 
65 000 personer i år och med 20 000 
personer 2009. Arbetslösheten har fallit i rask 
takt under de senaste två åren, från 
7,7 procent 2005 till 6,1 procent av 
arbetskraften 2007. Åren 2008 och 2009 
bromsas nedgången och arbetslösheten 
uppgår till 5,6 procent respektive år. 
  
Konjunkturinstitutet har uppskattat 
sysselsättningseffekterna av de politiska 
förslagen i budgetpropositionen för 2008 och 
bedömer att det förstärkta jobbskatteavdraget 
ökar antalet arbetade timmar på lång sikt med 
0,30 procent, vilket motsvarar cirka 13 000 
personer. Förändringen i sjukförsäkringen, 
åtgärder för att förbättra rehabilitering och 
begränsningar i arbetslöshetsförsäkringen för 
deltidsarbetslösa bedöms också ha en något 
positiv inverkan på sysselsättningen. 
Vårdnadsbidraget, de höjda indirekta 

skatterna och den förändrade 
kapitalvinstbeskattningen på bostäder 
bedöms däremot påverka sysselsättningen 
negativt.
 
 
Kommunen har stora skulder men låga 
räntekostnader 
 
Skulder 
Kommunen har under flera år haft hög 
skuldsättningsgrad. Soliditeten uppgår endast 
till 13,2 (10,5) procent exklusive pensions-
åtaganden.  
 
Soliditeten anger i vilken utsträckning 
tillgångar finansierats med eget kapital. 
Måttet ger en uppfattning om kommunens 
finansiella styrka på längre sikt. 
 
Utmaningen för kommunen i framtiden är att 
successivt öka soliditeten till länsgenomsnitt 
ca 50,0 %. Om detta skall åstadkommas inne-
bär det att kommunen även fortsättningsvis 
måste ha årliga överskott, med minst             
3 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 
Investeringsnivån bör också minska, under 
ett antal år, till 10-15 mkr, eftersom den 
fortfarande är på en relativt hög nivå. 
 
 
Räntor 
Räntekostnaderna för kommunen har under 
ett antal år minskat i takt med att räntenivån 
minskat samtidigt har konkurrensen mellan 
kreditinstitutioner ökat. År 2004 blev 
kommunen medlem i kommuninvest, vilket 
har bidragit till hårdare konkurrens mellan 
kreditinstitutioner. 
  
År 2003 betalade kommunen 24,7 mkr (4,95 
procent av lånebelopp) i räntor till 
kreditinstitutioner jämfört med år 2007 då 
kommunens räntekostnad uppgick till 19,0 
mkr (3,85 procent av lånebelopp), en 
minskning med 5,7 mkr.  
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Kommunens skuldportfölj har idag 
balanserad risk. Andelen rörlig ränta har varit 
relativt hög under en period med oerhört låga 
korträntor. Förlängningar som har 
genomförts har skett i marknadslägen då de 



långa räntorna, som nu, har varit nedtryckta. 
Fokus framöver bör vara att lägga upp 
strategi för att minska kommunens 
skuldsättning och därigenom minska 
kommunens exponering mot räntehöjningar 
på längre sikt.  
 
Demografi 
Den demografiska utvecklingen i kommunen 
framöver med flera barn inom barnomsorgen, 
och skolan samt ökningen av antalet äldre 
kommer att ställa stora krav på kommunal 
service och utbyggnad.  
 
  
Budgetföljsamhet 
Nämnderna har blivit bättre på att bedriva 
verksamheter inom de ekonomiska ramar 
som fullmäktige beslutat för år 2007, endast 
socialnämnden redovisar en negativ 
avvikelse.  
 
 
Förändringar i lagstiftning om  
god ekonomisk hushållning 
 
Under hösten 2004 har riksdagen beslutat om 
en förändrad lagstiftning om god ekonomisk 
hushållning och om olika tillämpningar runt 
det sk balanskravet. 
 
Grundtanken bakom god ekonomisk 
hushållning är att dagens kommuninvånare 
ska finansiera sin egen välfärd och inte 
förbruka vad tidigare generationer tjänat 
ihop. Annars skjuts betalningar upp till 
framtida generationer. God ekonomisk 
hushållning förutsätter därför överskott över 
tiden. 
 
Ett skäl är att investeringsnivån oftast är 
högre än de avskrivningar på investeringar 
som årligen belastar resultatet. Det behövs ett 
överskott för att finansiera investeringar, 
annars måste kommunen öka sin upplå

r frigöra resurser e
ning 

elle xempelvis genom 
rsäljn
n

 

fö ingar av anläggningstillgångar eller 
mi ska verksamhetens kostnader. 

Ett annat motiv är att de pensionsrättigheter 
som anställda tjänat in före år 1998 inte är 

finansierade. Dessa rättigheter måste därför 
finansieras nu eller i framtiden. 
Redovisningsmetoden (den sk blandade 
modellen) innebär att dessa åtaganden inte 

er 

n 

bokförs som skulder i balansräkningen och 
att värdesäkringen inte kostnadsförs. För 
närvarande innebär det bland annat att 
kommunen redovisar lägre kostnader än vad 
som varit fallet om alla pensionskostnad
hade beaktats. Om ett antal år blir 
förhållandet det omvända. 
 
Nedanstående diagram visar skuldökninge
av pensionsrättigheter som kommunens 
anställda tjänat in före år 1998, tkr. 
 
 

 Ansvarsförbindelser pensioner ej upptagna i 
balansräkningen  2007-2012 inkl. löneskatten
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Källa ansvarförbindelse prognos 5 år, KPA 
 
Ett tredje motiv för överskott är att det b
finnas en 

ör 
buffert för att kunna möta 

äntade händelser eller sämre tider, utan att 

v r
 

regelförändringarna sammanfattas med 
följande punkter. 

• 
ållning 

t 

 Synnerliga skäl skall redovisas för att inte 

ov
behöva göra drastiska nedskärningar i 

e ksamheten. 

Jämfört med hittillsvarande regler kan 

  
Mål och riktlinjer skall finnas för god 
ekonomisk hush

• Återställningstiden för negativa resulta
förlängs till 3 år 

•
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återställa negativa resultat i budget och 
årsredovisning 



• Upprättande av åtgärdsplaner vid 
negativa resultat 

• Delårsrapport ska behandlas av 
fullmäktige 

• Revisionen ska granska finansiella mål i 
årsredovisning och delårsrapport 

 

isk hushållning handlar dock  
te enbart om att få ekonomin för helheten 

st lika viktigt är att organisa-
ffektivt och att verksam-

eterna utför de uppdrag som politiken och 
e ekonomiska ramarna ger. Det innebär ett 
tändigt arbete i hela organisationen så att 
ppdrag, resursfördelning och ansvar är 
dliga. 

örbättrat eget kapital 
ositivt är att kommunen sedan år 2001 
rbättrat eget kapital från -10,1 mkr till 

104,8 mkr år 2007, en förbättring med 
14,9 mkr.  
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konomichef 
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Personalredovisningen syftar till att ge en
mångfasetterad bild av personalsituat
Håbo kommun.  
 

 
ionen i 

Personalredovisningen visar de faktiska 
nde år jämfört 

 

ner och 
al-

dovisningen. Dessutom redovisas också ett 

 redovisade hälsotalen följer 
ommunförbundets definitioner. 

ättning. De 

e flesta uppgifterna i redovisningen avser 
må s
anställ
bestäm al 
redovis ligt 
beredsk let (BEA), avtalet om 
per l r 
räddnin
alltså in
 

• lda – de vi i dagligt 
gen 

vidare- 

g på 

• Timanställda – är, precis som det 
låter, anställda pe ma

o mun totalt 
 e ns ng   

förhållandena under föregåe
med vissa år bakåt i tiden. Förhoppningsvis
ska personalredovisningen utgöra ett verktyg 
för kommunledningen och de förtroende-
valda att följa utvecklingen av personal-
situationen i kommunen och att den 
överensstämmer med de fastställda 
personalpolitiska målen. 

Definitioner och begrepp 
Ett antal personalnyckeltal som bygger på 
Svenska kommunförbundets definitio
rekommendationer används i person
re
antal ”hälsotal” som anger de anställdas 
sjukfrånvaro. De
K
 
Personalstyrkan förändras ständigt 
beträffande storlek och sammans
flesta uppgifter som redovisas avser 
situationen  den 1 november 2007. 
 
Vissa nyckeltal mäter förhållanden under ett 
helt kalenderår. 
 
D

nad avlönade tillsvidare- och visstids-
da enligt avtal Allmänna 
melser (AB). När timanställd person
as anges det särskilt. Anställda en
apsavta

son iga assistenter (PAN) och avtalet fö
gspersonal i beredskap (RiB) ingår 
te. 

Tillsvidareanstäl
tal kallar fast anställda. Anställnin
har inget slutdatum. En tills
anställning kan vara på hel- eller 
deltid. 

• Visstidsanställda – en anställning 
som varar under en viss avgränsad 
tid, from – tom. Det är oftast ett 

vikariat eller en provanställnin
hel- eller deltid. 

r tim . 

Personalbild – Håbo k
Tabell Ant

m
al anställda fter a tällni sform

 
 
Nyckeltal 

År 
2007 

År 
2006

År 
2005

Samtliga anställda, antal i  
kommunen 1332 1315 1295
därav tillsvidare- 
anställda % 

 
89,6 87,8 87,7

därav visstids- 
anställda % 

 
10,4 12,2 12,3

 
Det totala antalet anställda i Håbo kommun 
uppgick den 1 november 2007 till 1332 
personer, varav 1194 personer är tillsvidare-
anställda och 138 personer är visstids-
anställda. Uppgifterna avser anställda
månadslön, som antingen arbetar h

 med 
el- eller 

r 
lediga uppgick år 

1/11 2007 till totalt 116 personer, 97 
tjänstelediga och 74 sjukskrivna). 
Antalet anställda i kommunen har totalt ökat 
med 17 personer mellan mättidpunkterna 
1/11 2006 och 1/11 2007. 

deltid, inkl. tjänst- och sjuklediga. Varje 
person har räknats en gång även om den ha
flera anställningar (de helt 

Antal anställda per förvaltning

70
25 4317
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Ökningen av antalet anställda under 2007 
eror framförallt på ett ökat antal ansb tällda 

inom Socialförvaltningens verksamheter, 
totalt 39 personer. Nyanställningar inom 
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Personalredovisning 2007 



vård- och omsorgsavdelningen har främ
skett genom öppnandet av ett nytt 
vårdboende, ”Dalängen”, som har inneburit 

st 

nställning av ett 25-tal personer.  

e 

t 

 ökat  

nskat med ett 
-tal anställda, främst inom förskolan där 

inskat kraftigt. Uppsägning p.g.a. 
otsvarande 4,25 

årsarbetare.  Antalet män på förvaltningen 
har ökat från 139 till 148 anställda. Totalt 
utgör förvaltningens anställda cirka 66 % av 
samtliga anställda i kommunen. En 
minskning med 5 procent sedan 2003. 
 
Anställda per förvaltning i % 
 

a
 
Kommunstyrelsens förvaltning har ökat med 
en anställd till totalt 42 personer. 
 
Miljö- och teknikförvaltningen inklusiv
Räddningstjänsten har ökat med totalt 6 
anställda. Räddningstjänsten har genomför
en omorganisation under året som har 
inneburit att antalet anställda där har
från 11 till totalt 18 personer. 
 
Bildningsförvaltningen har mi
30
både antalet förskollärare och barnskötare 
m
arbetsbrist har skett m

3% 8%

66%

23%

Kommunkansli:
Miljö- och teknikförvaltning
Bildningsförvaltning 
Socialförvaltning 

 
 
 

Könsfördelning 2007

18,8%

81,2%

Kvinnor Män
 

e Håbo 
än 

 
 
Könsfördelningen bland kommunens 
anställda fortsätter att vara ojämn. Andelen 
män har dock ökat från 17,4 till 18,8 procent 
under året. Den 1 november 2007 had
kommun 1082 kvinnor och 250 m
nställda.  a

 

Andel kvinnor och män per anställningsform 
2007

86,8%90,3%

13,2%9,7%
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Tillsvidareanställda Visstidsanställda

 
Andelen tillsvidareanställda kvinnor har 

 

ch 
gör 

  

fortsatt att öka under 2007. Ökningen utgör 
drygt två procentenheter sedan 2006.  De 
tillsvidare anställda männen har ökat med 0,8
procentenheter under samma tid. Nästan nio 
av tio anställda har således en ”fast” 
anställning i kommunen. Detta är mycket 
positivt ur anställningstrygghetssynpunkt. 
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Ur ett jämställdhetsperspektiv är det också 
mycket positivt att konstatera att andelen 
tillsvidareanställda bland både kvinnor o
män är hög. Inom Socialförvaltningen ut
andelen kvinnor med tillsvidareanställning



91,9  % vilket är en hög siffra med tanke på 
verksamheterna inom vård och omsorg. 
Motsvarande siffror inom Bildnings-
förvaltningen och Miljö- och teknik-
förvaltningen är 89,3 % respektive 91,4 %. 

r 

are-
a 

nställningsvillkor är viktigt för att få 
 kunnig personal till kom e

r
gen. 

da 

På Kommunstyrelsens förvaltning utgö
andelen tillsvidareanställda kvinnor 100 %.  
 
Att så långt som möjligt erbjuda tillsvid
anställningar och därmed trygg
a
utbildad och mun n. 
Detta är en förutsättning f

 och den f
ör att  kl raa  

kvalitetskraven amtida 
personalförsörjnin
 

Hel- och deltidsanställ

Sysselsättningsgrad tills re äl

17,2% 6,4%
2,8%1,7%
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Drygt 7 av 10 tillsvidare anställda kvinnor
Håbo kommun arbetar heltid, medan 9 av 10 
män gör det. Andelen heltidsanställda 
kvinnor i kommunen, 76,4% (år 2006: 73 %)
är 19 %-enheter lägre än andelen 
heltidsanställda män, 95,5% (år 2006: 9
 
Skillnaderna i sy

 i 

, 

3 %).  

sselsättningsgraden mellan 
vinnor och män beror på att det nästan 

uteslutande är kvinnor som jobbar i 
verksamheter där deltidsanställningar är 
vanligt förekommande, baspersonal inom 
vård- och omsorg, lokalvård och 
skolmåltidsverksamhet. Det är också mer 
vanligt att kvinnor under vissa perioder själv 
väljer att deltidsarbeta, exempelvis pga. 
familjesituationen. 

öjligheten till heltidsarbete både för 
mä  jäm

och försörjnings ån
 anställda kvinnor är både 

ns örsörjare. 

k

M
kvinnor och n är viktig ur

synpunkt. M
ställdhets- 

ga av 
kommunens
familje- och e amf
 
 År 

2007 Nyckeltal 
År 

2006
År 

2005
År 

2004
Tillsvidareanställda kvinnor     
Heltid        100% 76,4 73,1 73,1 72,3
Deltid         75-99% 17,2 17,2 18,1 20,5
Deltid     -  74% 6,4 9,6 8,8 7,2
  
Tillsvidareanställda män  
Heltid        100% 95,5 92,9 91,8 92,1
Deltid        75-99% 1,7 2,5 2,6 3,7
Deltid     -  74% 2,8 4,6 5,6 4,2
  
 
Positivt är att andelen heltidsanställningar 
fortsätter att öka för både kvinnor och män. 
 
På kommunens förvaltningar fördelar sig 
andelen heltidsanställda kvinnor och män år 
2007 enligt följande: 
 
Förvaltning Heltidsanst 

kvinnor %
Heltidsanst. 

 män % 
Ks-förvalt. 93 100 
Miljö-teknik 87 97 
Bildningsförv 83 96 
Socialförvalt. 56 91 
 
Andelen heltidsanställda kvinnor är betydligt 
lägre på Socialförvaltningen än på övriga 
förvaltningar. Andelen har dock ökat 
markant under det senaste året från 51 % 
2006 till 56 % 2007. Ökningen är ännu större 
om man blickar ytterligare några år tillbaka, 
år 2003 var andelen 40 %. Förklaringen är att 
ett stort antal anställda inom Vård- och 
omsorg har erbjudits höjda sysselsättnings-
grader under de senaste åren. Detta som en 
medveten personalpolitisk åtgärd och som en 
öljd av att det i AB 05 (Allmänna f

b
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estämmelser) anges att arbetsgivare innan 
nyanställning sker skall pröva om redan 
deltidsanställd arbetstagare kan erbjudas höjd 
sysselsättningsgrad. I ett lokalt kollektivavtal 
mellan kommunen och Kommunal har detta 
poängterats ytterligare.  
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Åldersstrukturen hos kommunens 
tillsvidareanställda har förändrats något 
under 2007. De senaste årens utveckling har 
inneburit att andelen äldre över 50 år har 
minskat. Cirka 39 % av samtliga 
tillsvidareanställda är fyllda 50 år elle

r 2004 va
r äldre. 

r siffran 46 %. 2007 var 61 % av 
de anställda mellan 20 och 49 år. 2004 var 
Å

siffran 54 %. 7,8 % är yngre än 30 år. 
Åldersfördelningen mellan kvinnor och män 
är relativt lika. 
 

Åldersstruktur mellan åren 2006-
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Åldersfördelningen hos den visstidsanställda 
personalen är mycket olik den 
tillsvidareanställdas. Nästan 30 % är yngre än 
30 år. Endast 11 % äldre än 50 år. Flest 

visstidsanställda finns inom intervallet 40 – 
49 år, nästan 32 % . 
 
Medelålder åren 2004-2007 
 
Nyckeltal: 
medelålder 

År 
2007 

År 
2006 

År 
2005 

År 
2004 

Medelålder för 
samtliga 

 
45,5 

 
45,6 

 
45,4 

 
45,6 

 
Medelåldern bland kommunens anställda, 
45,5 år, är i princip oförändrad de senaste 4 
åren. Kommunstyrelseförvaltningen är den 
förvaltning som har högst medelålder, 49,8 
r. På Miljö- och teknikförvaltningen är den 

5,6 år och 

å 

å
44 år, på Bildningsförvaltningen 4
på Socialförvaltningen 45 år.  
 
Prognos för pensionsavgångar 
 
Under 2007 har 14 anställda gått i 
ålderspension vid 65 år och ytterligare 11 
anställda har valt att gå i pension före 65 år. 
En person har gått i pension efter 65 år. 
Totalt har således 26 personer fått pension p
heltid under året. 2006 var siffran 16 
personer.  
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Antalet pensionsa

nder den kommande 10 års perioden. Fram
vg r ök sevär

 
m år 2017, komm an  att 

ålderspension unde sätt de
65 . I realiteten blir antalet 

en högre  anled g av at llt 
ö 5 år. 

ånga ar av t 
u
to er 345 

r förut
ställda
ning att 

gå i 
 

arbetar fram till år
förmodlig med nin t a
fler går i pension f re 6  
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Yrkesgrupper och a tällnin r 

 av k mune anställn ar 
e anstäl savta om finn d 

 är så 

ndast en person som innehar en sådan 
nställning. Andra yrkesgrupper är mycket 
tora, med upp till 100-talet anställda. Det 

utgör 1347 
ive helt 

n antalet anställda. 

Antal anställningar på utvalda yrkesgrupper 

ns ga
En beskrivning om ns ing
utgår från d lning l s s me
de anställda. De kommunala anställningarna 
kan redovisas efter olika indelningsgrunder. 
Håbo kommuns anställda är fördelade på 
cirka 100 olika yrken. Flera av dessa
kallade singulära befattningar, dvs. det finns 
e
a
s
totala antalet månadsanställningar 
den 1/11 2007 (enligt AB, inklus
lediga). Plusmedarbetare ingår inte. En 
anställd kan ha flera anställningar. Antalet 
anställningar i kommunen är därför något 
högre ä

    
 Totalt 

al 
ntal 

nnor 
ntal 

n ant
A
kvi

A
mä

Bildningsförv.    
Kurator 10  10 - 
Bibliotekarie/ass 12  10 2 
Skolass/förv.sekr   18 18 - 
Dagbarnvårdare 20 20 - 
Restaurangbitr. 26 26 - 
Rektor + bitr.  27 20 7 
Husmor/kock 30 28 2 
Speciallärare  49 42 7 
Annan lärare 53 30 23 
Gymnasielärare 54 34 20 
Elevass/lärarass  63 46 17 
Förskol/fritidped 121 108 13 
Barnskötare 161 159 2 
Lärare årsk 1-9 185 157 28 
Miljö-o teknik    
Arkitekt 4 4 - 
Yrkesarbetare 5 - 5 
Miljöinsp och 16 15 1 
handläggare 
Avd-enhetschef 6 3 3 
Ingenjörer 8 5 3 
Drifttekniker 9 - 9 
Brandmän 15 1 14 
Städare 33 32 1 
KS-förvaltning    
Förvalt.ledning 5 1 4 
Övriga 
handläggare/ass 

6 2 4 

Recept/vaktm. 7 5 2 
IT-tekniker 7 1 6 

 Totalt 
antal 
 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Socialförvaltningen    
Arbetshandled.-
aktivitetsledare 

11 6 5 

Avd-enhetschef 14 8 6 
Sjuksköt. + MAS 11 11 - 
Socialsekreterare 22 18 4 
Vårdare,skötare 30 15 15 
Personlig ass 30 30 - 
Usk/vårdbiträde 143 137 6 

Pers/löne/ekon-
omiadmin. 

13 13 - 

 
 
De största yrkesgrupperna i kommunen är: 
Grundskolelärare årsk. 1-9: 185 anställda 
 
Barnskötare: 161 anställda (2006:184) 
Undersköterska/vårdbitr.: 143 anställda 
Förskolelärare/fritidspedagoger 121anställda 
(2006: 136) 
Elevassistenter/lärarass: 63 anställda 
 

ntalet barnskötare och förskollärare har 

  

A
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minskat kraftigt i jämförelse med 2006. 

   



Nedan anges den procentuella fördeln
tillsvidareanställningar på avtal AB 05 i
(befattningssystem för kommuner) 
 

ingen 1/11 2007 ri för samtliga 
 kommunen. delning är gjord utifrån BSK-kod 

 per yrkeskatego
 In

Samtliga tillsvidareanställda per yrkeskategori (%)

19,60%
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Andelen anställda inom äldre och 
funktionshindrade ökade med 2 
procentenheter under 2007. Motsvarande 
minskning har skett inom förskola , där både 
förskollärare och barnskötare har minskat i 
antal.  
 
Personalrörlighet 
Under perioden 1/11 2006 tom 31/10 2007 
avgick 119 anställda i kommunen från sina 
tillsvidareanställningar. Under samma period 
nyanställdes totalt 130 personer tillsvidare 

7,90%

11,40%
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Personalrörlighet tillsvidareanställda 
1/11 -06 och 1/11 -07

Börjat Slutat Därav 60 år och äldre
 

 
Vi har valt att redovisa enbart de externa 
rekryteringarna och avgångarna (dvs.  

utanför” kom unen  tills r
lda enligt avtal AB. Varje pers
s endast gång n om n fler 

nställningar. I dessa siffror ingår inte den 
a” he ellan våra 

altnin lle  interna rörl e
om förvaltningarna. I siffrorna kommer 

tt 

” m ) för vida e-
anstäl on 
räkna en  äve  de har 
a
”intern  rörlig

gar e
ten m
r denförv ighet n 

in
inte de nyanställda med som påbörjar 
anställningen med en provanställning eller e
vikariat, vilket är vanligt. 
Nettoförändring År 2007 År 2006 År 2005
Kvinnor -3,5% -2,4% 1,2%
Män 4,0% -2,1% -3,8%
Nettoförändring 
 i procent -2,2% -2,3% 0,3%
 
Nettoförändring i procent anger netto-

ngen 

ör att få svar på frågan om hur personalen 

 
vtal avses möjligt antal 

rbetade timmar per år (minus antalet 

 

förändringen per kön samt nettoförändri
totalt under året.  

Arbetad tid - resursanvändning 
F
används i verkligheten behövs en tids-
redovisning med indelning i arbetad tid 
respektive olika former av frånvaro. Med
arbetstid enligt a
a
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helgdagar under året). 



 Frånvaron delas upp i semester/ferier, egen
sjukfrånv

 
aro, övrig sjukrelaterad frånvaro 

amt lagstadgad och annan överenskommen 

som 

edovisningen av arbetad tid och frånvaro 
nande 

s
tjänstledighet. 
Vid beräkning av den totala arbetade tiden 
har den fullgjorda mer- och övertiden (
ligger utanför den avtalade arbetstiden) 
inräknats.  
R
avser kommunens samtliga månadsavlö
samt timavlönade enligt AB. Procentsatsen 
är uträknad i förhållande till arbetstid enligt 
avtal. 
Arbetad  
tid och 
frånvaro 

År 2007 
Timmar 
1000 tal 

 
 

% 

År 2006 
Timmar 
1000 tal 

 
 

% 

År 2005 
Timmar 
1000 tal 

Arbetstid  
enligt  
avtal 

 
2519

  
 100 2 499 100 2 318

    
Summa   

695 
 

27,6 
  

698 27,6
 

655frånvaro 

    
Övertid 7,5 0,3 8,8 0,3 6,7
Mertid 12 0,5 9,8 0,4 8,4
      
Total  
arbetad  
tid  

 
1844 

 
73,2 

 
1820 

 
72,8 

 
1678 

 
Under 2007 har den totala arbetade tiden ö
med + 24 000 timmar. Den arbetade tidens
andel av den avtalade tiden har ökat från
72,8 % till 73,

kat 
 

  
2 %. 

   
Nedan redovisas arbetad tid och frånvaro-
orsakerna år 2007 för kommunen totalt. 
 

 

Frånvaroorsaker totalt 2007

73%

6,5%

4,6%

5,7%

1,1% 9,7%

Arbetstid enl. avtal Semester

Ferier Sjukfrånv.

Övr. sjukrel. Frånv. Övrig frånvaro
 

 
 

aledigheter mm ingår, 

er 
en avtalade 

n 

006: 

 sjukfrånvaron tillkommer 
en ”övriga sjukrelaterade frånvaron” på 1,1 

h 

tudielediga, övriga tjänstledigheter) uppgår 
, 8,2 % 
 % på 

rsarbete 
tifrån uppgifterna om arbetad tid och 
ånvaro i timmar görs omräkning till 
rsarbeten. Ett årsarbete skall avspegla 
enomsnittlig arbetad tid för en heltids-
rbetande under ett år. Enligt Kommun-
rbundets definition motsvarar ett årsarbete 
r en heltidsarbetande 1 700 timmar  
4 arbetsveckor med genomsnittligt 38,5 

mmar per vecka) och är det mått som 
nvänds här.

et totala antalet utförda årsarbeten i Håbo 
kommun beräknat på antal arbetade timmar 
utgjorde 2007 totalt 1085. Siffran avser 
samtliga anställda enligt avtal AB, inklusive 
timanställda (2006: 1071 årsarbeten, 2005: 
1075 årsarbeten). 
 
 

Övrig frånvaro, där tjänstledigheter för 
studier och föräldr
har minskat något till 9,7 % i jämförelse med 
2006 (10 %). 
 
Frånvaro p.g.a. semester och ferier (avs
lärare) utgör totalt 11,1 % av d
tiden och är den största frånvaroorsake
(2006: 10,8 %)  
 
Den egna sjukfrånvaron har ökat något och 
utgör 2007 för kommunen totalt 5,7 % (2
5,5%, 2005: 5,7 %, 2004: 6,7 % och 2003: 
8,3 %).  
 
Utöver den egna
d
%, som avser bl.a. tidsbegränsad sjuk-
ersättning, rehabilitering och arbetsskada oc
den har minskat sedan 2006 (1,6 %). 
 
Den övriga frånvaron ( föräldralediga, 
s
till 11,4 % på Bildningsförvaltningen
på Miljö- och teknikförvaltningen, 6,7
Socialförvaltningen och 3,1 % på 
Kommunstyrelsens förvaltning. Ledighet för 
ferier omfattar endast lärarpersonal inom 
kommunen.  
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År 2007 2006 2005 
Summa 
årsarbeten per 
1000/invånare 

 
61,1 

 
61,1 

 
57,1 

 
I Håbo kommun har enligt ovanstående drygt 
61 årsarbeten per 1000 invånare (totalt 
18 800 invånare) utförts år 2007.  
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 
1/1 – 31/12 2007 
Enligt lagen om kommunal redovisning skall 
varje kommun redovisa hur de anställda varit 
sjukfrånvarande under respektive 
räkenskapsår. Redovisningen omfattar 
samtliga arbetstagare oavsett 
nställningsform och avtal och avser 

, PAN 

jukfrånvaro definieras som frånvaro på 
 arbetsskada, 

t 
 tagen 

bete, partiell tjänstledighet för vård 
av barn eller övrig frånvaro utan lön). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a
kommunen totalt. I redovisningen igår alltså 
även kommunens personal som är anställda 
på andra avtal än AB, exempelvis BEA
och RiB. Sju olika nyckeltal ingår: total 
sjukfrånvarotid, sjukfrånvaron för kvinnor 
och män, andel långtidsfrånvaro över 60 
dagar samt sjukfrånvaro i tre olika 
åldersintervall.  
 
S
grund av sjukdom, olycksfall,
medicinsk behandling eller rehabilitering, 
arbetslivsinriktad rehabilitering, 
sjukersättning och aktivitetsersättning. 
 
Sjukfrånvaron anges i procent av de 
anställdas sammanlagda tillgängliga 
ordinarie arbetstid, d.v.s. arbetstid enlig
avtal räknat i timmar och med hänsyn
till frånvaro utan lön (t.ex. tjänstledighet för 
annat ar

Den totala sjukfrånvaron 
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Den totala sjukfrånvaron för år 2007 utgör 
enligt detta nyckeltal 7,2 %, en minskning 
med 0,5 % från 2006 (2005: 7,9). 
 
Kvinnornas sjukfrånvaro, 8,0 %, har minskat 
från 8,7 % 2006 (2005: 9,1 %). Kvinnornas 
frånvaro är dubbelt så hög som männens, 4,0 
% (2006: 3,8 %, 2005: 3,2 %). Männens 
sjukfrånvaro har ökat något under de senaste 
tre åren. 
 
 
Andel sjuka 60 dagar eller mer 
 

Redovisning av andel sjuka 60 dagar 
eller mer 

1/1 - 31/12 2007

169 655

60,2%
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Uppgifterna om långtidsfrånvaron avser 
jukfrånvaro under e
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s n sammanhängande tid 



av 60 dagar eller mer. Det är kalenderdaga
som avses och även dagar då den anstä
normalt skulle vara l

r 
llde 

edig räknas med. 
ångtidsfrånvaron 60 dagar eller mer utgör 

n för 2007, 
ed 2006. 

on 
elar sig efter sjukfallens längd 

talet sjukfrånvarotimmar. Urvalet 

ro med sjuklön eller sjukpenning 

L
60,2 % av den totala sjukfrånvaro
vilket är oförändrat i jämförelse m
(2005: 66,5 %). Den långa sjukfrånvaron har 
minskat kraftigt under de senaste åren bland 
kommunens anställda. 
 
Sjukfrånvarons fördelning 
För att få en klarare bild av hur sjukfrånvar

nder året fördu
uppdelas frånvaron i: karensdag, dag 2-14,  
dag 15 - 90 och dag 91 - och längre. 
Sjukfrånvaron redovisas nedan i procent av 
otala ant

utgörs endast av månadsanställda och 
timanställda enligt avtal AB. Endast 
jukfrånvas

ingår. 

Sjukfrånvarolängd per kön 2007
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 Längden på kvinnornas och m

jer sig, men skillnaderna 
os kv r 

5 % ro >
iten 07 
nskat kraftigt under de 
 34,
ara nen

 29,7 % (2006: 26,3 %, 2005: 23 %, 2004: 
 %). Hos männen har långtidsfrånvaron 

ltså istället ökat. 

 

. 

idsfrånvaron och 
rttidsfrånvarons andel av den totala 

ännens 
sjukfrånvarofall skil
blir allt mindre. H innorna dominera
långtidsfrånvaron, 3  utgörs av frånva  
90 dagar. Trots en l  uppgång under 20
så har denna har mi
senaste åren (2006: 5 %, 2005: 45 %, 
2004: 56 %). Motsv nde siffra för män  
är
16
al
 
Av männens sjukfrånvaro utgörs 51 % av
korttidsfrånvaro <= 14 dagar inklusive 
karensdag (2006: 59 %, 2005: 55 %)

Kvinnornas korttidsfrånvaro är 43 % (2006: 
43 %, 2005: 36 %). 
 
Totalt sett minskar långt
ko
sjukfrånvaron ökar. 
 
Sjukfrånvaro per åldersgrupp 

Total sjukfrånvaro per åldersgrupp 
(i % av total arbetstid) 

1/1-31/12 2007
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Med ålder avses uppnådd ålder vid utgången 
av räkenskapsåret. För den yngsta 
åldersgruppen, 29 år och yngre, har 
sjukfrånvaron under 2007 ökat från 4,7 % till 
6,1 % (av den tillgängliga arbetstiden 270 
642 timmar.  
 

och äldre, 8,4 % av 943 414 timmar (2006: 
9,3 %.  

gliga arb  är 1 143 ar, 
 sjukfrån 4 %, en  från 
 då den v . 

rsski 08 ha
lda e långt ing 

e än 6 06/20  
/2006 004/2 .). 
ssa v 1 var

personer var sjukskrivna på heltid eller hade 
en hel tidsbegränsad sjukersättning. 60 % av 

tliga långtidssjukskrivna var alltså i 

Högst sjukfrånvaro har åldersgruppen, 50 år 

 
För åldersgruppen 30 – 49 år, för vilken den 

ntillgä etstiden  773 timm
utgör varon 6, minskning
2006 ar 7,2 %
 
Vid å ftet 2007/20 de totalt 70 
anstäl n pågående idssjukskrivn
längr 0 dagar (20 07: 80 pers.,
2005 : 90 pers., 2 005: 98 pers
Av de ar 9 män, 6  kvinnor. 28 

sam
a

31 

rbete på deltid. Av samtliga långtidssjuka 
var 49 % 50 år eller äldre. Antalet 
långtidssjuka mer än 60 dagar har alltså 



fortsatt att minska kraftigt under de senaste 
tre åren. 
 
Sjuklönekostnader  
Sjuklön utbetalas av arbetsgivaren till den 
anställda under de första 14 dagarna av varje
sjukdomsfall (sjuklöneperioden). Under 
första frånvarodagen (karensdagen) utbeta
ingen sjuklön. Dag 2-14 betalar arbets

 

las 
givaren 

en sjuklön som motsvarar 80 procent av 
sjuklöneunderlaget, det vill säga den lön och 
andra anställningsförmåner som 
arbetstagaren går miste om på grund av 
sjukfrånvaron. Därefter utgår sjuklön med 10 
% dag 15 – 90.  Från och med dag 15 betalar 
Försäkringskassan sjukpenning till den 
anställde. 

juklönekostnaderna för månadsanställda enligt AB samt timanställd personal fördelar sig enligt 
följande år 2007: 
 

 
S

 
Förvaltning 

Karens- 
belopp 

Dag  
2-14 

Dag  
15-90 

Total  
sjuklön 

KS-förvaltning  -  56 430    139 870 12 692 152 563
Miljö- o Teknikförv.  - 109 210 209 976 15 689 225 666
Bildningsförvaltning - 1 400 610 2 902 561 248 393 3 150 954
Socialförvaltningen  - 438 243 1 043 076 111 728 1 154 804
Förvaltning: 013                 - 57 468 143022 5133 148 155
Totalt belopp 2007        -2 061 960 kr 4 438 504 kr 393 636 kr 4 832 140 kr
Totalt belopp 2006       - 2 162 905 kr  4 668 379 kr 368 218 kr 5 036 597 kr
Totalt belopp 2005       - 1 637 897 kr 3 619 82 99 kr1 kr 333 678 kr 3 953 4
Totalt belopp 2004       - 1 428 210 kr 3 794 361 kr 226 871 kr 4 021 232 kr
Totalt belopp 2003       - 1 423 237 kr 3 650 36 kr8 kr 329 832 kr 3 980 200 

 
 
Karensdagarna är inte inräknade i 
sjuklönekostnader totalt. Kostnaden för 

r för 2007.  I 
la 

g 
 

dovisade. 

sjuklön utgör 4,8 miljoner krono
ämförelse med 2006 har den totaj

sjuklönekostnaden minskat med 204,5 tkr. 
 
Minskningen ligger på korttidsfrånvaron, dag 
2 – 14. Kostnaden för dag 15 – 90 har ökat 
under 2007 med 25 tkr.  
 
Kostnaderna för korttidsfrånvaron t o m da
14 utgörs av, förutom 80 % av lönen, även
semesterlön och sociala avgifter på drygt 41 
%. Därtill tillkommer eventuell vikarie- eller 
övertidskostnader samt kostnader för 
personalomsättning, såsom rekryterings-, 
inskolnings- och avvecklingskostnader. De 
faktiska kostnaderna för sjukfrånvaron är 
lltså betydligt högre än de i tabellen a

re
 

Sjuklönekostnad per förvaltning 2007

3 151

153 226

1 303
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Bildningsförv. Socialtjänst
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I redovisningen av sjuklönekostnad per 
förvaltning har socialförvaltningen och 



förvaltning 013 (där ett 30-tal 
re in
iljö- och teknik ninge

sförvaltningen har m ade 
r med 76 respe  205 tk

g och Socialtjänsten h  något 
r med 53 respektive 24 tkr.

öretagshälsovård - kostnader 

un har sedan 2000 haft ramavtal 
etags-

nde 

hälsa och sjukskrivning. Sedan 
nuari 2004 tillämpas metoden ”Tidig 

gång” vid sjukskrivning, med syfte att så 

tidigt som möjligt vidta lämpliga 
ha er  

tälld, chef och Hälsa
mpetenser. 

Den totala kostnaden för företagshälsovård 
 LänsHälsan å 7 var or 
06: 791 6 5: 95 4: 

740 148 kr). Förbrukade antalet timmar har 
minskat med 31 i jämförelse med föregående 

nittkostnaden per timme år 2007 är 1067 
onor. 

ocialförvaltningen har kraftigt minskat 
talet avropade företagshälsovårdstimmar 
der 2007 med 88 timmar. På 

Bildningsförvaltningen har förbrukade 
timmar ökat med 58 tim. 

gshälsovård per förvaltning 

plusmedarbeta går), redovisats 
tillsammans. M förvalt n ans
och bildning insk
sjuklönekostnade ktive r.  
KS-förvaltnin
ökade kostnade

ar
 hos

 
F
 
Håbo komm
med LänsHälsan i Uppsala AB om för
hälsovårdstjänster för personalen. Nuvara
avtal omfattar perioden 2005-01-01 tom 
2008-12-31. 
 
Anledningar till att vända sig till företags-
hälsovården är dels det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, dels det 
rehabiliterande arbetet med enskilda 
anställda som drabbats eller riskerar att 

rabbas av od
ja
åter

re biliteringsåtgärd i samarbete med
 Läns ns olika 

ko

r 200 770 670 kron
(20 81 kr, 200 2 981 kr, 200

år.  
 
Snittkostnaden per månadsanställd för 
företagshälsovården är 575 kronor (2006: 
602 kr, 2005: 736 kr, 2004: 614 kr)  
 
S
kr
 
S
an
un

 
 
Kostnad för företa
 
Förvaltning Timmar 2007 Kostnad 2007 Timmar 2006 Kostnad 2006 
Bildningsförv. 466,5 -492 194 kr 408 -422 936 kr
Socialförv. 149 -178 965 kr 237 -270 043 kr
Miljö- o. teknik   37   -42 002 kr   58 -  68 297 kr
KS-förvalt + 
Övergripande 

 
  38,5    -57 509 kr

  
  20  - 30 405 kr

Totalt   691 tim -770 670 722 tim -791 681 krkr

 
M
E ått för a  
begreppet medellön i kronor per månad. 
Medellönen speglar priset rbetskraft  
beror på lönenivåer, yrkes-, ålders- och 
verksamhetsstruktur. 
M nen är beräknad s medelvärde av 
överenskommen lön (inklusive fasta tillägg) 
för november månad 2007 för all 
m t timavlönad personal 

B.  

edellönen för samtliga anställda är den 1 
vember 2007: 21 041 kronor ( 2006: 20 
6 kr, 2005: 19 907 kr). För kvinnor är 
edellönen 20 697 kr (2006:19 758 kr, 2005: 
 418 kr). Männens medellön är 22 468 kr 
006: 21 862 kr, 2005: 22 269 kr). 

edellön 
tt jämförelsem tt mäta lön är 

 på a  och

edellö om 

ånadsanställd sam
e
 
nligt A

M
no
16
m
19
(2
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Personalkostnad 
Personalkostnader består av löner för arbet
och ej arbetad tid, ersättningar, sociala 
avgifter, pensionskostnader och 
personalsociala kostnader.   
 
Personalkostnader beräknas för all personal 
dvs. tillsvidareanställda, visstids- och 
timanställda (enligt AB). Personalkostnade
uttrycks i tusental kr per årsarbetare. 
 
Personalkostnad 
per årsarbetare i 
tusental kronor Totalt 

Därav lön för 
arbetad tid

År 2007 396 348

År 2006 381 340

År 2005 375 330

År 2004 364 322

År 2003 352 309

År 2002 

 
 
 

333 296

År 2001 324 282
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Boende och befolkning 
 
Bostäder 
Under 2007 färdigställdes flerbostads-
husprojekten Viby backe 40 lägenheter, 
Solslätten 38 lgh och Källvägen 60 lgh är 
klart för inflyttning under 2008. Därutöver 

llkom ca 50 enbostadshus under 2007. ti
Färdigställande av detta stora antal lägen-

 ett 

er 
 tidigare 

 till 18 931 invånare vid årsskiftet. 

82- 2007 

heter är en följd av den ändringar i 
ubventionssystemet 2006/2007 vilket gjorde s

att flera projekt startades samtidigt än vad 
som vore normalt. Dessa är nu inflyttade  
eller inflyttningsklara vilket har gett Håbo
relativt stort tillskott av nyproducerade 
inflyttningsklara lägenheter och villor. 
Kommande större bostadsområden är 
Frösundavik med 250 till 300 lägenheter och 
Viby äng med upp till 500 lägenheter där 
försäljning av tomter nu pågår samt ett 
flerbostadshusområde med 30 lgh.  

almarsand med ca 300 tillkommande K
lägenheter och Skokloster sjöstad med 
mellan 200 och 300 lgh har påbörjats som 
detaljplaneprogram. 
 
Befolkningen nästan 19 000 
Befolkningen ökade med 294 personer und
det gångna året, vilket är högre än
års ökningsvolymer. Håbos befolkning 
uppgick
 
Figur 1. Befolkningsutveckling 19
Källa: SCB, BEFPAK 
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kningsö gen s uppe av
vt födel tto s  stor inflyttning. 28 

arn föddes under året, vilket är något lägre 
gt som 90 personer 

 

gat lågt under en tid. 

- och utflyttningen har som vanligt varit 
m cket hög, vilket är typiskt för en krans-
ommun till Stockholm. 1 241 personer flyttade 

till kommunen samtidigt som 1 079 
flyttade ut. Flyttningsnettot för året blir 162 

to 
ll övriga kommuner i Uppsala län. Samtidigt 

resten 
. 

mot utlandet låg på 26 personer. 

ing i 
a t 

 av 
är bo

nga invånare, än så länge 

i Håbo än i riket. Betraktar man andelen 

finns en något större 

?) 
-

tt 
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Befol knin  höll  ett 
positi sene amt
b
än tidigare år samtidi
avled. Födelsetalet ligger på en normalnivå 
för kommunen under senare tid. Visst 
utrymme finns till senare års födelserekord

personer. 
  
Under året tappade kommunen -88 personer net

från 1992, då 263 barn tillkom. Även 
inflyttningen har letat sig tillbaka till en 
normalnivå efter att ha le
 
Många flyttar ut och in 
In

y
k

ti
erhöll kommunen 224 personer netto från ”
av riket” och då främst från Stockholms län

lyttningsnettot F
 
Kommunens befolkning finns i stor utsträckn
centralorten Bålst , edje största tätorlänets tr
efter Uppsala och Enköping. C:a 80 procent
befolkningen satt i tätorten.  
 
U
I jämförelse med riket har Håbo kommun en 
”ung” befolkning. Åldersgruppen 0-19 år ligger 
klart över andelen i riket, c:a 6 procent högre. 
Gruppen 30-44 åringars andel är också klart 
törre s

pensionärer, är gruppen ungefär 6 procentandelar 
färre i Håbo, än i riket. Det 
andel 45-64-åringar i kommunen, i jämförelse 
med riket. Det innebär också att andelen 
pensionärer kommer att tangera (och överstiga
andelen äldre i riket, om ett antal år. Gruppen 20
29-åringar är ringare i kommunen än i riket, 
vilket beror på gruppens starka utflyttnings-
benägenhet. (Se också tabellerna under avsni
Fakta om Håbo kommun). 
 
Figur 2. Ålderfördelning i Håbo jämfört med riket (gul 
pyramid), år 2007. Källa: SCB, riksregister 2007 
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Sysselsättning och näringsliv 
 
Sjunkande arbetslöshet under året 
Håbo kommun har historiskt sett haft en 
mycket låg arbetslöshet. Vid årets slut 
uppgick andelen som var arbetslösa, i 
arbetsmarknadspolitiska program eller var 
sökande med stöd, till 3,1 procentandelar av 

rsätter

 att vara bygg oc
stjänster. Just 

tagstjänster samt 
byggnäringen är starka i Håbo, se vidare 

t stil
. Källa: AMS, 

 

Tabell 1. Andel av befolkningen 16-64 år i arbetslöshet och 
la: AMS, 

r Håbo Uppsala län Riket 
2000 2,8 3,8 5,8 

 5,3 6,6 
4,4 5,6 

007 3,1 4,1 5,4 

ånga utpendlare 
en relativt sett låga arbetslösheten till trots, 

r den lokala arbetsmarknaden begränsad. 67 
 av den förvärvsarbetande befolkningen 

endlar ut från kommunen, se tabellen nedan. 
ill nästan uteslutande del är 
tockholmsregionen målet för arbetsresan. 

abell 2. Sysselsättning. Källa: SCB, 
MPAK 2006 

örvärvsarbetande befolkning      9 517  

    4 698 
tpendling                            6 361 
pendling                            1 547 
ettopendling                          -4 814 

Cirka 80% av den förvärvsarbetande befolk-
ningen finns i Bålsta tätort. En ungefär lika 
stor andel av alla arbetstillfällen finns även 
där.  
 
Stor branschspridning 

 små-
 före-

tag. Branschspridningen är stor. De flesta 
n sa  T
en ( av erk

samhet, företagstjänster, personliga och 
la tjä and ch 
nika er t lest
tta fi  bran bild

vård och offentlig förvaltning. 

Utmärkande för kommunen är även en 
ndev ygg tt st

an retag och samm er fin
i gg- oc gnings in sam

ade n
 

ivsstruk mmun r av fi

 
Figur 3 elativ fördelnin v 
förv rbetande dagb lkning p
bran r. Källa: SCB AMPAK  
 
 

befolkningen i förvärvsarbetande ålder. Det 
innebär att den positiva utvecklingen av 
arbetsmarknaden som skönjdes år 2005 och 
2006, fortsatt under 2007 (se tabellen nedan).  

Näringslivet i kommunen domineras av
företag och ett mindre antal medelstora

 
På årsbasis förväntar sig Länsarbetsnäm
i Uppsala län att arbetslösheten fo

nden 
 att 

minska något under år 2008. Expansiva 
näringsgrenarna kommer h 
finans, fastighet och företag
finans- och före

nedan. 
 
Tillverkningsindustrin och särskilt 
verkstadsindustrin väntas ligga relativ l 
sysselsättningsmässigt
Prognoser 2008. 

i program eller med stöd, vid årets slut. Käl
månadsstatistik 

 
Å

2005 4,1
2006 3,6 
2
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T
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U
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N
 

företage är dock verk mma inom jänste-
bransch bestående finansiell v -

kulturel nster). H el, hotell o
kommu tioner följ ätt efter. F  
sysselsa nns inom schen Ut ning, 

 

förhålla is stark b bransch. E ort 
tal fö  verk a person ns 

nom by h anläg industr t i 
angräns äringar. 

Näringsl
nedan. 

turen i ko en framgå guren 

. R g a
ärvsa
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efo å 
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Tillverkning

Byggverksamhet

Handel o Kommunik.

Tjänster

Utbild+ vård+förvalt.

Ej spec.
 

 
Källa: SCB, om inte annan angivits. 
 
 
 
 



 

Resultaträkning koncern åren 2006-2007  
  

 
Koncern Kommun Koncern Kommun

esultaträkning koncern (tkr) NOTR År 2007 År 2007 År 2006 År 2006
   

Verksamhetens intäkter 1 256 711 157 143 278  042 15
Verksamhetens kostnader 2 

5 418
-852 990 -797 322 -818 260 -75

rivningar 
0 295

3 Avsk -59 764 -41 318 -58 084 -39 654
    

Verksamhetens nettokostnad  -656 044 -681 497 -598 302 -634 531
    

katteintäkter  S 725 778 725 778 694 128 694 128
enerella statsbidrag och utjämning  G 824 824 -9 127 -9 127

Finansiella intäkter 4 1 697 2 281 1 636 1 258
Finansiella kostnader 5 -4 -2 -4 -18 276 0 781 3 437 8 049

   
Resultat före extra ordinära poster 

 
 23 979 26 606 44 899 33 679  
   

Avsättning till periodiseringsfond  0 0 0 0
s resultat 

  
Skatter på året 6 -65 0 -3 166 0
    

   
Årets resultat 7 23 915 26 606 41 732 33 679
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Konsolidering till kommunkoncernnivå omfa åbo k åboh bo f B oc
Håbo marknads AB. 

ttar H ommun, H us AB, Hå astighets A h 



B
 

rn (tkr) 

alansräkning koncern åren 2006-2007 
 

 
onceBalansräkning k  K Kommun Koncern Kommun 

N
oncern

 OT 2007 2007 2006 2006
TILLGÅNGAR    

   
nläggningstillgångarA    
ark, byggnader och tekniska  

8 
M

1 498  455
 

694 447 
 

1 390 616 649 685anläggningar 
Maskiner och inventarier 9 11 594 10 355 10 020 8
Finansiella anläggningstillgångar 10 

 643
4 552 38 511 5 201 39

Summa anläggningstillgångar 
 800

 1 514 601 743 313 1 405 837 698 128
    

Omsättningstillgångar     
Förråd mm 11 593 593 4
Exploateringsfastigheter  

35 435
23 566 0 30 545 0

12 Fordringar 76 352 50 72  285 
13 

2 44 25 661
Kassa och bank 13 514 71  392 

ningstillgångar  
5 28 21 953

Summa omsätt 1 52 030  657 14 025  103 48 049
   
 1 795 34  493 
 

SUMMA TILLGÅNGAR 628 626 3 1 509 746 176
  

AL OCH SKULDE  EGET KAPIT R   
   

lEget kapita    
14 Eget kapital 153 104 761  215 78 

 
 

 135 129 155
Varav årets resultat 23 915 26 606  732 

 

 41 33 679

AVSÄTTNINGAR    
er 15 Pension 3 30 032  065 2

Övriga avsättningar 16 
0 032 22 2 065

10 683 0 10 668 0
 Summa avsättningar 40 715 30 032  733 22 0632 5
   

SKULDER    
lder 17 Långfristiga sku 1 24 495 638  364 51

ortfristiga skulder 18 
6 466 1 181 1 180

K 188 313 164 912 166 181 168 979
umma skulder  S 1 434 779 660 550 1 347 545 680 159

   
UMMA EGET KAPITAL OCH 
KULDER 

S
1 628 626

 
795 343 1 509 493 746 176

     
ensionsförpliktelser  

S

P 320 266 320 266 273 325 273 325
arav löneskatt  V 62 527 62 527 53 363 53 363
orgen och ansvarsförbindelser 19 B 161 157 678 860 27 319 683 600

      
 

38 

 



 
 

Resultaträkning - sammanfattar intäkter och kostnader samt visar 
örändring av det egna kapitalet 

esultaträkning (tkr)  

f
 
R Kommunens Kommunens Kommunens

 NOT Bokslut år 2007 Bokslut år 2006 Bokslut år 2005
     

Verksamhetens intäkter 20 157 143 155 418 120
Verksamhetens kostnader 21 

 709
-797 322 -750 295 -6

Avskrivningar 
97 313

 -41 318 -39 654 -37 436
     

erksamhetens nettokostnad  V -681 497 -634 531 -614 040
     

Skatteintäkter 22 725 7 694 128  146
ch 

utjämning 
 

23 

78 656
Generella statsbidrag o

824
 

-9 127 -17 493
24 Finansiella intäkter 2 281 1 258 956

Finansiella kostnader 25 -20 78 -1
  

1 8 049 -17 442
   

Resultat före extra ordinära 
poster 

 
26 60 36

 
3 679 8 127

     
 Extraordinära intäkter 0 0 0

a kostnader  Extraordinär 0
  

0 0
   

Årets resultat  26 606 33

39 

 679 8 127
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Balansräkningen - visar d n ekonom tällning bokslu
t använts (tillgån  och ans  (eget  avsätt

ingar och skulder) 

e iska s en på ts-
dagen samt hur kapitale gar) kaffats kapital, -
n
 
 

Bokslut Bokslut Bokslut Balansräkning (tkr)  
NOT 2007 2006 20

TILLGÅNGAR,tkr  
05 

   
    

Anläggningstillgångar     
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 26 6 5 00 330

27 
94 447 649 68  6

Maskiner och inventarier 10 3 12 015
28 

 355 8 64
Finansiella anläggningstillgångar 38 511 26 403

 
39 800 

Summa anläggningstillgångar 74 8 38 7483 313 698 12 6
    

Omsättningstillgångar     
29 Förråd mm 593
30 

435 209
Fordringar 5 1 17 955

 31 
0 722 25 66

Kassa och bank 715 21 953 3 606
 Summa omsättningstillgångar 52 030 48 049 21 770
    

SUMMA TILLGÅNGAR  7 6 60 518
 

95 343 746 17 6
   

    
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital     
Eget kapital 32 1 5 44 476

 
04 761 78 15

Varav årets resultat 26 606 33 679 8 127
    
    
 AVSÄTTNINGAR    

Pensioner 33 30 032 22 065 20 162
 Summa avsättningar 30 032 22 065 20162
    

SKULDER     
34 495 638 0 86 275
35 

Långfristiga skulder 511 18 4
Kortfristiga skulder 16 6 09 604

 
4 912 134 77 1

Summa skulder 6 6 95 87960 550 645 95 5
    

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER 

 
7

 
6 60 518

 
95 343 746 17 6

   
Pensionsförpliktelser  32  266 273 325 246 424

 
0

Varav löneskatt 62 527 53 363 48 111
36 Borgen och ansvarsförbindelser 678 860 683 600 679 637
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Betalningsflödesanalys - visar räk p
vesteringar och löpande verksamhet har finansierats. 

etalningsflödesanalys (tkr) 

 hur en enskaps eriods 
in
 

Bokslut Bokslut Bokslut
2007 2006 2005

B

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
Årets resultat 26 606 33 679 8 127
Justering för av- och nedskrivningar 41 318 39 654 37 436
ustering för gjorda avsättningar 4 448 6 029 6 906J

   
ån verksamheten ä v
pital 

Medel fr
rörelseka

 fö förr ndr g ain  
72 372

 
79 362 52 469

  
Kassaflöde från förändr ngar i ls ti röre ekapitale   
Ökning/minskning av k rtfristi  for r o ga dringa -25 0 -7 17 3761  706 6
Ökning/minskning av förråd -157 -227 0

skning av k rtfristi  skuÖkning/min o ga lder 20 2 21 -12 427
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

81  046 
67 435 92 475 57 418

    
INVESTERINGSVERKSAM ETEH N  
Investeringar i materiella anläg in ngagn gstillgå r -78 -8 -66 

av materiella anläggnin
100 6 911 426

Försäljning gstillgångar 139 229 195
Investeringsbidrag materie gg llglla anlä ningsti ångar 1 1 

ingsintäkter vattenv  
142 1 045 080

Anslutn erket 0 0 21 406
vesteringar i finansiella anläggningstillgångar In -10 834 -12 992 -350

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
assaflöde från investeri amK ngsverks heten -87 653 -98 628 -44 095

    
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  
Nyupptagna lån 0 110 000 78 000

 upplåning Kortfristig 13 374  
mortering av skuld A -14 393 -85 500 -93 804

n finansieringsve amheten Kassaflöde frå rks -1 019 24 500 -15 804
    

ING AV LI L FÖRÄNDR KVIDA MEDE -21 238 18 347 -2 482
   

Årets kassaflöde -21 238 18 347 -2 482
Likvida medel vid årets början 21 953 3 606 6 088

ikvida medel vid årets slut L 715 21 953 3 606
 
 
RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD 

ttoskuld vid året rjan Räntebärande ne s bö 510 965 487 026 505 566
Räntebärande nettoskuld vid årets slut 509 822 510 965 487 026
  

ntebärande nett d Förändring av rä oskul -1 143 23 939 -18 540
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Investeringsredovisning - visar hur årets investeringsutgifter 
 och - inkomster fördelar sig på olika verksamhetsområden.

 
Investeringsredovisning,tkr Bokslut år 2007 Budget år 2007   
   Netto  Netto Budget
Nämnder Intäkter Kostnader Kostnader Intäkter Kostnader Kostnader Avvikelse
Gemensam verksamhet 0 -684 -684 0 -705 -705 21
Ekilla 1:15 0 -3 581 -3 581 0 0 0 -3 581

   
Bildningsnämnd 0 -3 757 -3 75  7 0 -4 750 -4 750 993

   
Socialnämnd 0 -3 878 -3 878 0  880 -3 880 -3 2

   
Miljö- och tekniknämnd 941 -26 624 -25 683 - -30 30 615 0 615 4 932
Räddningstjänst 0 -456 -456 0 -750 -750 294
Avfallshantering 0 -15 986 -1 86 -18 -175 9 800 076  277 1 291
Vattenverket 7 513 -33 768 -26 255 - -22 000 30 300 8 300 2 045

   
Summa 8 454 -88 734 -80 280 2 800 -89 076 -86 277 5 997
 
 
Anhållan om justering av anslag  - d e r 200

Boksluts-
utfall 

 år 2008  pågåen e invest ringar å 7 
 Justering 

bud Nget 1) 
 

etto 
Nämnder/tkr Avvikelse År avv 2008 ikelse 
Gemensam verksamhet 21 0 21
Ekilla 1:15 -3 581 0 -3 581
 
Bildningsnämnd 993 0 993

 
Socialnämnd 2 0 2

 
Miljö- och tekniknämnden  
Avslutade projekt 289 0 289
Pågående Projekt 4 643 -4 643 0
 
Räddningstjänsten 294 0 294
 
Vattenverket 
Avslutade projekt 247 0 247
Pågående Projekt 1798 -1 798 0

 
Avfallshantering 
Pågående Projekt 1291 -1291 0

 
Summa 5 997 -7 732 -1 735
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1) Anhållan från miljö- och tekniknämnden om att eter ringsm r 2008

 begär om att överföra b e inv med 7 m 008, A en 
gsprojekten pågår och tt s 20

 få ombudg a investe edel å .  
 
Miljö- och tekniknämnden
till begäran är att investerin

udgeterad
kommer a

esterings el om 7, kr till år 2 nledning
lutföras år 08.  



Driftredovisning - vis ik  fö de 
ommunfullmäktige beslutad budget för nämnder. I driftredovisningen har interna 

ner inte eliminerats. 

slut B

ar avv elsen i rhållan till av 
k
transaktio
 
 
SAMMANSTÄLLNING Bok okslut Bokslut Budget Avvikelse

2006 
 

Verksamhetsnivå, netto tkr 2005 2007 2007 Budget 
Skattefinansierade verksamheter      
Kommunfullmäktige -511 -681 -548 -546 -2

-618Stöd till politiska partier -618 -690 -695 5
-138Valnämnd -6 -3 -16 
-569

13
-530Revision -646 -665 1

-323
9

13Överförmyndare  -3 -346 -321 -25
-35 51Kommunstyrelse -34 025 8 -35 001 -36 124 1 123

0Skoklosterspel 0 -839 0 -839
Bildnings- o kulturnämnd -342 036 -347 958 -355 442 -362 757 7 315

133 164Socialnämnd -125 623 - -149 266 -143 256 -6 010
-78 873Miljö och tekniknämnd -76 467 -101 575 -104 215 2 640

Summa skattefinansierade 
verksamheter -58 597 842 -644 356 -648 595 40 129 -

 
 239

  
Taxefinansierade verksamheter  

-1 108Avfallshantering 0 3 087 0 3 087
1 652Vattenverket 317 -1 820 0 -1 820

544
Summa taxefinansierade 
verksamheter 317 1 267 0 1267

 

  
Finansförvaltning  

-6 934Pensions- och upplupna lönekostnader -7 300 -8 187 -9 703 1 516
Avskrivningar -39 654 -41 318 -41 000 -318

1 847
-37 436

Bostadsverksamhet 0 646 0 646
5 926Kapitalkostnad Va-verket + övrigt 6 261 8 788  6 300 2 488

avinster 4 246Exploatering och re 1 583 1 663 1 200 463
229Summa finansförvaltning -34 -37 231 -38 408 -43 203 4 795

 
Finanskonton  

694 128Skatteintäkter 656 146 725 778 719 576 6 202
Statsbidrag -9 126 824 och utjämning -17 493 824 0

956Ränteintäkter 1 257 2 281 634 1 6
-18 049

47
-17 442Finansiella kostnader -20 781 -19 806 -975

668 209Summa finansiering 622 167 708 102 701 228 6 874
 

Årets resultat 8 127 33 679 26 606 9 430 17 175
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Redovisningsprinciper 
 

ALLMÄNT 
Från och med 1 januari 1998 ersätter den kommunala 

dovisningslagen kommunens redovisnings-
glemente. Detta innebär att den kommunala 
dovisningen anpassas till det regelverk som gäller 
r övriga sektorer. Redovisningen bygger också på 

 
t 

etta att redovisningen i kommunen sker i 
ed god redovisningssed - i huvudsaklig 

okföringsl  och 

GSMODELLENS DOK  
resultat- och balans en  

ala redovisn n. 
r upprättad enl ommen

005 från Rådet f una
redovisning. Drift- te  

ppfyller kraven på avstämningsmöjlighet mellan 
h utfall. 

ULDER
Överordnad princip för värdering gång  

iktighetsprincip ne
dervärderas och til ej 

gar 
h ma in nde 

eten, värderas p ag
ngsvärde med avdrag för planenliga och 
smässiga avskrivningar. Mark avskrivs ej. 

s- och investerings  redu
oppen. 
 inventarier 

tarier har vä till 
 

ventuella stats- och investeringsbidrag reducerar 
ngsbeloppen. 

ing av anläggningstillgån
g baseras på nglig
 utifrån förvä ono

mmunen påbörjas ng n-
ningsåret. Avs gar

r påbörjas då stering

Omsättningstillgån
msättningstillgångar värderas till det lägsta av 

ngs- eller verkligt värde. 
  

ring av lån g skul
 skuld.

r för pensioner 
98 redovisar k
 enligt redovisning agens bl  

nnebär att pensions er s
intjänats före 1998 re o rs- 

förbindelse och att pensionsförmåner som intjänats  
fr o m 1998 ingår i verksamhetens kostnader och 

dovisas som skuld. Ränta på pensionslöften 
tjänande fr o m 1998 redovisas i posten finansiella 

kostnader.  
 

Redovisning av särskild löneskatt 
nligt en rekommendation från Rådet för kommunal 
dovisning ska även löneskatten för samtliga 

ensionsavsättningar, pensionsförpliktelser samt 
ensionsutbetalningar periodiseras. Övergången till 
enna nya redovisningsprincip har skett under år 
999.  
edovisning av den individuella delen av PFA 98 
en del av pensionskostnaden som hänförs till det 

lla valet har särredovisats. I balansräkningen 
 som hänförs till det in a valet 

lupen k ortfris

V UTGIFTER OCH 

isering av utgi komste nförl
d.  
 

enskapsåret, har tagits upp 
 respektive fordran. Utgiftsräntor har 

endation från Råde mmu
rognostiserad sl ng 
 bokslutet för år 2

Enligt samma rekom k räkn
r 2006 korrigeras mot den slutliga taxeringsutfallet 

AXEFINANSIERAD VERKSAMHET 
rkets underskott och avfallshanteringens 

okslutet  red visats som
a kap t b

s- och matchnings ö
rskott för taxe fin  ve  

isas.
 

nslutningsavgift
ommendationer av kommunala redo-

ingsavg a
ras elle öra

en det aktuella rä såret 
d. Kommunen h börjat
gs om n o

periodiserat anslutni erna rutbe

re
re
re
fö
rekommendationer från Svenska Kommunförbundet
och Rådet för kommunal redovisning. Sammantage
innebär d
enlighet m
överensstämmelse med b
årsredovisningslagen. 

agen

 

REDOVISNIN UMENT
Den externa räkning är upprättad
enligt den kommun ingslage
Betalflödesanalys ä igt rek da-
tioner nr 16 -2 ör komm l-

och inves rings- redovisningen
u
budget oc
 

TILLGÅNGAR OCH SK  
 av till ar och

skulder är förs en som in bär att 
skulder ej un lgångar 
övervärderas. 
 

tillgånAnläggnings
Byggnader oc rkanläggn

å balansd
gar, inklusi
en till 

ve pågåe
arb
anskaffni
bokföring
 

Eventuella stat
investeringsbel

bidrag cerar 

 

hMaskiner oc
Maskiner och inven
anskaffningsvärde.

rderats 

 

E
investeri
 

vskrivnA gar 
urspruPlanenlig avskrivnin

h sker
t anskaff-

ningsvärde oc
o

ntad ek misk 
livslängd. I k avskrivni

kr
ar av a

 av läggningar anskaff ivnin
 inpågående investeringa ve en 

färdigställs. 
 

gar 
O
anskaffni
 

kulderS
Kommande års amorte

kortfristig
gfristi d 

redovisas som 
 

 
Avsättninga
Från och med år 19 ommunen sina  
pensionsåtaganden sl andade
modell. Den i förmån om 

dovisas s m ansva

re
in

E
re
p
p
d
1
 

R
D
individue

ar belopph dividuell
ostnad (kklassificerats som en upp

007. 
tig 

skuld) för år 2
 
 

G APERIODISERIN
INKOMSTER 
Period
rä

fter och in r hä iga till 
kenskapsåret har gjorts enligt god redovisningsse

Leverantörs- och kundfakturering efter balansdagen
m är hänförliga till räkso

som skuld
periodiserats. 
 

KTER SKATTEINTÄ
mEnligt rekom t för ko

uta
nal 

redovisning skall p vräkni för år 
2007 resultatföras i
 

007. 
mendation s a slutav ing för 

å
och resultatföras år 2007.  
 

T
Vattenve
överskott för år 2007 har i b
en specifikation till det egn

o  
italet. Mo akgrund 

av försiktighet
de

principer b r 
överskott/un
särskilt redov

ansierade rksamhet
  
er A

Enligt rek
visningsrådet ska anslutn
verket antingen periodise

ifterna till v
r resultatf

tten-
s på 

driftredovisning kenskap enligt 
god redovisningsse
tillämpa redovisnin

ar i år  
rådets rek

ngsavgift
men
 som fö

datio ch  
talt 

inkomst. 
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Not förteckning 
 
Noter - Koncern resultaträkning, tkr  
     
Not 1. 
Verksamhetens intäkter År  

2007 
År  

2006 
Håbo kommun 157 143 155 418 
Håbohus AB 94 351 92 149 
Håbo fastighets AB 16 112 39 462 
Håbo marknads AB 822 0 
Interna poster -11 717 -8 987 

Summa 2 278 56 711 042 
 
Not 2. 
Verksamhetens kostnader År  

2007 
År  

2006 
Håbo kommun 797 750 29 322 5 
Håbohus AB 5 48 72 290 70 
Håbo fastighets AB 14 284 28 182 
Håbo marknads AB 811 0 
Interna poster -11 717 -8 987 

Summa 852 990 818 260 
 
Not 3. 
 
Avskrivningar 

År 
2007 

År  
2006 

Håbo kommun 41 3 39 654 18 
Håbohus AB  18 18 4 444 30 
Håbo marknads AB 2 0 

Summa 59 764 58 084 
 
Not 4. 
 
Finansiella intäkter 

År 
2007 

År  
2006 

Håbo kommun 2 1 258 281 
Håbohus AB 1 024 1 450 
Håbo fastighets AB 117 39 
Håbo marknads AB 9 0 
Interna poster -1 734 1 110 

Summa 1 697 1 636 
 
Not 5. 
 
Finansiella kostnader 

År 
2007 

År  
2006 

Håbo kommun 20 18 0 781 49 
Håbohus AB 27 391 25 386 
Håbo fastighets AB 1 837 1 113 
Håbo marknads AB 1 0 
Interna poster - -1 11 734 10 

Summa 48 2 43 4376 7 
 
 
 
 
 
 

 
 

ot 6. N
 
Skatter på årets resultat 

År 2007 År  
2006 

Håbohus AB  0 307 
Håbo Fastighets AB 1) 61 2 859 
Håbo marknads AB 4 0 

Summa  65 3 166 
 
Eliminering av periodiseringsfonder har gjorts mot eget kapital och 

en. uppskjuten skatt för båda år
 
Not 7. 
Förändring av eget kapital År 2007 År 2006 
Håbo kommun  2 33 679 6 606 
Håbohus AB -2750 706 
Håbo fastighets AB 7 47 347 
Håbo marknads AB 12 0 

Summa  23 915 41 732 
 
Noter - Koncern balans g räknin
 
Not 8. 
Mark, Byggnad o tekniska 
anläggningar 

 
År 2007 

 
År 2006 

Håbo kommun 694 447 649 685 
Håb 804 008 740 931 ohus AB 

Summa 1 498 455 1 390 616 
 
Not 9. 
Maskiner och inventarier År 2007 År 2006 
Håbo kommun 10 355 8 643 
Håbohus AB 1 235 1 377 
Håbo marknads AB 4 0 

Summ 1 5 10 a 1 94 020 
 
Not 10. 
Finansiella 
anläggningstillgångar 

 
År 2007 

 
År 2006 

Håbo kommun 38 511 39 800 
Håbohus AB 1 230 490 
Interna poster -35 35 189 -  089 

Sum 4 55 5 2ma 2 01 
 
 

Not 11. 
Förråd mm År 2007 År 2006 
Håbo kommun 593 435 
Håbohus AB 0 0 

Summa 593 435 
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Not 12. 
Fordringar År 2007 År 2006 
Håbo kommun 50 722 25 661 
Håbohus AB 743 317 
Håbo fastighets AB 27 5 2283  836 
Håbo marknads AB 28 0 
Interna poster -2 724 -4 529 

Summa 44 285 76 352 
 

Noter - Koncern b kn r 
 

ot 13. 

alansrä ing, tk

N
Kassa och bank År 2007 År 2006 
Håbo kommun 71 21 953 5 
Håbohus AB 5 794 1 353 
Håbo fastighets AB 6 790 5 086 
Håbo marknads AB 215  

Summa 13 514 28 392 
 
Not 14. 
Eget kapital År 2007 År 2006 
Håbo kommun  104 761 78 155 
Håbohus AB  36 689 39 439 
Håbo fastighets AB 14 757 14 709 
Håbo marknads AB 117 0 
Interna poster -3 189 -3 089 

Sum 15 1ma  3 135 29 215 
Eliminering av periodiserings ar g t ege

ten skatt 

 

fonder h jorts mo t 
kapital och uppskju
 
Not 15.
Pensioner År 2007 År 2006 
Håbo kommun 30 032 22 065 
Håbohus AB 0 - 

Summa 30 032 22 065 
 
Not 16. 
Övriga avsä ) ttningar 1 År 2007 År 2006 
Håbohus AB 9 9 9 953 53 
Håbo fastighets AB 730 715 

Summa 10 683 10 668 
1) Övriga avsättningar avser uppsk n skattjute  
 
Not 17. 
Långfristiga skulder År 2007 År 2006 
Håbo kommun 495 638 511 1 80 
Håbohus AB 750 82 670 18 84 
Håbo fastighets A 2B 3  000 32 000 
Interna poster -32 000 -32 000 

Summa 1 246 466 1 181 364 
 
 
 
 
 
 

Not 18. 
Kortfristiga skulder År 2007 År 2006 
Håbo kommun 16  4 913 134 776
Håbohus AB 1  5 540 24 891
Håbo fastighets AB 10 454 11 043 
Håbo marknads AB 130 0 
Interna poster -2 724 -4 529 

Summa 188 313 166 181 
 

Not 19. 
Borgen och 
ansvarsförpliktelser 

 
År 2007 

 
År 2006 

Håbo kommun 678 860 683 600 
Håbohus AB 1) 144   500 10 408
Håbo fastighets AB 2) 9   190 9 190
Interna poster -671   393 -675 879

Summ 1  a 16  157 27 319
1) Ansvarsförbindels

pantbrev på kredi
en avser k yres llväg
institutione

ägartillsko  ko

ommunens re ltaträ ng, t
 

ot 20. 

ooperativa h
r. 

rätter på kä en och 
t

2) Avser villkorat aktie tt från Håbo mmun 
 

Noter - K su kni kr 

N
Verksamhetens  
intäkter 

 
År 2007 

 
År 2006 

 
År 2005 

Enligt driftredovisning) 352 322 168 006 137 701 
Interna intäkter -195 179 -12 588 -16 992 

Summa 157 143 155 418 120 709 
 
Not 21. 
Verksamhetens  
kostnader 

 
År 2007 

  
År 2006 År 2005 

Enl. driftredovisning  -993 150 -761 941 -713 304 
Interna kostnader 195 179 12 588 16 992 
Kalkylerad kapital- 
kostnad 

 
8 837 

 
 

 
5 992 6 300 

Kalkylerad pensions- 
kostnad 

 
23 812 

 
22 380 

 
20 465 

Hem-pc 0 0 0 
Pensionskostnad  -9 868 -8 398 -7 390 
Förvaltningsavgift KPA -143 -161 -139 
Förändring  
pensionsskuld 

  
-5 521 -891 

 
-3 277 

Löneskatt pensioner -1 339 -217 -795 
Semesterlöneskuld -317 -2 707 -483 
Ferielöneskuld 3 761 -747 -420 
Övertidsskuld 34 -392 -266 
Uppehållslöneskuld -34 -26 -223 
Upplupen löneskuld 
timanställda 

 
73,6 

 
-253 

 
-771 

Upplupen pension  
Individuell del   

 
-14 337 

 
-11 841 

 
-10 945 

Upplupna löneskatter -3 478 -3 272 -2 655 
Högkostnadsskydd  
15% sjukavgift 

 
0 

  
19 27 

Kapital- och 
pensionsförsäkringar  

 
-832,3 

  
-428 -429 

Summa -797 322 -750 295 -697 312 
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Not 22. 
 
Skatteintäkter  

 
År 2007 

 
År 2006 

 
År 2005 

Kommunalskatt 717 310 686 283 662 916 
Avräkningsskatt  8 469 7 845 -6 770 

Summa  725 778 694 128 656 146 
 
 
Not 23. 
Generella statsbidrag  
och utjämning 

 
År 2007 

 
År 2006 

 
År 2005 

Generell 
sysselsättningsstöd 

 
0 

 
8 394 

 
8 459 

Kostnadsutjämning -40 853 -46 839 -50 057 
Inkomstutjämning 1) 46 093 45 394 38 224 
Nivåjustering 17 028 -327 -4 060 
Mellankommunal  
utjämning 

 
-21 443 

 
-15 749 

 
-10 059 

Summa  824,4 -9 127 -17 493 
 
Not 24. 
 
Finansiella intäkter 

 
År 2007 

 
År 2006 

 
År 2005 

Ränteintäkter 1 734 1 110 485 
Övrigt 547 147 471  

Summa 2 281 1 258 956 
 

Not 25. 
 
 
Finansiella kostnader 

 
År 

2007 

 
År 

2006 

 
År  

2005 
Räntekostnader -18 967 -17 075 -16 432 
Ränta på pensioner -1 107 -795 -672 
Bankkostnader -113 -34 -34 
Checkkredit -594 -145 -304 

Summa 20 781 -18 049 -17 442 
 

munens s ng 
 
Noter - Kom  balan räkni

Not 26. 
Fastigheter och  
Anläggningar 

 
År 2007 

 
År 2006 

 
År 2005 

Bokfört värde 1/1 649 685 600 330 589 687 
Årets anskaffning 78 100 81 661 61 526 
Avskrivning -32 196 -31 261 -28 247 
Investeringsbidrag -1 141,5 -1 045 -1 080 
Anslutningsavgift VA 0 0 -21 406 
Försäljning 0 0 -150 
Bokfört värde 31/12 694 447 649 685 600 330 
 
 

 

ARAV 

 
 
 
 
 

V
Fastigheter och  
Anläggningar 

 
År 2007 

 
År 2006 

 
År 2005 

Markreserv 12 398 8 817 8 817 
Verksamhetsfastigheter 504 730 510 213 479 530 
Fastigheter för  

11
  

59 186 affärsverksamhet 4 443 70 163 
Publika fastigheter 6 52 663 2 828 60 413 
Fastigheter för övrigt 
erksamhet 

 
48 

 
78 

 
134 v

Summa 694 447 649 685 600 330 
 
 
Not 27. 
Maskiner och 
inventarier 

 
År 2007 

  
År 200  6 År 2005 

Bokfört värde 1/1 8 643 12 015 16 350 
Årets anskaffning 10 898 4 899 5 250 
Försäljning -64 -45 -229 
Avskrivning -9 122 -8 393 -9 189 
Bokfört värde 31/12 8 643 12 015 10 355 
 

Not 28. 
Finansiella 

nläggningstillgångar 
 

a År 2007 
 

År 2006 
 

År 2005 
Akt er   i  
Ko munaktiebolaget 6 0,6 0,6 0,6 m
st 
Håbo fastighets AB 1 1 300 1 300 1 300 
300  
Håbo hus AB 1 789 st 1 789 789 789 1 1 
Håbo marknadsbolag 
AB 

100 100 0 

Upplands lokaltrafik 90 90 90 
Mälarbanan 90 st 90 90 90 
Skogssällskapet 0 0 0 
Andelar    
HSB 0,4 0,4 0,4 
BRF Väppeby 64 0 0 
Äpplet 56 56 56 
Bålstavägen 6 6 6 
Kommuninvest 450 450 450 
Försäkringar    
Kapital- och  
pensionsförsäkringar 

 
 3 715 2 566

  
3 310 

Långfristiga fordringar    
Håbo fastighets AB    32 000 32 000 19 000 
Övergrans IF  0 187 233 
Bålsta Alpina k  lubb 0 0 45 
Bålsta 1:615 0 17 33 

Summa 38 511 39 800 26 403 
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Not 29. 
 
Förråd 

 
År 2007 

 
År 2006 

 
År 2005 

Livsmedel simhall 2,5 4 2 
Webb Shopen 163 121  
10-års smycke 33 33 33,3 
Oljelager 394 277 174 

Summa 593 435 209,3 
 

Not 30. 
Kortfristiga  
fordringar 

År  
2007 

År  
2006 

År  
2005 

Interimsfordringar 8 665 4 401 7 523 
Upplupna ska
intäkter  

tte-  
12 481 

 
4 021 

 
0 

Balans fakturering 1 854   
Moms 7 960 3 935 2 709 
Lån 17 347 139 
Fakturafordran 1 12 957 9 745 7 584 
Summa 5 2 10 722 5 661 7 955 
 
Not 31. 
Kassa och bank År  

2007 
År  
2006 

År  
2005 

Kassa    51 46 90 
Postgiro 0 20 3 900  170 
Bank 664 1 006 347 

Summa 715 21 953 3 606 
 
Not 32. 
Eget kapital År  

2007 
År  
2006 

År  
2005 

Ingående eget  
kapital enligt 
balansräkning 

78 155 
 

44 476 
   

36 349 

Årets resultat  26 606 33 679 8 127 
Summa 1) 104 761 78 155 44 476 

 
1) Redovisat eget kapital 104 761 år 2007 varav 

h avfa antering, enligt nedan. 
 

nverket 

År 2002 204 tkr 
731 tkr 

r 2004 -808 tkr 
r 2005 317 tkr 

År 2006 1 652 tkr 
r 2007 -1 820 tkr 

Summa 275 tkr 

Varav  avfallshantering 

r 2006 -1 108 tkr 
r 2007 3 087 tkr 

Summa 1 979 tkr 

 

ot 33. 

Vattenverket oc llsh

Varav  vatte
 
 

År 2003 
Å
Å

Å

 

 
Å
Å

 
 

 
 

N
Avsättningar 
pensioner 

År  
2007 

År  
2006 

År  
2005 

Avsättningar för 
pensioner ingående 
balans 

 
22 065 

 
20 162 

 
15 418,2 

Årets pensionskostnad 7 001 596 3 443 
Avsättning garanti- 

h visstidspension 
 

-589 
 

935 
 

375 oc
Löneskatt på 

nsioner 1) 
 

1 555 
 

372 
 

926 pe
Summa  30 032 22 065 20 162,2 

 
öneskatt om 24,26% på avsatta pensionsmedel 

Not 34. 

1) Avser l

 

Långfristiga skulder År  
 

År  
2007 2006 

År  
2005 

Långfristiga låne-  
507 46

  
498skulder 1/1 5 482 965  769 

Nya upptagna lån  
under året 

  
10 00

 
78 00 1 0 00 

Amorteringar   
-11 01

 
82 0

 
-89 7under året 8 - 00 44 

Summa skuld 496 447 10 965 4875  026 
    
Amorteringar näst-    

 
 

kommande år  
Bokförda som  

 
-3 375 

 
-3 500 -4 061

kortfristiga skulder 
Utgående  
ångfristig låneskuld 

  
l 493 072 507 465 

 
482 965 

    
Kapital- och 
pensionsförsäkringar 

 
2 565 

 
3 715 

 
3 310 

Summa 495 638 511 180 486 275 
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Not 35. 
 
Kortfristiga skulder 

År 
2007 

År  
2006 

År 
2005 

Leverantörsskulder 29 245 28 316 22 044 
Periodisering  12 232 0 0 
Anställdas skatter 8 370 8 519 8 111 
Arbetsgivaravgifter 9 787 9 110 8 431 
Skatteskuld  0 2 396 12 131 
Interimsskulder 21 076 22 056 1 397 
Skulder projekt 1 090 102 303 
Amortering lån 3 375 3 500 4 061 
Räntor lån 3 749 2 902 1 207 
Diverse skulder 2 277 0 0 
Bildning  3 321 3 490 2 775 
Socialtjänst  4 423 1 283 1 518 
Skol- och socialsamfond 851 849 837 
Hem-pc 194 319 286 
Upplupen pensions-
kostnad inkl löneskatt 2) 

 
17 456 

 
14 919 

 
14 342 

Upplupna löneskatter 919 322 374 
Löneskuld timanställda 2 373 2 447 2 194 
Semesterlöneskuld 16 090 15 773 13 066 
Övertidslöneskuld 1 910 1 944 1 552 
Ferielöneskuld 11 202 14 963 14 216 
Uppehållslöneskuld 1 556 1 523 1 497 
Övrigt 42 43 -736 
Checkkredit 31/12 SPB 11 126 0 0 
Checkkredit 31/12 NB 2 249 0 0 

Summa 164 912 134 776 109 606 
 
2) Avser upplupen pensionskostnad och löneskatt  
 
Not 36 
Borgensåtaganden År 

2007 
År  

2006 
År 

2005 
Håbohus AB 662 203 666  689 663 916 
Föreningar 2 556 2 401 3 280 
BRF Väppeby 7 580 7 670 6 760 

Summa 672 339 676 760 673 956 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ot 36. 

 

N
 
Ansvarsförbindelse 

År 
2007 

År  
2006 

År 
2005 

Pensionsskuld Håbo hus 0 0 65 
Egnahem statlig kreditgaranti 85 48 48 
Bostadsrätter  
statlig kreditgaranti 

 
3 483 

 
3 483 

 
3 483 

Egnahem  
kommunalt kreditgaranti 

 
1 779 

 
184 

 
184 

Operationell leasing    
Hem-pc 1) 1 174 2658 324 
Telefinans 2) 0 467 1 577 

Summa 6 521 6 840 5 681 
 
1) Hem-pc avtal med Wasa kredit AB. Avtalsnr 7278 
gäller tom 20071231, belopp 3 392 273 kr exkl moms. 
Avtalnr 7535 gäller tom 20090831 belopp 2 113 795 
kr exkl moms. 
 
2) Hyresavtal med Telia partner AB på 60 månader. 
Perioden 2002-02-28 – 2007-02-28. 
Upphandlingsvärde 6 760 tkr 
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Resultat 
I tkr 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

  
För jämförbarheten mellan åren har korrigering gjorts på beloppen för år 2006. Näringslivsverksamheten överfördes från 
planeringsavdelningen till kommunstyrelsen år 2007. 
 
ALLMÄNT 
Allmänt 

e 
varet 

 

h verksamheter. 
Vidare har kommunstyrelsen uppsikt över 

drivs av de kommunala 

uss, bil och spårbunden trafik 
tfakturerar 

kommunerna för 2007 års trafik först under 
våren 2008. Slutavräkningens storlek har 
varierat från år till år och är svårbedömd. 
Slutavräkningen påverkas bl a av faktorerna 
resandeintäkter samt prisutveckling för 
bränsle och andra trafikkostnader. 
 
Utan hänsyn till kommande slutfakturering, 

en ett överskott om 

nformation 
mmun informerar” prese
a i tidningen UBB och har blivit 
uppskatta or n

ns invånar  des sido
s bland  fakta, 

ch redak ionell xt.  

Internationella kommitté
ionella kom  h d 07 

örda s m den. Under
edan tidigare plane

 från Estland ställas in på 
v uteblivna EU medel. 

rs gästades kommunen av ca 
10 chefstjänstemän f en sk orten

rg som valt att förlägga sin 
tsplanerin  H o n och
 kursgår  m esöket 

a gästerna runt och fick se 
delar av Bålsta och  uns nya 

 u d v
en n

om ns enren gs-
 maskinmätaren varefter 

 bjöds på lunch

Kommunstyrelsen är kommunens ledand
politiska förvaltningsorgan och har ans
för hela kommunens utveckling. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar
planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi oc

verksamhet som be
bolagen. Kommunstyrelsen bereder också 
samtliga ärenden som ska tas upp i 
fullmäktige. 
 
B
Upplands Lokaltrafik AB slu

uppvisar kollektivtrafik
100 tkr för bokslutsår 2007. 
 
Kostnadsdämpande åtgärder 
Under 2007 vidtogs besparingsåtgärder för 
att bromsa en negativ kostnadsutveckling. 
 

 
I
”Håbo ko nteras 
varje veck B
en mycket d inf matio  till 
kommune

ra
e. På sa r 

presente annat nyheter,
platsannonser o
 

t  te

n  
Internat mittén ar un er 20
haft 3 protokollf

 ett s
am anträ  

januari fick rat 
företagarbesök
grund a
Den 14 – 15 ma

rån d  dan a vän  
Fredensbo
verksamhe g till åbo k mmu  
Lastbergets
visades de dansk

d. I samband ed b

 Håb
nder 

o komm
ning abostadsområden

hef
le  

avdelningsc på Tek ik- och 
Miljökontoret. K mune  vatt in
verk visades av
gästerna  lunch på visning och  
på Åbergs museum. 
Den 12 maj genomfördes en, sedan lång tid 
planerad, gemensam nordisk 
politikerkonferens på Lastbergets kursgård. 

Av-
vikelse 

Intäkter 8 295 2 655 0 2 655 
     
Kostnader     
Personalkostnader -4 313 -5 293 -3 483 -1 810 
Köp av verksamhet -5 163 -2 541 -3 100 559 
Övriga kostnader -14 738 -13 358 -12 020 -1 338 
Summa kostnader -24 214 -21 192 -18 603 - 2589 
     
Resultat -15 918 -18 537 -18 603 66 
     
Netto 
investeringar 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Politisk och övrig verksamhets and
av kommunens verksamhetskostna

50 

el 
d 

Politisk och övrig verksamhet kostade varje Håbobo 970 kr. År 2006 uppgick kostnaden till 854 kr/inv. Beräkningar 
bygger på folkmängd år 2006/2007 

2,8 % 

Politisk och övrig verksamhet 



Frågor som diskuterads var förutom rapporter 
från resp. vänort även förhållandet till det 
vänortsavtal som tidigare hade diskuterats på 
föreningskonferensen året innan i Ingå 
(Finland). 
Håbo kommun presenterade och erbjöd 
samarbetet av ett antidrogprojekt som 
utarbetats av kommunens drogsamordnare. 
Under den diskussion som följde kom 
projektet att mer och mer att utformas som 
ett folkhälsoprojekt. 
 
Skoklosterspelen 
Skoklosterspelen har under 2007 genomförts 
som kommunal verksamhet. Årets resultat 
slutade på -839 tkr varav upparbetad skuld 
från år 2006 om 202 tkr reglerades år 2007. 
 
Kommunens försäkringar 
Handläggning och upphandling av 
kommunens försäkring överfördes från 
ekonomiavdelningen till Räddningstjänsten 
under år 1999. Verksamheten ligger dock 

nder kommunstyrelsen. Kostnaden för 
rsäkringarna uppgick till 1,7 mkr. 

unens försäkringar  
ar varit oförändrad i tre år, vilket är positivt. 

nebär att 
 sett endast lämnas 

till det kommunala fastighetsbolaget. Det 
totala borgensåtagandet uppgår till 679 mkr 
(684 mkr) inklusive ansvarsförbindelser. 
 
Borgensförpliktelserna för Håbohus AB 
uppgår till 662 (666,7) mkr. Kommunens 

 
 
 

 

 

Ekonomisk utvärdering

u
fö
Kostnaderna för komm
h
 
Borgensförbindelser 
Kommunens finanspolicy in
kommunal borgen i stort

borgensåtagande för Håbohus AB har 
minskat med ca 4,5 mkr.  
Här bedöms risken för att åtagandena ska 
infrias som liten med nuvarande ränte- och 
marknadsläge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 

2006 

 
Bokslut 

2007 
Budget

2007 Avvikelse
Kommun- 
fullmäktige 

 
-681 

 
-548 -546 -2

Valnämnd -138 -3 -16 13
Kommun- 
styrelsen 

 
-2 843 

 
-2 045 -1 974 -71

Stöd till politiska 
partier 

 
-618 

 
-690 -695 5

Revision -569 -646 -665 19
Överförmyndare -323 -346 -321 -25
KD-stab 0 -930 -500 -430
Ungdomssatsning 0 -125 -600 475
Utredningar -929 -19 -160 141
Vigsel/tillstånds-
avgifter 

0 6 0 6

Medlemsavgifter -1 402 -1 565 -1 630 65
Internationella 
kommittén 

 
-60 

 
-86 -100 14

Kommunal 
information 

 
-295 

 
-686 -749 63

Näringslivs-
ämjande åtgärder

-936 -1 220 -997 -223
fr
Buss, bil o 

årbunden trafik 
 

-7 410 
 

-7 691 -7 800 109sp
Skoklosterspelen 0 -839 0 -839
Försäkringar -1 836 -1 750 -1 850 100
Bostadsverksamhet 1847 646 0 646
IT- infrastruktur 275 0 0 0
Summa -15 918 -18 537 -18 603 66
 
Sammantaget redovisas ett överskott om 66 
tkr på politiskt och övrig verksamhet, varav
överskottet på kommunstyrelsens ofördelade
medel uppgick till 240 tkr.  
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R

 
 
OR
AN
 
 ve munens 

tyrelse 
t stöd åt 
äktige och 

r 
-

ka beredas så snabbt och korrekt 
som möjligt. Sekretariatet har även lagt stor 

r 

 
 

GANISATION OCH 
SVARSOMRÅDE 

rksamheten återfinns komI
centrala funktioner för sekretariat, planering, 
inköp, samhällsplanering, information, 
ekonomi, löneadministration, personal och 
IT. 
 
Ledning, gemensamt 
Övergripande uppgifter för kommuns
förvaltningen är att ge kvalificera
kommunstyrelsen, kommunfullm
förvaltningarna. 
 
Kommunstyrelsens kansli 
Kommunstyrelsens kansli ansvarar fö
service till kommunstyrelsen, kommun
styrelsens arbetsutskott, kommunfullmäktige, 
fullmäktiges demokratiberedning.  
 
Verksamhetens målsättning är att ärenden av 
olika slag s

vikt vid att ge snabb och vederhäftig 
information till allmänhet, politiker, övrig 
kommunal verksamhet, andra myndighete
m.fl. 
 
 

Ekonomisk utvärdering 
 
 
 
Netto, tkr

 
Bokslut
2006 

 
Bokslut 
2007 

 
Budget 
2007 

 
 

Avvikelse 
 
Kansli 

 
-198 

 
-1 108 

 
-1 065 

 
-43 

 
Kommunstyrelsens kansli visar ett underskott 
om 43 tkr. I jämförelsen mellan åren 2006-

 
Planeringsavdelningen 

inistrativa 
kontoret. 

 

att rätt 
pris i 

ge 
 åt 

uppdrag 

2007 bör noteras att lönekostnaderna 
överfördes från kommunstyrelsens stab till 
kommunstyrelsens kansli år 2007. I övrigt 
har verksamheten varit oförändrat jämfört 
med föregående år. 

 
Organisation, uppdrag 
Planeringsavdelningen inrättades per den 1 
mars 2007 genom omorganisation av 
kommunstyrelsens stab och adm

Avdelningens uppdrag är: 
• Upphandling av varor och tjänster -

samordning av kommunens 
upphandlingsverksamhet. Målet är 
varor upphandlas i rätt tid till bästa 
rätt tid. 

• Utredningar, planering: Målet är att 
dningsstödkvalificerat utre

kommunledningen. Löpande 
handlar om översiktlig fysisk planering, 

esultat 
I tkr 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Av-
vikelse 

Intäkter 2 837 4 277 2 957 1 320 
     
Kostnader     
Personalkostnader -16 091 -16 663 -17 099 4 36 
Köp av verksamhet - - - - 
Övriga kostnader -6 828 -6 504 -5 622 -882 
Summa kostnader -22 919 -23 167 -22 721 -446 
     
Resultat -20 082 -18 890 -19 764 874 
     
Netto 
investeringar 

 
-1 636 

 
-684 

 
-705 

 
21 

 

Kommunstyrelse förvaltningens ande
av kommunens verksamhetskostnad 

l 

Kommunstyrelsens förvaltningens verksamhet kostade varje Hå
n 6/2007 

bobo 998 kr. År 2006 uppgick kostnaden till 1 078 
kr/i v. Beräkningar bygger på folkmängd år 200

2,9 % 
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Kommunstyrelsens förvaltning 



• statistik, prognoser, kollektiv-
trafikplanering, motionssvar, yttr
etc. 

anden 

: Målet är att 

altas så att det ger 

gandet säkras och 

å. 

 personer: En chef 
på 50 % (resterande tjänstgöring som vd för 
Håbo Fastighets AB), en assistent på 60 % 

ds 
 samt två upphandlare. 

tatistik 

 
• Exploateringsfrågor

kommunens markinnehav (eget och via 
ägda bolag) skall förv
långsiktigt god avkastning, tillgången på 
mark för samhällsbyg
bostadsbyggandet sker inom av 
kommunen angivna m

 
Avdelningen består av fem

(resterande tjänstgöring på Håbo Markna
AB), en utredare
 
Utredning, planering, s
 
Kollektivtrafik 
- Linjetrafikupplägg för trafikår 200
planeringsförutsättningar (

8-2009 – 
trafikförsörjnings-

plan) för Upplands Lokaltrafik AB. 
- Besparingsåtgärder/neddragning av 
tätortstrafiken. 
- Omläggningar av tätortstrafik har vidtagits 
för att nå trafikering av Infra Park. 
- Planering och återinvigning av Kistabussen, 

 
- Planering för fria linjetrafikresor för 
förskole- ock skolklasser. 
- Nya hållplatslägen har sökts. 

ikärenden 

linje 898.

- Koordinatinmätning av nya hållplatser. 
- Handläggning av kollektivtraf
 
Översiktsplan 
- Projektledning för framtagande av ny 
fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 

tsupplägg och ambitionsnivå 
för ny fördjupad ÖP för Bålsta. 

s Sveriges kommuner och landsting. 
 

(påbörjad). 
- PM om arbe

- ÖP-kur

Utredningar 
- Utredning om kostnads- oc
för Håbos medverkan i Regionförbundet 
Uppsala län. 
- PM om Ansvarskommittén. 

- Utredningar inom kollektivtrafikområdet, 
enligt ov

h nyttoaspekter 

an. 
 
Regionala samarbetsgrupper och regionalt 
arbete 

marbetsgrupp ”ABCU-

 

 
ringsgrupp för SJ-trafik på 

Mälarbanan. 
Deltagande i arbetsgrupp för produktion av 
länsstatistik, Regionförbundet. 
Deltagande i Banverkets referensgrupp för 
järn g
Deltagande i Regionförbundets 
samarbetsgrupp för översiktlig planering. 
 
Yttranden, remissvar och motionssvar 

Deltagande i sa
stråket” (kommunerna i infrastrukturaxeln 
Västerås – Stockholm). 
Deltagande i UL:s trafikhandläggargrupp för
planering av kollektivtrafiken i länet 
Deltagande i regional arbetsgrupp för 
framtagande av ny trafikbeställningsmodell. 
Deltagande i plane

vä sutredning Tomteboda-Kallhäll. 

(sv fars örslag) 
p  Miljöbedömning av ny Regional Svar å

utvecklingsplan, RUFS 2010. 
Svar på Boverkets 

. 
 

utvecklingskraft”. 
Svar på Banverkets reviderade framtidsplan 

för 
a er 

Sva  
för 
Svar på Banverkets delrapport ”Omvärlds 
och
Sva ens 
flyg

tt

tt upad 
. 
 för fördjupad 

e r. 

kom

bostadsmarknadsundersökning
Svar på Ansvarskommitténs slutbetänkande
”Hållbar samhällsorganisation med 

för perioden 2004-2015. 
Svar på Vägverkets reviderade framtidsplan 

perioden 2004-2015. 
r på Banverkets nationella framtidsplanSv

för perioden 2010-2019. 
r på Vägverkets nationella framtidsplan
perioden 2010-2019. 

 tillgänglighetsanalys” 
r på Flygplatsutredningen ”Framtid
platser”. 

rande över motion om skolresor med Y
kollektivtrafik. 

rande över program för fördjY
översiktplan Enköping
Yttrande över program
ö

53 

v rsiktsplan för Knivsta och Alsike tätorte
Delsvar på remmissen ”Kommunal 

petens i utveckling”. 



Sva
stat
Sva ss 
”Kr glig 

 
Sta

r på Samtrafiken AB:s 
ionsinformation. 
r på Vägverkets och Banverkets remi
aftsamling för en tillgän

kollektivtrafik 2010”. 

tistik 
a kommunomfattande Ny

befolkningsprognoser och 

Ko ter 
i kommunen (för SCB). 
Foldern ”Håbo i siffor”. 
Bokslutstext om befolkning och näringsliv. 
Statistiksammanställningar och material till 
hemsidan. 

tatistikhandläggning för mottagare internt 
ch externt. 

prognosavstämningar. 
ordinatkodning av nytillkomna fastighe

S
o
 
Övrigt  
Avsnitt till
Omvärldsbev

unskaps

 ny energipla  ko ektivtra
 och exte

insamling, bl a ny 
s län, 

Regionplane- och trafikkontoret och 
seminarium om ”Räta Linjen”, väg 56 Norr-

öping-Gävle. Seminarier om nya nationella 
mtidsplaner. Seminarier om Ansvarsutred-

ningen. 
 
Upphandlingsenheten 
 

rganisation 

n om ll fik. 
akning rn 

k
befolkningsprognos för Stockholm

k
fra

O  
annad med 2 

upphandlare. Upphandlingsarbetet bedrivs i 
en s.k. upphandlingsgrupp, vilken består av 

pphandlingsenheten, upphandlaren vid 
iljö- och teknikförvaltningen, samordnarna 

vid bildnings- och socialförvaltningen samt 
miljöingenjören.  
 

pphandlingsgruppens arbetsområde

Upphandlingsenheten är bem

u
m

U  
• Genomföra och administrera 

kommunens upphandlingar 
• Samordna upphandlingar med andra 

myndigheter 
• Ombesörja avtalstroheten i 

verksamheten 
• Göra uppföljningar av tecknade avtal 

en 

 
Viktiga händelser under 2007

• Informationskanal mot verksamhet
vad gäller upphandlingsfrågor 

• Omvärldsbevakning 

 
• En ny verksamhetsplan har upprättats. 
• En utredning om utmaningsrätt har 

genomförts. Förslaget har sänts ut på 
remiss. 

• Ett nytt verksamhetssystem – Kommers – 
har upphandlats. Det nya systemet 
innehåller stöd för direktupphandling. 

g har 
förändrats från och med den 1 januari 

a 
leverantörer gäller att samtliga skall 

el-
rde 

r upphandlingar. 
• ndlingar / 

 

 
• Under året har kommunen kunnat sälja 

flera kvarstående industritomter. Genom 
en planändring inom Västerskogs 
industriområde har kommunen fått intäkt 

t m m gare  
m na .  

• Som markägare har kommunen kunnat 
notera att detaljplanerna för 
Krägga/Stämsvik och Norra Villavägen 
ger upphov till kommande 

ts 
 

Kalmarleden / Eldens väg 

 något. 
• En överenskommelse om flytt av 

 Den tidigare vägstationen vid Ekilla har 
tan på 

g 

• Lagen om offentlig upphandlin

2008. Vid ramavtal med fler

tillfrågas vid avrop och ges tilld
ningsbesked. Lagändringen to
medföra behov av ändring av 
kommunens regelverk fö
Under året har 33 uppha
avtalsförlängningar gjorts.  

Exploateringsfrågor 

på e
bedö

t marko råde so  – tidi  –
ts sak  värde

försäljningsintäkter. 
• Genom samarbete med Håbo Fastighe

AB och berörda exploatörer har en ny
rondell vid 
kunnat byggas ut. Rondellen har inte 
kostat kommunen

kommunförrådet har träffats. Den nya 
lokaliseringen blir intill brandstationen.  

•
förvärvats under året. I avvak

54 

slutligt beslut om framtida användnin
har miljö- och teknikförvaltningen fått i 
uppdrag att hyra ut lokalerna.



• I verksamheten har även i
kommunens förvaltn

ngått att biträda 
ingar med 

ark och 

Eko

förhandlingar om avtal rörande m
lokaler. 
nomisk utvärdering 

 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 

2006 

 
Bokslut 

2007 

 
Budget 
2007 

 
 

Avvikelse 
Planering o 
upphandlings-

 
-4 798 

 
-2 579 -2

avdelning 

 
 815 

 
236 

 
 

 
överskott om 236 tkr. Överskottet härrör bl a 

. 

I jä 2007 bör 
ar 

skedde under år 2007. I övrigt har 
ver rändrat jämfört med 

 
Per
 

g

Bokslutet för planeringsavdelningen visar ett

från tjänstledigheter på upphandlingssidan
 

mförelsen mellan åren 2006-
noteras att vissa organisatoriska förändring

ksamheten varit ofö
föregående år. 

sonalfunktionen 

arsområdeOr anisation och ansv  
 
Pe sonalfunktionen arbetar på uppd
ko munstyrelsen och kommunledning

ppen med verksamhetschefer och 

r rag av 
m s-

gru

I verksamheten återfinns kommunens 
entrala funktioner för personalfrågor. 

onsult, 
nt, 

Viktigare områden för personalfunktionen är:  
 
• Lönepolitik och lönebildning 
• Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering 
• Jämställdhet och mångfald 
• Samverkans- och inflytandefrågor 
 Personalbefrämjande åtgärder 
 Anställningstryg

srätt och fö li
ng ch 

sförsörjning  

• t chefer 

 

anställda i kommunen som kunder.  
 

c
Verksamheten omfattar PA-k
personalkonsulent, personalassiste
förhandlingssekreterare och administrativ 
chef.  
 

•
• ghetsfrågor 
• Arbet rhand ngar 
• Personalutveckli

kompeten
 o

• Arbetslagsutveckling och handledning 
• Psykosociala stödinsatser 

Stöd och service å
 

Ekonomisk utvärdering 
 
 
 
Netto, tkr

 
Bokslut
2006 

 
Bokslut 
2007 

 
Budget 

 2007

 
 

Avvikelse 
 
Pers

 
-30 onal

 
-2 912 

 
-3 211 

 
-3 181 

 

Verksamheterna ger ett underskott på 30 tkr.  

Mål och måluppfyllelse 

Se sid 5 kommunövergripande personal-
politiska  mål  

enomförts enligt 
verksamhetsplanen: 

Följande aktiviteter har genomförts enligt 
verksamhetsplanen: 

tvisteförhandlingar 
• Arbetsrättslig handläggning och 

utredning avseende omorganisation, 
personalavveckling och individuella 
personalärenden på kommunens 
förvaltningar 

• Handledning åt chefer i personalärenden 
• Arbetslagsutveckling 
• Medverkan i krishantering 
• Handledning åt personalgrupper och 

enskilda medarbetare 
• Rehabiliteringsstöd åt verksamhetschefer 
• Samverkan med Företagshälsovård och 

Försäkringskassa 
• Kommungemensam introduktionsdag för 

nyanställd personal 
• Introduktionsdagar för nyanställda chefer 
• Implementering i verksamheterna av nya 

regler i arbetstidslagen 
• Utarbetande av rutiner för 

pensionshantering och intern 

Följande aktiviteter har g
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• Löneöversynsförhandlingar 
• Informations och utbildningsinsatser 

rörande lönebildningsfrågor  
• Övriga samverkans- och 



• kompetensutveckling med anledning av 
nytt pensionsavtal 

• Översynsarbete av samverkansavtalet 
• Annonsering och 

rekryteringsadministration 
• Utbildning av kommunens chefer och 

skyddsombud i systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

• Genom
ko rat 
av l. Verksamheter från 
ko

• G
pe
Pl
ko
friskvårdsinspiratörer på arbetsplatserna 
Utarbetande av årlig personalredovisning  

• Utvärdering av arbetstider för anställda i 
ko

ns ning och 
i 

 
Organistation

 förande av ett 
mpetensutvecklingsprogram finansie
 EU-mede
mmunens olika förvaltningar berörs. 

enomförande av 
rsonalklubbsaktiviteter 

• anering och organisering av 
mmunens friskvårdsinsatser via 

• 

mmunhuset 
 
Ko umentvägled
överförmyndarnämndens kansl

 
erksamheten består av en tjänst som till 
älften upprätthå er kommunens funktioner 
r skuldsaner led ing 

ndra h  sv ör
e ion

utvä n

V
h ll
fö ing samt konsumentväg n
och till a älften arar f  
överförmyndarnämnd ns administrat .  
 
Ekonomisk rderi g 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 
2006 

 
Bokslut 
2007 

 
Budget
2007 

 
 

Avvikelse
 
Konsumentvägledning/ 
skuldsanering 

 
 

-435 

 
 

-459 

 
 

-479 

 
 

20 
 
Verksamheten redovisar ett överskott i 
förhållande till budget om 20 tkr.  
 
Verksamheten: 
 
Överförmyndarnämnden 
Under året har överförmyndarnämnden hållit 

 Ett informationsmöte för 
gode män och förvaltare med inriktning på 
ekonomisk redovisning har hållits. 
 Behovet av fler gode män och förvaltare 
ökar. En värvningskampanj har därför ägt 

m information i Ena-
Håb t  
på före
 
Vid g
uppdra
förvalta
 
Ko m

5 sammanträden.

rum bland annat geno
o idningen med även genom information

ningar, klubbar och andra möten. 

 ut ången av året finns 138 aktiva 
gstagare registrerade som god man, 
re och förmyndare. 

nsu entvägledning 
året har en ¼ tjänst arbetat med Under 

kon m
rådgi a
rådgivningsärenden har uppgått till 500 st. 
Ett tiotal ärenden har dessutom avvisats då 
dessa avsåg boende i andra kommuner. 
 
Budget- och skuldsanering

su entvägledning, i huvudsak 
v nde vägledning. Antalet 

 
 för budget och 

m skuldsanering har 9 ärenden kunnat 

 
ästeriet 

¼ tjänst är avsatt
skuldsanering. Under året har ekonomisk 
rådgivning givits vid 47 tillfällen. För beslut 
o
färdigställas.  

Reception/vaktm
 
Organisation 
Enheten organiserar kommunhusets 
vaktmästeri, reception och telefonväxel. 
Vaktm  bemannat med 1.5 
heltidsans
och televäxeln bem
hel
 
Upp if

ästeriet är idag
tällda och en chaufför. Receptionen 

annas med tre 
tidstjänster..  

g ter: 
• A ch 

r
• Ansvarar för skötsel av kommunens 

s
• Ansvarar för Café Håbo 
• A lokalbokning 
• Hanterar nycklar, kort och larm till 

kommunens lokaler 
• Kopieringsservice  
• P
 T
 Arkivhantering  
 Flagg

p m rese kl

nsvarar för kommunens växel o
eception 

ammanträdeslokaler 

nsvarar för kommunens 

ostdistribution  
ransporter (post,mat m m)  •

•
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• ning  
• Sho ed p ntarti ar 
• Bilpool 



Ekonomisk utvärdering 
 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 

2006 

 
Bokslut 
2007 

 
Budget 
2007 

 
 

Avvikelse
 
Reception/växel 

 
-3 284 

 
-2 566 

 
-2 682 

 
116 

Lokalbokning 91 92 100 -8 
Vaktmästeri -943 -1 447 -1 609 162 
Summa -4 136 -3 921 -4 191 270 
 
Ver a  
tkr fram vikarier, inom 
vaktmästeriet, inte har tillsatts vid sjuk-
frånvaro.  
 
Verksamhetens mål:

ks mheten redovisar ett överskott på 270
förallt beroende på att 

 

Må
 

l för Televäxel och Reception: 
Personligt bemötande inom 1 m• inut 
vid telefonsamtal till tel: 525 00 

 
Måluppfyllelse: 

25 00 
har i stort uppfyllts.  

 
Mål fö

• Målet med personligt bemötande inom 1 
minut vid telefonsamtal till tel: 5

r vaktmästeri 
• Transporterna av mat och post m.m. 

tid. 
all 
 så  

dläggningstider som möjligt 

• kall ske 
ilitet. 

• ll erbjudas 
avdelningarna i kommunhuset i mån 
av tid. 

 
Målupp

skall utföras enligt önskemål till rätt 
plats i rätt 

• Tryckeri- och kopieringstjänster sk
utföras med god kvalitet samt med
korta han
(inom 1 dag). 
Posthanteringen/sorteringen s
med stor noggrannhet och flexib
Vaktmästartjänster ska

• Övriga transporter skall i mån av tid 
utföras till kommunens olika 
verksamheter. 

fyllelse: 
• 

i en n.  
 
Ekonomiavdelning 

i- , löne- och IT-enhet 

Ansvarsområde 
Avdelningens arbetsområden är: 

• Ge kvalificerat stöd till 
kommunstyrelsen och förvaltningarna 
avseende ekonomi- och lönefrågor 

• Redovisning 
• Budgetarbete 
• Bokslut/ årsredovisning 
• Årsredovisning för sociala samfonden 

och skolsamfonden 
• Hantering och upphandling av 

• 
• In- och utbetalningsflöden 
• System- och driftansvar för ekonomi- 

och lönesystemet 
• Redovisning av arbetsgivaravgifter/ 

 

Uppgifterna har i huvudsak kunnat utföras 
lighet med måle

består av ekonom

kommunens lån 
• Lönehantering 
• Kundfakturering (i vilket 

kravhantering ingår) 
Leverantörsbetalningar 

moms/ fastighetsdeklarationer 

 
 
Netto tk, r 

 
Bokslut 

2006 

 
Bokslut 
2007 

 
Budget
2007 

 
 

Avvikelse
 
Ekonom

 
i 

 
-3 753 

 
-3 214 

 
-3 979 765 

Ekonomisk utvärdering  
iavdelningen exkl. IT-enhet visar ett Ekonom

överskott om 765 tkr. Överskottet beror dels 
på intäkterna från avgiftsfinansierade 
verksamheter, dels på vakanser och 
inkassoverksamhet.  

Verksamhetens mål 

ipande mål är:
 
Övergr  

Att vara expert och servicefunktion • 
gentemot våra kunder 

• Att de interna rutinerna revideras och 
informeras om, i samma takt som den 
ekonomiska miljön förändras  

• Att aktivt utveckla och anpassa 
k iavdelningen för att svara mot 

krav och behov från verksamheterna 
oc oendevald

e onom

h förtr a 
 
Måluppfyllelse 
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Under året har följande aktiviteter bidragit 
till att uppfylla målen: 



• Kontinuerliga träffar med 
förvaltningsekonomer. 

.  
 

• Ekonomisystemet har uppgraderats

Ej uppfyllda mål: 
• Framtagandet av en arkiveringsplan 

har ej hunnits med under året. 

T-enhet 

 

I

Organisation och ansvarsområden 
 

• Utarbetande av strategier och 
policydokument inom IT-området 

• Stöd till verksamhetsansvariga 
• Drift, underhåll och utveckling av IT-

plattform 
• Drift, underhåll och utveckling av 

kommunikation och infrastruktur 
inom IT 

• Drift, underhåll och utveckling av 
arbetsplatsplattform inom IT 

• Support och felavhjälpning till 
kommunens anställda 

• Drift och underhåll av 
webbplattformar 

Verksamhetens mål och måluppfyllelse 
• Tillgängligheten ska vara minst 

99,7% på kommunens system och 

• Användarproblem ska vara avhjälpta 
 8 timmar 

• Ti å g c
riktlin
fylle

9 e r 
no e ppfyllt. 

 
ra 

• Målet med att tillhandahålla strategier 
ys är inte uppfyllt.  

applikationer 

inom
llhandah

jer 
lla strate ier, poli ys och 

Målupp lse: 
• Målet med 9,7% tillgängligh t unde

rmal arb tstid är u
• Målet med att lösa användarproblem

inom 8 timmar bedöms till 90 % va
uppfyllt. 

och polic
 
Utveckling under året 

• En ny lagringslösning infördes. De
gamla SAN:et fasas ut m

t 
ed ett nytt, 

iSCSI-baserat,SAN införs. Arbetet 
kommer att avslutas under 2008. 

• Arbetet med att virtualisera 
serverparken har pågått hela året. 
Målet är att ersätta 80 % av de fysiska 
servrarna med virtuella servrar i en 
VM ware-miljö. 

• Arbetet med en IT-
kunskapsinventering har påbörjats 
och kommer att leda fram till ett 
program med diagnostiskt test och 
utbildningsplaner. 

• Den utökade delen av den statlig 
stödda bredbandsutbyggnaden 
färdigställdes och slutredovisades. 

 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
 
Netto, tkr

 
Bokslut
2005 

 
Bokslut 
2006 

 
Budget 
2006 

 
 

Avvikelse 
 
IT 

 
-3 850 

 
-4 395 

 
-4 055 

 
-340 

 
Underskottet förklaras av följande poster; 
 
• Kostnaderna för IT-konsulter avviker mot 

budgeten om 100 tkr 
• Kostnaderna för datatillbehör avviker 

med 150 tkr mot budgeten 
 Kostnaderna för licenser avviker mot 

ten om ca 100 tkr. 

 

 
 
 

 
 

•
budge
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Res
I tkr

 
Eko
 
Exkl

tkr 

Intäk
Kost
Nett
Nya 
peng
medf
med 

Bud
Bud

ndU
inga
 
 
Budg
Förä
Med
tekn
Sänk
avtal
Sänk
avtal
Ökad
gym

knte
Med
styre
 
Just
 
 

Intä
 
Kos
Pers
Köp
Övri
Sum
 
Res
 
Nett
inve
 
Bil
18 
Bildningsnämnden samt kultur och fritidsnämnden 
i i
ultat 

 
Bokslut 

2006 
Bokslut 

2007 
Budget 

2007 

nomisk utvärdering 

. projekt 

 

Bokslut
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Avvik
else 

ter 54 838 231 076 227 338 3 737
nader -402 797 -586 520 -590 095 3 575
o -347 958 -355 445 -362 757 7 312
budgetfördelningsprinciper med förskolepeng, 
 till familjedaghem och grundskolepeng har 
ört att kostnader och intäkter är ”uppblåsta” 
ca.186 Mkr i budget och bokslut för 2007.  

get 2007 
getjusteringar 
er året har följande nettobudgetjuster-
r verkställts. 

tkr 
et 2007 3 537 77 

ndrade regler fö denr arvo   -68 
el för hyror till 
iknämnde

miljö oc  
n  009 

h  
-10

ta kostnader
 för skrivare 

 genom
och ko rer -176

 ny
piato

tt 
 

 
 

ta kostnader geno
 mob ni -33

m
il telefo

 nytt 
 för fast och  

 
 

 hyreskost
nasterna till

nad fö
 miljö

iknämnden -60 

r 
 och 

Håbo-   
 

el för IT tjänst till kommun-
lsen  -47

 
3 

erad budgetram 2007 362 757 

 
Budgetfördelningsprincip 
2007 års budget har fördelats genom an-
slag och peng. Anslagsfördelningen har 
använts för de verksam
direkt volymbaserade (ex särskolor, elev-
hälsan, kostenheten, interkommunala er-
sätt g mvux och kul-
tur- h ) samt gymnasie-
sko . har använts till 
volymbaserade verksam
gru

sni
007.  

 
en hänsyn 

ll specifika förhållanden inom olika en-
åsom befintlig personaltäthet, per-

onals utbildningsnivå, enhetens storlek 
eller socioekonomiska faktorer. Detta har 
inneburit att olika enheter haft olika förut-
sättningar att anpassa sig till ny budgetför-
delning, och förvaltningen har under 2007 
utbetalt tillfälligt anpassningsbidrag för att 
mildra underskott på ett rektorsområde. 
Pengen har tillgodoräknats enheterna från 
entralt konto månadsvis utifrån faktiskt 
ntal barn/elever.  

udgetfördelning genom peng har
rats under 2007 och komm tt 

eras under 2008. Bl.a. ha
 att styra en

heter som inte anses 

nin ar, skolskjutsar, ko
 oc  fritidsverksamhet
lan  Pengfinansiering 

heter (förskola och 
ndskola) och baserats på beräknat ge-

ttligt antal barn och elever under nom
2

Fördelning genom peng tar ing
ti
heter, s
s

c
a
 
B  till viss 
del utvärde er a
fortsätta utvärd r 
framkommit svårigheten av  

Av-
vikelse 

kter 58 257 47 985 40 219 7 766 
    

tnader     
onalkostnader -286 042 -293 769 -294 473 704 
 av verksamhet -76 465 -77 402 -74 328 -3 074 
ga kostnader -43 708 -32 259 -34 174 1 915 
ma kostnader -406 215 -403 430 -402 975 -455 

    
ultat -347 958 -355 445 -362 757 7 312 

    
o 
steringar 

 
-2 000 

 
-3 757 

 
-4 750 

 
993 

Bildningsutskottets andel av 
kommunens verksamhetskostnad 

dnings- och kultur & fritidsnämndens verksam
670 kr/inv. Beräkningar bygger på folkmängd

het kostade varje Håbobo 18 776 kr. År 2006 uppgick kostnaden till 
en år 2006/2007. Eliminering har skett av interna transaktioner. 
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55,3 % 



verksamhet vars intäkter är snabbrörliga
 av bildningsnämndens 
s genom peng.  

 
gar 

. 
Knappt hälften
budget fördela

Investerin
 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 
2006 

 
Bokslut 

2007 

 
Budget
2007 

 
Av-

vikelse
Musikskolan  -138 -15 120
Biblioteket  0 -200 002
Bildningskontor -26 -39 -30 - 9
Utr. fsk/grsk. -566 -2 982 -3 57 891 5
Utr. gymnasiet -1 022 --340 -545 205
IT-utr. adm. -386 -258 -254 - 4
Investeringar -2 000 -3 757 -4 750 993
 
Investeringarna under 2007 uppgick till     

 

 

• Kostenhet 

3 757 tkr, vilket innebär ett överskott om
993 tkr vid framförallt grundsärskolan. 
 
Inrättande av ny nämnd 
Efter beslut av fullmäktige har en ny 
nämnd, kultur- och fritidsnämnden, inrätt-
ats från 2007-09-01. Den nya nämndens 
verksamhet bryts därmed ut ur bildnings-
nämndens ansvar. För att underlagen ska 
kunna jämföras med tidigare år kommer 
hela 2007 års verksamhet att redovisas 
under kultur- och fritidsnämndens ansvar. 
 
BILDNINGSNÄMNDEN 
 
Ansvarsområde 

• Förskola, 1-5 år 
• Familjedaghem, 1-5 år 

(dagbarnvårdare) 
• Skolbarnomsorg (fritidshem), 6-12

år 
• Förskoleklass, 6 år 
• Grundskola 
• Elevhälsoenhet (elevvård, elev-

hälsa) 
• Grundsärskola 
• Gymnasiesärskola 
• Gymnasieskola 
• Vuxenutbildning 

• Bildningskontor (central 
administration, utvecklingsledare) 

 
 
Bildningsnämndens organisation 

 
Bildningsnämnd

Förvaltningschef

Rektorsområden
Futurum

Gransäter/
Skokloster 

Gröna Dalen
Västerängsskolan

Gymnasiechef Kostchef Rektor för Bild
elevhälsoen

nings 
het

Verksamheter:
Öppen förskola
Familjedaghem

För
Grun

skola
dskola

Grundsärskola

Verksamheter
Gymnasieskola

Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning

Verksamheter
Skolmåltider inom

grund- och
gymnasieskola

Bildningskontor

Verksamheter
Elevhälsovård

Särsk. underv. gr.

 

Resultatet för de olika ve heterna 
framgår av tabellen nedan. Den 
konomiska utvärderingen redovisas på 

gs Elevhälso-
enhet och Ko
ärredovisa en är nu fördelade på för-

n a och gymn k

 

rksam
 

e
verksamhetsnivå. Bildnin

sten har tidigare år 
s ts, m

ds olskola, gru
 

k asies ola. 

 Resultat 
 
 
Verksamhet 

(budget- 
avvikelse) 

i tkr 
Bildningsnämnd -147 
Förvaltningsövergripande/ Bild-
ningskontor 4 30

 
0 

Elevhälsoenhet övergripande -159 
Öppen förskola 44 
Familjedaghem -427 
Peng till familjedaghem 0 
Förskola 1 252 
Förskolepeng 3 056 
Grundskola -1 903 
Grundskolepeng 962 
Grundsärskola 893 
Gymnasiesärskola 674 
Gymnasieskola -1 621 
Vuxenutbildning 363 
 

umma S 7 288 
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Viktigare personalhändelser 
Som en följd av bedömd resursbrist har 
viss personalavveckling skett inom grund
skolan. Uppsägningar på grund av arbets-
brist har genomförts av motsvarande 4,25 
årsarbetare (vaktmästare resp. elevstöd-
jande personal). Till detta kommer att en 

-

 års tjänstledighet 
 kunn t undvi as. 

töver upps t dsbe
 ans g ec  S

otsvara  dessa knappt 12 års-
h ll-

s 
 

kola har slutat under året och 
otsvarande nyrekryteringar har genom-

der 2006 medan övriga 
nat sin anställning av rent privata skäl.  

Inom bildningskontoret har ekonomifunk-
tionen förstärkts med en ekonomichef 
samtidigt som förvaltningens administra-
tiva chef resp. en av utvecklingsledarna 

 
 
 

. 

uppvisar ett 
ge. 
n arbetsmiljö-

tbildning s ö h 006
 che a representa

ombud ar fått ökad kompetens 
iljöf

tt systematiskt arbete i syfte att åtgärda 
problem med buller i förvaltningens olika 
verksamheter, det så kallade bullerprojek-
tet, har påbörjats. Inte minst för de an-
ställda som arbetat länge i förskola och 

 arbetstriv-

litiska 

elevassistent beviljats två
varigenom en u psägni gp n a k
U ägningar har et  antal ti -
gränsade tällnin ar avv klats. am-
mantaget m
arbetare. Sam

r
tidigt ar vissa nyanstä

ningar gjorts i samband med höstterminen
start. Nettominskningen uppgår därför till
knappt 12 årsarbetare. 
 
Ett antal skolledare (25 %) inom för-
skola/grunds
m
förts. I några fall kan orsaken betecknas 
som missnöje med den genomförda om-

rganisationen uno
läm

lämnat sina anställningar. Befattning som
administrativ chef kommer att återbesättas
under våren 2008 medan befattningen som
utvecklingsledare vakantsätts tills vidare
 
Sedvanlig löneöversyn har genomförts 
under hösten. Löneökningsnivån för lärar-
området har hållits tillbaka dels med hän-
syn till ekonomiska bedömningar, dels mot 

akgrund av att kommunen b
konkurrenskraftigt lönelä

nder våren slutfördes deU
u om påb rjades östen 2 . 
Samtliga fer, facklig nter 
och skydds
i arbetsm

 h
rågor. 

E

grundskola är buller ett påtagligt arbets-
miljöproblem, som självklart påverkar så-
väl kvaliteten i verksamhet som
sel. 

Bildningsnämnd 
Verksamheten har utgjorts av det po
arbetet i nämnden. 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut

2006 

 
Bokslut 

2007 

 
Budget 
2007 

 
 

Avvikelse 
Bildnings-
nämnd 

 
-484 -410 -264 -147

Verksamheten visar på ett underskott om   
-147 tkr. En budgetjustering gjordes av 
kommunstyrelsen under 2007 med – 68 tkr
p.g.a. förväntade lägre politiska arvoden. 
Ett gymnasieutsko

 

 

ningsövergri-
pande (gäller hela bildningsförvaltningen) 
finns kostnader för kompetensutveckling, 
ehabiliteringsi , län

censer s

ore a 
r. Des tio

rsonal- och arbetsgivarfrågor 
etsutv ling i s

ar m r g n-
frågor gällande nämndadministra-

ik, eko re
ningar och projekt samt utvecklingsfrågor.  
 
Ekonomisk utvärdering 

tt tillsattes under våren 
2007 utan ytterligare tilldelning av medel. 

Förvaltningsövergripande och 
Bildningskontor 
Organisation 
I budgetposten för Förvalt

r nsa er
, n

ts kos nad
e v

t er r 
p n

fö s-
hälsan, li
information.  

anno r, bre orto  och 

 
Bildningskont t är indelat i fyra olik
funktione sa är central administra n, 
ekonomi, pe
samt verksamh
kontoret arbet

eck . B ldning -
ed fö valtnin sgeme

samma 
tion, jurid

 
nomi, personal, IT, ut d-

 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut

2006 

 
Bokslut 
2007 

 
Budget 
2007 

 
 

Avvikelse
Förvaltnings-
övergripande -10 638 -12 070 -16 369 4 300
 
Budgetposten redovisar ett överskott om 
+4 300 tkr. Detta beror på ej utdelade 
ofördelade medel och anpassningsbidrag 
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samt restriktiv användning av centrala re-
hab medel.  

 
Bildnings Elevhälsoenhet (BEHE) 
övergripande 
 
Ansvarsområde 
Bildnings Elevhälsoe
olika professioner vi

nhet består av flera 
lka samverkar med 

arandra samt förskola och skola inom 
råden.  

e-

v
elevhälsans om
Elevhälsoenhetens verksamhetsområde 
spänner över det specialpedagogiska, m
dicinska, sociala, psykologiska och det 
omvårdande arbetet.  
Elevhälsoenheten arbetar i nära samarbete 
med samtliga förskolor, grundskolor samt 
gymnasiet i Håbo kommun. På respektive 
förskola och skola finns rutiner och organi-
sation för elevhälsoarbetet. 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 

2006 

 
Bokslut 
2007 

 
Budget 
2007 

 
 

Avvikelse
BEHE över

ripande 
-  

g -4 214 -5 615 -5 456 -159
 

Budgetposten redovisar ett underskott om  
-159 tkr. Detta beror på kostnader för att 
anpassa verksamheten till ram. 
Tidigare år har alla verksamheter inom 
BEHE redovisats tillsammans i årsredovis-
ningen. Fr.o.m. 2007 har verksamheterna 
delats upp och redovisas där de hör 
hemma: t.ex. under förskola, grundskola 
och gymnasieskola. För 2007 redovisas 
centrala teamet under BEHE övergripand
fr.o.m. 2008 kommer denna att delas upp.

e, 
  

-
-

-
ngs-

1-5 år och 57 barn i 
miljedaghem. I de enskilda förskolorna 

vna. 

ärdering 

Förskola 
 

Organisation 
Förskoleverksamheten består av 17 för-
skolor, samt 13 dagbarnvårdare (familje
daghem) och 2 öppna förskolor i kommu
nal regi. I kommunen drivs även 5 försko-
lor i enskild regi. 
I december 2007 är 1 147 barn (1 089 pla
cerade barn och 58 med aktiva placeri

erbjudanden) inskrivna i kommunens 
barnomsorg, varav 1 090 placerade i för-
skoleverksamheten 
fa
finns 137 barn inskri
 
Ekonomisk utv
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 
2006 

 
Bokslut 

2007 

 
Budget
2007 

 
Av- 

vikelse

Öppen förskola -697 -788 -832 44
Familjedaghem -4 524 -3 690 -3 263 -427
Förskola  
1-5år 1) 

 
-59 046 

 
-60 614 -61 154 540

Förskolepeng 0 0 -3 056 3 056
Köp och sälj av 
platser 

 
-9 306 

 
-8 994 -9 706 712

Summa 
Förskola 

 
-73 573 

 
-74 086 -78 011 3 925

1) Vissa lokalkostnader beta
valtningen tom. 2006. Fr.o.m

lades av Bildningsför-
. 2007 betalar Miljö 

-
nde.

skott på totalt      

rganisation 
svarar för två 
igan i Bålsta 

 i Skokloster. Verk-
med soci-
 i så kal-

. Verksamheten, som 
för kommunen (d v s den måste 

unktion f
som är i behov av rådgivning, i rollen som 

ch för soci l gem

k utvärderi g 
ten visar  öv ott o

der
erksamheten har fortsatt utveckla insatser 

t 
tt 

och Tekniknämnden alla lokalkostnader. Bildnings
förvaltningens ram minskades med motsvara   

Förskolan visar ett över
+3 925 tkr. Förklaringar redovisas under 
respektive verksamhet.  

Öppen förskola 
 
O
Bildningsförvaltningen an
öppna förskolor, Nyckelp
centrum och Ekorren
samheterna ingår i ett samarbete 
altjänsten, landstinget och kyrkan
lade familjecentraler
är frivillig 
inte finnas utifrån någon lagstiftning), har 
en viktig f ör unga barnfamiljer 

föräldrar, o
 

a enskap. 

Ekonomis
Verksam

n
he

+44 tkr. 
 ett ersk m 

 
Utveckling un  året 
V
framförallt för unga föräldrar. På olika sät
skapar man möjligheter för föräldrarna a
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bilda kontaktnät. Genom diskussioner om 
föräldraskap och värdegrundsfrågor har 
personalen stöttat dessa familjer. Exempe
på verksamheter är unga föräldragrupper, 
unga mammagrupper, ”Baby-ö

l 

ppet” (för 
räldrar med bara små barn) uteverksam-

rautbildning (t.ex. COPE), 

 
ng och 

 

för akti-
iteter riktade till övriga hemmavarande 

eten i Skokloster 
08 flytta till lokaler i 

r att bereda plats för en ny 

-

-5 år. Varia-
tioner förekommer dock i sammansätt-
ningen av barngrupperna. 
 

konomisk utvärdering 
derskott om        

 

fö
heter, föräld
spädbarnsmassage och matlagningskurs. 
 
Framtiden 
Verksamheten har en viktig funktion i att 
stärka föräldrar i sin föräldraroll. Detta har
gynnsam effekt på barnens utveckli
underlättar och förbereder arbetet i för-
skola/skola när man där skall samverka
med föräldrarna. ”Baby-öppet” i Skoklos-
ter kommer att tas bort till förmån 
v
föräldrar. Verksamh
kommer att under 20
Slottsskolan fö
förskoleavdelning. 
 
Familjedaghem 
 
Organisation 
Familjedaghemmen består av dagbarnvård
are som arbetar i sitt hem och i anvisade 
lokaler för dagbarnvårdare. I ett familje-
daghem finns 5 barn i åldern 1

E
Verksamheten visar ett un
-427 tkr. Beroende på att efterfrågan på 
familjedaghemsplatser är lägre än till-
gången. 

Personalförändringar 
Personalläget har varierat under året mel-
lan 12 till 13 aktiva dagbarnvårdare. 
 
Utveckling under året 
Efterfrågan på familjedaghemsplatser har 
under året varit lägre än tillgången. Endast 
under perioder med lång kö och brist på 
förskoleplatser fylls familjedaghemsplat-
serna.  

 

Mål och måluppfyllelse
Se Förskola 1-5 år. 

Kundtillfredsställelse – kvalitet 
Se Förskola 1-5 år. 

yckeltal N
 
 
Familjedaghem 

 
Bokslut
2006 

 
Bokslut 
2007 

 
Budget 
2007 

Årsarbetare 
(medel) 

 
16,5 

 
13,4 

 
13,0

Antal barn 
(medel) 

 
76 

 
61 65

Kostnad per   
barn 79 907 78 746 67 483
Antal barn per 
dagbarnvårdare 

 
  4,6 

 
4,6 5,0

 
Beräkningen av kostnad per barn baserar 
sig på ett genomsnittligt antal barn som 

 

r 
då göras försök med att nyrekrytera 

p 

o-
r och i Skokloster finns 2 förskolor. 

s 
skongrupp, 3-5 år, 

finns det 19 barn. För barn med särskilda 
h handikapp, finns 

ing i Skogsbrynets förskola. 

avläses en gång under våren och en gång 
under hösten. När dagbarnvårdare slutar 
under året medför detta att genomsnittet
inte kan vara helt exakt och detta i sin tur 
påverkar kostnaden per barn.  
 
Framtiden 
Förvaltningen bedömer att det nu i stort 
sett råder balans mellan efterfrågan och 
tillgång på familjedaghem. På grund av 
den ökade mängden förskolebarn komme
det än
dagbarnvårdare. Rekryteringen av 
dagbarnvårdare har varit svår då kraven på 
rök- och djurfria miljöer inte uppfylls. 
Detta trots att en dagbarnvårdare får ha up
till två egna barn i verksamheten. 
 
Förskola 1-5 år 

Organisation 
I Bålsta finns idag 15 kommunala försk
lo
I en småbarnsgrupp med åldrar 1-3 år finn
det 13 barn och i en sy

be ov, främst funktions
det en särskild avdelning i Mansängen’s 
förskola. Det finns också en allergiavdel-
n
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Antal anställda är 3,0 personer/13 barn i 

konomisk utvärdering 
överskott om        

 

n 
rlag för beräkning av antal in-

nskrivningen har 

 

nder året  
Förskolan i Håbo kommun har byggts ut 

na 
 

sor
 

koleplatser har överinskrivningar fått gö-
 långa perioder under vå-
der senhösten. Under 

dessa perioder har personaltätheten varit 
lägre än önskvärt vilket långsiktigt kan få 
effekter på kvaliteten i verksamheten. 
 
Under året har en organisation med arbets-

-

ning
genomförts för att skapa nödvändiga sam-
ordningsvinster. Detta arbete är grannlaga 

 barn och personal som 
behöver trygghet och arbetsro för att 

kunna prestera den kvalitet som efterfrå-
gas. 
 
Under året har arbetet fortsatt med att delta 
i olika utvecklingsprojekt, finansierade 
med EU-medel. Bland annat har Skörby 
förskola arbetat med ett EU-projekt i sam-
arbete med företagarföreningen och 
Mansängen och Ängsgårdens förskolor har 
kunnat genomföra fortbildningsinsatser 
med medel från Europeiska socialfonden. 
Flera förskolor har också deltagit i olika 
aktiviteter inom E-ship projektets ram. 
 
Pågående insatser från Bildnings Elev-
hälsoenhet (BEHE) 

ågår för pedagogiska samtal 

 
 

rskolans pedagoger för att 

 
rbetar under en begränsad tid med att 
tödja arbetslag samt arbetet kring barn/-

team
 

l ler 
  

om  arbeta med 

ersonlig och social utveckling 
lika 

elevens/barnets 

småbarnsgrupp och 2,75 personer/19 barn i 
syskongrupp. Variationer förekommer. 
 
E
Verksamheten visar på ett 
+ 540 tkr. Detta beror på återhållsamhet. 
Korttidsvikarier har ofta inte satts in vid
ordinarie arbetstagares frånvaro. 

För 2007 har förskolepeng betalats ut varje 
månad till förskolorna. När budgeten för 
2007 togs användes befolkningsprognose
om undes

skrivna barn under året. I
varit lägre än beräknat vilket medför ett 
överskott om +3 056 tkr. Beräknat antal 
inskrivna barn skulle ha överskridit antal
platser i barnomsorgen markant. 

 
Utveckling u

kraftigt under de senaste åren. Trots den
utby åggnad är det för närvarande brist p
förskoleplatser. Efterfrågan på barnom-

g i kommunen fortsätter att öka. 

För att klara den stora efterfrågan på för-
s
ras under ganska
ren men också un

lagsledare införts på några förskolor. Detta 
ger en mer strukturerad organisation från 
rektor till arbetslag. 
 
Införandet av förskolepeng styr förskole
verksamheten i högre grad än tidigare. 
Kravet på flexibla organisationer som 
snabbt kan anpassas till rådande förutsätt-

ar har lett till att flera förändringar 

då det handlar om

 
 Pedagogiskt café  

Detta forum p
och reflektion för förskolans pedagoger. 

Leka Språka Lära  
Ett nätverk för fö
utveckla språkutvecklande arbete (i sam-
arbete med biblioteket).  
 
 Stöd av mobilt team 
obila teamet består av två personer somM

a
s
barngrupper inom förskolan. Elevhälsan 
bedömer var insatser av det mobila teamet 
ska ske samt ger handledning till mobila 

et.  

Mål och måluppfyllelse 
ålGä lande skolplan (2004 – 2007) inneh

37 inriktnings- och resultatmål inom de
fem hörnstenar som finns för skolorna i 
Håbo utveckling. Nedan redovisas de mål 

 varit särskilt intressanta atts
under 2007. 
 

Mål - p
• Mellan alla som arbetar i de o

verksamheterna ska det finnas ett för-
djupat samarbete kring 
utveckling. 
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Måluppfyllelse 
Barnhälsoteamen (en samverkan mellan 
barnavårdscentralen, elevhälsoenheten och 

sp. förskola) kring varje rektor, träffas 
t barn 

ten-
etsformer utvec-

las. Olika former för att bättre samverka 
rna prövas. 

ling 
-

n 
ket och förskolan för att stimulera 

barns språkutveckling. Ett lokalt ”Leka 
Språka Lära”-nätverk har bildats för att 
främja barns lärande utifrån sina möjlig-
heter. En satsning på arbetet med 
språkutveckling har skett, bl. a har ett 
språkmaterial/metod TRAS (tidig 
registrering av språkutveckling) börjat 
införas i hela förskoleverksamheten för att 
stärka barns språkliga utveckling. Ett annat 
exempel är det språkotek som börjat 
byggas upp i Futurumområdet och som 
kall kunna medverka i barn/elevers 
pråkutveckling b oc

 a etss h ar-
 
e elev upprä tas en in ividuell 

lan. 

 
n indi ell ut lings

plan. Arbetet med att utveckla och för-
bättra de individuell eckl lane

 förskoleverksamheten fortsätter. 

-

öräld-
riga och personalen genom-

 

Föräldraråd finns på förskolorna. 
Förskolan samverkar med biblioteket, se 
”Leka Språka Lära” ovan.  
I samverkan med musikskolan har en 
kommungemensam musikal satts upp un-

a 

mförs en kvalitetsredovisning 
enligt Cockpit på våra skolor och försko-

dsställelse 

tning-

re
regelbundet för att samarbeta run
med tillfälligt eller varaktigt behov av ex-
tra stöd. 
Brobygget mellan förskola och skola in
sifieras och nya samarb
k
med de sociala myndighete
 
Mål - kunskaps och färdighetsutveck
• Skolorna i Håbo skall redan från för

skoleverksamheten satsa på elevernas 
språkliga utveckling. 

Måluppfyllelse 
Kommunen har deltagit i ett länsprojekt 
”Leka Språka Lära” vars syfte varit att 
hitta metoder att stärka samarbetet mella
bibliote

s
s åde i förskolan h i 
skolan. 
 

ecklingMål - utv v arb ätt oc
betsformer
• För varj

utveck
t d

lingsp
 
Måluppfyllelse
Alla barn har e vidu veck -

a utv ingsp rna 
inom
 
 
 

Mål - utveckling av inflytande och sam
verkansformer 
 Utvecklingssamtal mellan elev, f•

rar/anhö
förs minst två gånger per år. 

• Flera olika former av råd utformas. 
• Samverkan sker mellan förskola – 

skola – kultur - och fritidssektorn. 
• Musikskolan är en drivkraft och resurs

i skolornas kulturgrupper. 
 
Måluppfyllelse 
Utvecklingssamtal genomförs två gånger 
per år. 

der 2007.  
Brobygget mellan förskolan och grund-
skolan pågår enligt plan mellan förskolorn
och skolorna. 
 
Kundtillfredsställelse – kvalitet 
Varje år geno

lor. Rapporterna kommer att finnas på 
kommunens hemsida. 
 
Föräldratillfre
I förskoleverksamheten inkl. familjedag-
hemmens kvalitetsredovisningssystem 
(Cockpit) mäts föräldrarnas tillfredsstäl-
lelse med sitt barns vistelse i förskoleverk-
samheten. Detta görs med hjälp av enkät-
frågor. 
I nedanstående diagram visas resultatet för 
denna mätning för de senaste 5 åren. Vär-

ädet för 2007 är det högsta sedan m
arna började. (Högsta möjliga värdet är 
10,0).  
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Nyckeltal 
 
 
Förskola 1-5 år 

 
Bokslut 

2006 

 
Bokslut 

2007 

 
Budget 
2007 

Årsarbetare i peda
 (medel , 9 9

-
) 0gogisk vht.  19

 
8 8

 
,5 11  4,0

Antal barn 
(medel) 1) 0 1 060 073

 
99

 
1 

Antal platser 
(medel) 2) 

 
- 1 01 0

 
4 1 64 

Bruttokostnad p
barn 

er  
0 5777 20

 
78 0  74 161

Antal platser per 
ht 

 
2 5årsarb. i ped v 5,

 
5,4 5,

Antal årsarb. i 
 ,7 18,2ped.vht per 100

platser 

 
19,3 

 
18

 
1) Antal barn blev avläst i april ov ör 

rn avlästs varje månad. 
är tota ba rsk  
rn till föräldraled  och b
örsk na 0 %

 
Framtiden  

 
r 2009.  En osäkerhetsfaktor är i vilken 

gt 

de 
ta 

å 

flexibla och snabbt kan ställa om utifrån 

 

 

en kommunala förskoleverksam-
eten finns 5 enskilda förskolor i Håbo 

kommun. Täppan, Äppelbo, Vikingen och 
Regnbågen är enskilda f
ve
en

In
ba ärskilda behov. 

Ekonomisk utvärdering 
F
sk
ba
ti
an
ut
än

Noch n  2006. F
2007 har antal ba
2) Antal platser lt antal rn i fö

iga
olorna

arn justerat för att ba
enbart i allmän f ola räk s med 8 . 

Efterfrågan på barnomsorg kommer att 
fortsätta öka. Enligt kommunens befolk-
ningsprognos ökar antalet barn i åldern 1-5 
år med ca 60 barn år 2008 och ca 30 barn
å
takt som bostadsprojekt färdigställs. Enli
vad som nu kan bedömas så finns det ett 
behov av en ny förskola till hösten/vintern 
2008/2009 med ca 100 platser.  

I Skokloster kommer man att kunna öppna 
en ny avdelning i Junibackens förskola i 
lokaler som öppna förskolan lämnar. Det
bör tillgodose behoven på nya förskole-
platser i området under 2008 och 2009. 

Införandet av förskolepeng ställer krav p
att skapa organisationer som är mycket 

örskolor som har 
rksamhet i Bålsta. I Skokloster finns en 
skild förskola, Trollflöjten.  

variationer i förutsättningarna. Arbetet med
att skapa förskoleverksamheter som mot-
svarar detta krav kommer även att pågå 
under 2008. 

Köp och sälj av barnomsorgsplatser

Organisation 
Utöver d
h

terkommunala platser har också köpts för 
rn med mycket s

ör denna verksamhet redovisas ett över-
ott på +712 tkr, beroende bl.a. på att 2 
rn med särskilda behov slutade/flyttade 

ll annan kommun under året, samt att 
delen yngre barn i budget var högre än i 
fallet. Ett yngre barn kostar betydligt mer 
 ett äldre barn.  

yckeltal 
K v  öp a Bokslut Bokslut Budget 
 förskoleplatser 2006 2007 2007 
A
(m

ntal barn  
edel) 

 
137 

 
140 138

B
ba

ruttokostnad per 
rn   

 
82 829 

 
76 437 80 860

 

G

O
I 
F
D
G
fa
gä
so
sk
sa
sk
to
sa

 

rundskola 

rganisation 
Håbo kommun finns det 5 grundskolor; 
uturum inkl Viby, Gransäter, Gröna 
alen, Slottsskolan och Västerängsskolan. 
rundskolorna i Håbo är F-9 skolor (om-
ttar förskoleklass till skolår 9). Detta 
ller dock inte Slottsskolan i Skokloster 
m har haft förskoleklass till och med 
olår 6 ht 2007 (vanligtvis t.o.m. år 5). I 
mtliga skolor är förskoleklassens och 
olbarnomsorgens verksamheter organisa-
riskt integrerade med grundskolans verk-
mhet. 
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Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 
2006 

 
Bokslut 

2007 

 
Budget 
2007 

 
Av- 

vikelse
Fritidshem  -6 694 -6 748 -6 675 -73
Förskoleklass -6 961 -7 549 -7 064 -485
Undervisning -91 993 -91 647 -89 582 -2 065
Skolbibliotek -2 046 -1 453 -1 542 89
Lokalkostnader 
1) -5 037 -2 445 -2 004 -441
Elevvård -5 563 -5 349 -5 872 523
Skolmåltider -9 418 -10 894 -11 337 444
Skolskjutsar -6 528 -6 302 -6 900 598
Övergripande -18 967 -19 853 -20 433 580
Elevpeng - 0 -962 962
Köp och sälj av 
pl. i fritidshem -984 -867 -1 172 305
Köp och sälj av 
pl. i fsk. klass -233 -593 -422 -171
Köp och sälj av 
platser i grsk. -8 415 -8 839 -7 633 -1 206
Summa 
grundskola -162 838 -162 572 -161 599 -941
 
1) Vissa hyreskostnader betalades av Bildningsför-
valtningen t.o.m. 2006. Fr.o.m. 2007 betalar Miljö och 
Tekniknämnden alla lokalkostnader. Bildnings-

rvaltningens ram minskade med motsvarande. 

 
skolorna i 

 ett underskott om -

d-

et (Naturvetenskap och Teknik 

. Idag h 
cirka 2 100 elever har under året kommit i 

år 

let med Tal & Språk projektet är att 

r inom 
na. Att 

rbeta för att höja pedagogernas kompetens i 
förskola och skola samt att arbeta för att hitta 
rutiner för att elever som visar brister inom 

-

kolFormerna) har en arbetsgrupp i 
d 

ver 
asiegränsen. En bieffekt av 

 

 internationella 

 
rogrammets ram mellan Dan-

edborgarskaps- 

ektet avslutades i 

ik och didaktik. I detta program för 
utbyte mellan skolledare i de nordiska län-

som värd för ett 
 

egna EU-projekt för att ge 
ärskilda möjligheter till kompetens-

utveckling inom diverse områden. 
 

fö
 
Grundskola redovisar ett underskott på  
-941 tkr. I resultatet finns både överskott och 
underskott på de olika verksamheterna som
ingår i grundskolan totalt. Grund

ommunal regi redovisark
830 tkr. Ej utbetald elevpeng till de 
kommunala grundskolorna redovisar ett 
överskott om +962 tkr. Köp och sälj av 
platser inom grundskolan redovisar ett un-
derskott om -1 072 tkr.  
Till höstterminen 2007 har det skett en 
minskning av elever i de kommunala grun
skolorna och en ökning av elever som går 
interkommunalt (köp av platser). 
 
Utveckling under året/pågående och av-
slutade projekt 
 
NTA-projekt
för Alla) har nu pågått i fem år och utvecklas 
fortfarande. Målsättningen att öka intresset 
för detta ämnesområde hos alla, men inte 
minst hos flickor, har visat sig ligga rätt i 
tiden  är ca 85 pedagoger utbildade oc

kontakt med det speciella material som ing
i utbildningspaketet. 
 
”Tal och språk projektet” har varit fortsatt 
aktivt med synbara positiva resultat som 
följd. Må
höja kvaliteten och arbeta för god utveckling 
i förskolans och skolans verksamhete
områdena tala, skriva, läsa och lyss
a

områdena tala, skriva, läsa, lyssna 
identifieras så tidigt som möjligt och att 
lämpliga åtgärder sätts in.               
Dessutom har ett projekt inom matematik
området drivits under året: SOFF-projektet 
(Samverkan mellan de Obligatoriska och 
Frivilliga s
matematik (Agma) som intensivt arbetar me
ämnets innehåll och pedagogik ö
grundskola/gymn
arbetet blir en jämförelse av tillämpade 
bedömningsgrunder avseende såväl våra
respektive grundskolor som vår 
gymnasieskola. 
 
Under året har också ett antal
projekt varit igång. ”ACTIVE” är ett 
förvaltningsövergripande projekt inom
Comeniusp
mark, Polen, Österrike, Spanien, Finland och 
Sverige, som syftar till att ta fram en 
lärarfortbildningskurs i hur m
och värdegrundsfrågor kan integreras i 
undervisningen. Proj
augusti 2007. 
Utanför Comeniusprogrammets ram kan 
nämnas ”NOFO”, Nordiskt forum för pe-
dagog

derna har Håbo fungerat 
stort seminarium med ca 60 deltagare från
Norden. 
Flera skolor driver 
s
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Tillsammans med Enköpings kommun har 
under året startats ett större projekt E-ship – 
entreprenörskap i skolan. Medel (fyra 
miljoner kronor) har beviljats av Innovativa 
Åtgärder E-ship som finansieras av EU:s 
regionala fond. Ett av projektets syften är att 
pröva nya former i undervisningen där elever 

änas i kreativitet och entreprenörskap. Ett 
glas 

när
 
På 
likn
beh  antivåld, 

gru
 
Un
(”Jä hetsperspektiv i skolan”) med 
tart i januari 2007 drivits. Syftet var att ge-

ta fördomsfulla attityder i 

bt ge 

 

p för barn och ungdomar 

som lever i en liknande situation 
ch ha möjlighet att dela sina frågor och upp-

yren är ett gemensamt projekt med social-

 
Ko r barn och ung-

p o

tag
liknande situation och ha möjlighet att dela 

Ko  
soc
 

Ko ll 

sitt
Per

omet-handledare.  
drautbildningsprogram har 

nde 

 

 
ats för utveckling av skolorna i 

åbo. Några nya prioriteringar bland dessa 
n-

re av poli-

oral 

iga samman-

ras – med 

l 

 
t, är kvar i sin naturliga sociala 

miljö. 

Måluppfyllelse 
Skolorna har i varierande former fortsatt sitt 
arbete med dessa frågor. De handlar om en 
översyn av umgänges- och ordningsregler där 
såväl personal som elever och föräldrar 

tr
annat syfte är att skapa en skola som prä
av kunskaper om och en nära kontakt med 

ingslivet.  

enskild skolnivå förekommer projekt-
ande satsningar utifrån speciellt upplevda 
ov. Det kan exempelvis gälla

flyktingmottagning, integrering 
ndskola/särskola etc. 

der året har ett jämställdhetsprojekt 
mställd

s
nerellt sett bearbe
genusfrågan samt att speciellt söka efter 
arbetssätt som motverkar idag påvisbara 
könsmässiga skillnader i studieresultat. 
 
Dessutom har följande projekt pågått under 
året. Projekten har drivits av Bildnings 
Elevhälsoenhet i samarbete med skolor och 
förskolor och flera andra intressenter: 
 
 Snorkel 

Snorkel är ett projekt med syftet att snab
stöd till ungdomar som mår dåligt.  
Snorkel är ett samarbete mellan kommunen
och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).  
 Fyren 

Fyren är en grup
med föräldrar som dricker för mycket al-
kohol eller använder andra droger. Syftet 
med Fyren är att deltagarna ska få träffa 
jämnåriga 
o
levelser.  
F
förvaltningen i Håbo Kommun. 

Kompassen 
mpassen är en grupp fö

domar med föräldrar som har psykiska 
r blem. Syftet med kompassen är att del-

arna ska få träffa jämnåriga som lever i en 

sina frågor och upplevelser.  
mpassen är ett gemensamt projekt med
ialförvaltningen i Håbo Kommun. 
Komet 

met är en utbildning för föräldrar som vi
träna på att hantera bråk och konflikter med 

 barn mer framgångsrikt.  
sonal inom BEHE har utbildats till 

K
Komet som föräl
funnits i Håbo kommun sedan våren 2007. 
Komet för personal har införts på likna
sätt.  

Mål och måluppfyllelse 
Gällande Skolplan (2004-2007) har även 
under 2007 fungerat som lokalt styrdokument
för verksamheten. 
 
Skolplanen innehåller 37 inriktnings och 
resultatmål inom de fem hörnstenar som
formuler
H
mål har inte gjorts från politiskt håll. Neda
stående kommentarer är därför inne-
hållsmässigt valda utifrån tidiga
tiker framlyfta mål samt utifrån av förvalt-
ningen och enskilda skolor prioriterade 
satsningar. 
 
Mål - personlig och Social utveckling 
• Frågor avseende värdegrund, etik, m

och kulturarv skall bearbetas 
kontinuerligt och i naturl
hang. Arbetet med att motverka krän-
kande behandling skall priorite
målsättningen nolltolerans. 

• Ett individinriktat elevvårdsarbete skal
utformas. Den grundläggande målsätt-
ningen skall vara att eleven, så långt det
är möjlig
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deltagit, schemalagd social och emotionell 
träning, kuratorsinsatser med individuella 
åtgärder och gruppövningar etc. Insatser görs 
ständigt inom kamratstödjarverksamheten. 
En handlingsplan kring ”Trygghet och 
arbetsro” har tagits fram.  
Med syfte att förbättra ett inkluderande 
arbetssätt har fortbildningsdagar ägnats åt 
studier kring elever med behov av särskilt 

 
t g 

o
färd  
Arb ch 
förä
 
Mål - kunskaps- och färdighetsutveckling 
 
• Skolorna i Håbo skall redan från för-

skoleverksamheten satsa på elevernas 
språkliga utveckling. 

• För att åstadkomma en samsyn mellan 

 

h 

kolår 9 skall kraftigt höjas. 

aliteten 

t av dessa 
år 
h 

 läsning 
rekommer på flera skolor, under olika 

Vissa ämnesgrupper har även under 2007 
a 

sätter. 2007 års avgångselever uppnådde de 
hittills högsta resultaten för Håbo kommun. 
Det genomsnittliga meritvärdet uppmättes till 
200 (föregående år 199). En jämförelse 
mellan grundskolorna visar varierande 

na 

 meritvär-

stöd. Dessa följdes senare upp med dagar om
”S yrning och ledning” med fokus på lednin
i klassrummet. 
Sk lornas ”Likabehandlingsplaner” har 

igställts och implementerats under året.
etet har skett i samarbete med elever o
ldrar. 

skolorna skall bedömningsgrunder och 
betygskriterier gemensamt diskuteras och
fastställas. 

• I kärnämnena (svenska, engelska oc
matematik) skall andelen elever med 
minst Godkänt uppgå till rikssnittet. 
Meritvärdet räknat på avgångsbetyget för 
eleverna i s

• De nationella proven för skolår 5 och 9 
samt DLS-testen för skolår 2 och 4 och 
LS-testen för skolår 7 skall genomföras. 

 
Måluppfyllelse 
Under året har arbetet med att öka kv
på elevernas språkutveckling fortsatt.  
Språkprojektet har också i år stått för kom-
petenshöjande insatser och fortsatta scree-
ningar i skolår 2, 4 och 7. Resultate
screeningar visar fortsatt bra resultat i skol
2 och klart förbättrade resultat i skolår 4 oc
7. Variationer förekommer mellan och inom 
skolorna. 
Insatser med allmän och kontinuerlig
fö
former. 
 

siffror. Avgångseleverna vid en av skolor
nådde klart över rikssnittet. 
De nationella proven, DLS-tester och LS-
tester har genomförts enligt ovan. 
Nedan redovisas, i diagramform,

träffats för att skolövergripande diskuter
bedömningsgrunder och betyg. 
Trenden med stigande betygsresultat fort-

den, andelen behöriga till gymnasiet (dvs. 
andelen godkända i svenska, engelska och 
matematik) och andelen elever med betyg i 
alla ämnen. 

Genomsnittligt meritvärde
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Mål - utveckling av arbetssätt och ar-

ut-
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betsformer 
• Individuella utvecklingsplaner och 

vecklingssamtal skall användas som 



• konkreta redskap i arbetet. Elevens och
föräldrarnas delaktighet är avgörande. 

• Med syfte att öka utbytet mellan arbets-
enheter/avdelningar och mellan skolor 
skall konferenser anordnas minst två 
gånger per läsår från och med 
2004/2005.  

• Förvaltningen skall under 2004 

 

– 2005 
arbeta fram riktlinjer för fritidshemmens 

Dessa 
tform för 

duella studieplanerna 
förbättras ständigt. Det gäller inte minst 

entationen och dess hantering. 
är det gäller föräldrarnas delaktighet 

ör att målet ska 

ma 

 

Flera skolövergripande konferenser har under 
året anordnats, såväl ämnesvis som i andra 
grupperingar, med varierande innehåll. De 
kommungemensamma kompetens-
utvecklingsdagarna har under våren 2007 
kretsat kring temat ”Elever i behov av sär-
skilt stöd” och under hösten har de haft temat 
”Styrning och ledning” med betoning på 
processerna i undervisningsrummet. 
 
De kommungemensamma ”Riktlinjerna för 
skolbarnsomsorgen” är nu styrande för 
lanering och genomförande av fritids-

ksamhet. Rollfördelningen 
rit 

msorgsorganisation och förändr-
an.  

 till re  ile
m fa ets  
r diskute ats unde året men 

a beslut är ej tag

ål - utveckling av inf tande h sam-
r 

gssamt ll s dan 
omfattning att de utgör ett reellt verk
för elevens möjlig r att ppsatta 
målsättningar och ambitioner. 

 Vid utvecklingssamtalen fastställs och 
ns lings  i 

ål, s etoder, b r 
svarsfördelningen , skola  

lelse 
elever har un t f t tv

tal. Arbetet med att ytterligare 
teten på de samtal har pågått 

mtalen resulterar i individuella 
lan

ckling a god smiljö och 
n 

lever sk nas a sär
samt a a  och

om d f ngre

lse
varit en del av det som man tat 
an arbetat me  utvec gs-

a ”Trygghet oc arbets  och 
 - framföra  i mm

ågra exempel på aktiviteter som varit är: 
och arbeten där äldre elever 

amma e
olans Kolif och S sskolans 

ema”. Äldre barns högläsning för 
rskurser ä tt xem

nga skolor. 

dsställels valit
arje år genomförs en kvalitetsredovisning 

it på ol örsk
apporterna kommer att finnas på 

 hemsida. 

(skolbarnomsorgens) arbete. 
riktlinjer skall utgöra en plat
verksamheten. 

 
Måluppfyllelse 
Kvaliteten på de indivi

själva dokum
N
återstår en del att utveckla f
anses uppnått. Uppdrag har därför under året 
formulerats till rektorerna för att åstadkom
förbättringar.  
Utvecklingssamtalens roll blir allt viktigare
varför mycket arbete läggs ned på att göra 
dem meningsfulla. Framförallt har under året 
tydliggjorts den trepartsfördelning (elev, 
förälder och skola) som gäller beträffande 
ansvaret för överenskomna insatser. 

p
hemmens ver
skola/förskoleklass/fritids har under året va

fokus och på sina håll resulterat i en ny i 
skolbarnso
ingar i personalens schem
Uppdraget ktorerna

f
om prof
n b

ringar 
s chinom skolans ra

a
 beträ de ar ätt o

arbetsformer h
någr

r r 
na.  

 
 
M ly oc
verkansforme
• Utvecklin al ska ke i så

tyg 
hete nå u

 

•
dokumenter

v m
as eleve  utveck plan

itioneform a
samt an

 arbet m am
 hem  och

elev. 
 
Måluppfyl
Alla der åre ått mins å 
utvecklingssam
höja kvali ssa 
under året. Sa
utvecklingsp er. 
 

Mål - utve v en arbet
organisatio

• Äldre e
ansvar 

all trä  i att t skilt 
tt utgör
 föreb

ett stöd
ör de 

 
. uppträda s

 
il y

 
Måluppfylle
Detta har 

 
 arbe

med när m
mråden

d kl
ro

in
o h ”
”ledarskapet llt klassru et”. 
N
friluftsdagar tema

ns marbetar tills
Gransätersk
Slottst

d yngre elever, t ex 
ej lott

”
barn i lägre å r e  annat e pel 
som förekommer på m
 

å

Kundtillfre e – k et 
V
enligt Cockp våra sk or och f olor. 
R
kommunens

70 

 

 



Föräldratillfredsställelse 
I skolans (inkl. grundsärskolan) kvalitets-
redovisningssystem (Cockpit) mäts föräld-
rarnas tillfredsställelse med sitt barns skol-
gång. Detta görs med hjälp av enkätfrågor. 

I nedanstående diagram visas resultatet för 
denna mätning för de senaste 5 åren. Värdet 
för 2007 är det högsta sedan mätningarna 

 började. (Högsta möjliga värdet är 10,0).
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Meritvärde 
Se ovan under måluppfyllelse grundskola
 
Nyckeltal 
 
Fritidshem 
/Skolbarnomsorg 

 
Bokslut 

2006 

 
Bokslut 

2007 

 
Budget 
2007 

Årsarbetare (me-
el) 

 
34,2

 
d  35,0 36,7
Antal barn 

edel) 
 

784 
 

805 85(m 5
 
Kostnad per plats 3 16

 
0 17 17 33

 
15  041

Antal barn per 
rsarbetare 

 
,9 ,0 23,3å 22

 
23

Antal årsarbetare 
per 100 barn 

 
4,4 4,4 4,

 
3

 
 
 
 
Förskoleklass 

 
Bokslut 
2006 

 
Bokslut 

2007 

 
Budget 
2007 

Årsarbetare 
(medel) 17,7

 
16,1 18,4

Antal elever 
(medel) 238

 
244 259

Kostnad per 
elev 29 249 30 940 27 27

 
6

Antal lärare per 
100 elever 7,4

 
6,6 7,1

 

Undervisning  
inkl. särsk.u. 
grupper 

 
Bokslut 
2006 

 
Bokslut 

2007 

 
Budget 
2007 

Årsarbetare 
(medel) 

 
206,6 

 
201,9 199,9

Antal elever 
(medel) 

 
2 460 

 
2 373 2 389

Kostnad per 
elev 

 
37 395 

 
38 621 37 498

Antal lärare per 
100 elever 

 
8,4 

 
8,5 8,4

 
Köp av plats i 
fritidshem 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Antal barn 
(medel.) 

 
- 

 
49 45

 
Kostnad/plats 

 
- 

 
21 892 27 898

 
Köp av plats i 
 förskoleklass 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Antal elever 
(medel.) 

 
- 

 
12 15

   
Kost d/ 9 826na plats - 51 608 2
 
Köp  p av lats i 
gru knds ola 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
 

Budget 
2002007 7 

Antal elever 
(medel.) 

  
152147 166 

 
Kost d/ 63 176na plats 

 
83 088 

 
69 814 

 

 
 
Framti
Uti n m 
pekar i kontinuerlig 
nalys för att befästa det positiva och 

 nödvändiga för-
de beskrivningar av 

betet fortsätta med att 
nehållsmässigt förändra de delar som idag 

ar tillräckligt bra bland skolorna i 
mgår att 

ålsättningarna . rutsättningar 
 ekon b h örståelse 

eter finns definitivt 
n för att nå dem
skolor är på väg in p  arenan i 

mmer att få sekv r för n 
kommunala skolverksamheten. Det gäller att 

de effekter som eventuella elevbortfall 
a och att sk rpa ver amheterna 

den 
frå  årets många utvecklingsresultat so

 rätt riktning sker en 
a
samtidigt arbeta hårt med
bättringar. Mer detaljera
dessa analyser och åtgärder återfinns i den 
årliga Cockpitredovisningen. 
Framför allt kommer ar
in
inte funger
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Håbo. Av bl.a. skolplanen fra
m är höga

o
Med fö
etsom ordnad mi, ar sro oc  f

för befintliga svårigh
kompetense .  
Att flera fri
Håbo ko

 å
kon ense  de

möta 
kan innebär ä ks



så att de är attraktiva som alternativ för 
elever och föräldrar. 
En fördjupad samsyn på skolan och dess 
olika verksamheter i vardagen är nödvändig. 

et innebär att dialoger med positiva anslag 
mellan skolan och 

Grundsärskola 
 
Organisation 
Grundsärskolan har sin verksamhet i pa-
vilj
har und
betsenh -
särskoleenhet för de tidigare skolåren och en 
grundsärskoleenhet för de senare skolåren. 
Vid halvårsskiftet övergick grundsärskolan 
från att vhälsoenhetens 
organisation till att tillhöra Gröna Dalen-
områdets organisation. 
 
Ekono

D
måste föras 
kommuninnevånarna i allmänhet och för-
äldragrupperna i synnerhet.  

onger vid Gröna Dalen. Grundsärskolan 
er året varit organiserad i tre ar-
eter: en träningsenhet, en grund

 tillhört ele

misk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut

2006 

 
Bokslut 

2007 

 
Budget 
2007 

 
Av-

vikelse
 
I egen re -9 485 -10 229 744gi -7 688
Köp/sälj platser 144 14 -135 150
S:a grund- 
särskola -7 544 - 9 470 - 10 364 893
 

rundsärskolan redovisar ett överskott på    
+893 tkr som beror på ett lägre antal barn än 

 

h 

n 

med relativt lika behov 
ch handikapp/funktionshinder har 

lerna. 
kat samarbete m er

, delad m  m n s
eten i Gr al  g fört

nder året har personalen kunnat delta i 
lin m områdena: 

d d a

kola 

• Elever med särskilda behov (20p) 
pågår, (2 personal) 

Kundtillfredsställelse – kvalitet 

 
Nyckeltal 

G

beräknat. Skolskjutskostnaderna har blivit
något lägre än beräknat.  
 
Utveckling under året 
Avveckling av de gamla skollokalerna oc
flytt av högstadiedelen från Sjövägen till 
Gröna Dalen har genomförts. Inflyttninge
till helt nya lokaler i anslutning till grund-
skolan har varit efterlängtad och inneburit ett 
lyft för verksamheten. 
Grupperingar av barn 
o
möjliggjorts i de nya loka
Ö ed grundskolan i und -
visningen atsal ed de närma te 
arbetsenh öna D en har enom s. 

U
kompetensutveck g ino

• Bemötan
• Jämställdhetsarbete 

e/attity er/sam rbete 

• Omdömen och mål   
• Styrning och ledning 
• Studiebesök Enköpings särs
• Skolmässan   
• Teckenkurs 
•  Barn med sjukdom och funktions-

hinder 

 
Mål och måluppfyllelse 
Se under grundskolan. 

Se under grundskolan. 

 
Grundsärskola 
undervisning 

 
Bokslut 

2006 

 
Bokslut 

2007 
Budget

2007
Årsarb. i ped. 
vht. (medel) 

 
- 

 
6,63 -

Antal elever 
(medel) 

 
36 

 
35 38

Kostnad per 
plats 

 
113 763 

 
134 972 115 736

Antal 
lärare/vuxen 
per 100 elever 

 
 

- 

 
 

18,9 -
 
Fr.o.m. bokslut 2007 är ambitionen att kunna 

dovisa antal årsarbetare i pedagogisk 

tiden 

ink ndskola 
och
De -
sam
föru tvecklings-
rbetet i framtiden är: 

 

municera med barn som har 

re
verksamhet.  
 
Fram
Prioritera fortsatt arbete med integrering, 

ludering och samarbete med gru
 förskola. 
generella mål och inriktningar på verk
heten för grundsärskolan som skall ge 
tsättningarna för det lokala u

a
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• Ökad prioritering för inkludering och
integrering med grundskolan och 
andra närliggande intressenter 

• Ökad kunskap och färdigheter i att 
kom



andra sätt att göra sig hörda och 
 

talet 
 

 

ar sin verksamhet i 
ildningscentrum Jan Fridegård och i lokaler 

vägen i Bålsta. Gymnasiesärskolans 

pro
kes
cial albara inrikt-
ningar. I det specialutformade programmet 
har den elev som har förutsättning, möjlighet 

ns på 

förstådda
• Utveckla samspelet mellan pedagog 

och assistent 
• Utnyttja befintliga resurser i ännu 

högre utsträckning 
• Utveckling av individuella utveck-

lingsplanen och utvecklingssam
• Öka och utveckla samarbetet mellan

grupperna 

Gymnasiesärskola och särskola
för vuxna 
 
Organisation 
Gymnasiesärskolan, h
B
på Sjö
elever är uppdelade i Individuella 

grammet (verksamhetsträning och yr-
träning), Fordonsprogrammet samt spe-
utformat program med v

att läsa kurser (karaktärsämnen) som fin
ungdomsgymnasiet.  
 
Ekonomisk utvärdering 
 
Netto, tkr 

Bokslut
2006 

Bokslut 
2007 

Budget
2007 

Av- 
vikelse

 
I egen regi -5 996 -5 052 -5 509 458
 
Köp/sälj av platser 638 865 649 216
 
S:a gym.särskola -5 358 -4 187 -4 861 674

 

 
Gymnasiesärskolan visar ett överskott om
+674 tkr. Försäljning av två platser fler

 
 än 

g 
l 

ning har skett under 
inen. Det har anställts 1,0 pedagog 

ch 1,0 assistent med anledning av ökat 

er året 

et, 

ser 
man kan välja när man går på 

 Jan Fridegård. Pro-
r ä re rre

 mot andra ko muners eller 
ymnasiesärskolors utbud. Fler 

lever i verksamheten har medfört möjlig-
heter till ett större utbud av kurser . 

ål och måluppfyllelse   

h soci k

Mål 
seende värd grund, etik, moral 

kulturarv s r
kontinuerligt och i naturliga samman-
hang. Arbetet med att mo rä

andling  prio s -
ningen nolltole ans. 

inriktat elevvå t
Den grundlägg å

ningen skall vara att eleven, så långt det 
är möjligt, är kvar i sin naturliga sociala 
miljö. 

 
Måluppfyllelse 
Målsättningen för verksamheten är att utifrån 
individens förutsättningar förbereda denne 
för samhällslivet. Respekt för den enskilde 
individen och lyhörd för dennes önskemål är 
en förutsättning för att dessa elever skall 
kunna utvecklas och vara trygga i sin 
skolsituation. Ett mål är att eleverna då de 
slutar skolan har någon form av 
sysselsättning. 
Värdegrunden är ett levande inslag i arbetet. 
Förhållningssättet till eleverna är under 
ständig debatt. Individuella utvecklings-
planer/studieplaner har börjat bli ett redskap, 
men fordrar fortfarande utveckling av själva 
hantverket. I gymnasiesärskolan är ett 

beräknat till annan kommun under 
höstterminen har gett ett överskott. Rester-
ande överskott kan hänföras till sjukskrivnin
samt temporär överflyttning av personal til
gymnasieskolans Aspbergergrupp. 
 
Personalförändringar 
En viss personalök
höstterm
o
elevantal. 

 
Utveckling und
Förra läsåret tillkom tre nya områden som 
ingår i var sitt specialutformat program. 
Dessa är Bageri och restaurang, Fastigh
lager och trädgård samt Djur och djurvård. 
Genom detta har eleverna fått en tydligare 
plan över vilka möjliga inriktningar/kur

Bildningscentrum
grammen medfö ven stör  konku ns-
möjligheter
fristående g

m

e

 
M
 
Personlig oc
 

al utvec ling 

 Frågor av e
och kall bea betas 
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tverka k n-
kande beh  skall ritera  med 
målsätt

 
r

 Ett individ
utformas. 

rdsarbe
ande m

e skall 
lsätt-



individinriktat elevvårdsarbete en 
nödvändighet där den grundläggande mål
ättningen, frå l
nhöriga, är att n ra kvar i

naturliga socia . 

ling av
samverkansformer
 
Mål 
 Skolorna i Håbo skall ta initiativ till 

kontakter med näringsliv, offentlig för-
valtning, förenings- och organisationsliv 
och samhället i övrigt. 

 
Måluppfyllelse 
Gymnasiesärskolans studie- och yrkes-
vägledare, lärare och elevassistenter har 
kontinuerlig kontakt med det lokala när-

en även med näringslivet i 
nde kommuner. Syftet är att er-
rna bra praktikplatser. Elevernas 

n kont  finns med 
föreningsliv och o n s

 
 ökar  verksamhetsträningen 

ven i den  gymnasi olan. 
vis kommer fler elever ha 

att läsa er p mn t. 
et kommer att behö rlig ats-

v m r  bl.a. 
rt eck av d ecial-

grammen. Ett fortsatt utvec-
bete ä rskolans 

lever deltar i karaktärsämneskurser i de 
yrkesinriktad  den ordinarie 

la

Nyckeltal 

-
s n både persona  och elevens 

 sin a  eleve ska va
la miljö

 
Utveck  inflytande och 

 

ingslivet m
kringligga
bjuda eleve
intresse styr de akt som

rga isation liv. 
 
Framtiden
Elevantalet
och ä

inom
 övriga esärsk

Förhoppnings
möjlighet kurs å gy asie
D vas ytte

st
are s

äningenningar på ele
o

er ino
sa

 yrke
genom en f tt utv ling e sp
utformade pro
klingsar r att fler av gymnasiesä
e

e programmen i
gymnasiesko n.  

 

Gymnasiesärskola 
Undervisning och 
lär medel o

 
Bokslut 

2006 

 
Bokslut 

2007 
Budget

2007
Antal elever 

del) 
 

20 
 

26 25(me
 
Kost 17nad per elev 

 
171 097 

 
111 684 116 0

 

 

Gymnasie särskola
Köp av platser 

Bokslut 
2006 

Bokslut
2007

Budget
2007

Ant
(medel) 

 
4 5 4

al elever 

Bruttokostnad  
per elev 

 
253 029 276 664 295 382

 
Gymnasiesärskola
Sälj av pl

Bokslut 
atser 2006 

Bokslut Budget
2007 2007

Antal elever 
del) 

 
7 9 8(me

 
Intäkt per plats 

 
237 000 237 000 237 000

 
Gy
 
Org
Verksamheten omfattar två huvuddelar; 

gym och 
fris
sko
Bil io 
nat
pro

rammen är: Barn- och fritidsprogrammet, 
, 

Han , 
Hotell- och restaurangprogrammet, 
Medieprogrammet, Naturvetenskaps-

pro
 
Eko

mnasieskola 

anisation 

gymnasieskola i egen regi samt köp av 
nasieplatser av andra kommuner 

tående utbildningsanordnare inklusive 
lskjutsar och inackorderingstillägg. Vid 
dningscentrum Jan Fridegård finns n
ionella program samt det Individuella 
grammet. De nationella gymnasiepro-

g
Estetiska programmet, Fordonsprogrammet

dels- och administrationsprogrammet

programmet, Samhällsvetenskaps-
grammet samt Teknikprogrammet. 

nomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 

2006 

 
Bokslut 

2007 

 
Budget
2007 

 
 

Avvikelse
 
I eg 8 281 -29 829 1 547en regi -27 458 -2
Köp/sälj av 
platser -40 589 -41 190 -38 022 -3 168
Summa 
gymnasieskola

 
-68 047 

 
-69 471 -67 851 -1 621

 
Totalt visar gymnasieskolan ett underskott 

 -

ber
lära
ver
elev
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om 1 621 tkr. Gymnasieskola i egen regi 
visar ett överskott om 1 547 tkr. Överskottet 

or på ej tillsatta vakanta tjänster, bl.a. 
re på Fordonsprogrammet, inga 
ksamhetsköp av vikarier samt högre 
intäkter än beräknat. 



Köp och sälj av platser visar ett underskott 
 -3 168 tkr, vilket beror på ett ökat anta
rkommunala elever. 

keltal 

om l 
inte
  
Nyc
Gymnasieskola, 
Underv./läreom. 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Antal elever 463 501 530
År arbetare 

del) 37,8 42,0 44,2
s

(me
Kost
plat

nad per 
s 46 962 43 401 42 083

Ant.
100

 lärare per  
 elever 8,2 8,4 8,3

 
Gymnasieskola 
köp av platser 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Antal elever 411 404 375
Brut
per 93 727 102 397 100 673

tokostnad  
plats 

 
Gy nasieskola m
sälj av platser 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Antal elever 5 9 6
Bru
per 

ttointäkt  
plats 117 926 87 396 121 464

 
Utv
 
 g med föreläsning 

lighetstyp och 
tt ytterligare 

 i 
 alla 

 
 

 

 
 

a ämnena musik, dans, teater, bild 
pvisningar i samband med 

, 
d, 

 
kalt  

m”. Samarbetet innebär 
att idrottsintresserad ungdom kan studera 

 

 

 Fortsatt utveckling av samarbetet med 

n 
 

ramverksamhet och egenprodu-
cerade radioprogram har under hösten 

 
 Fortsatt utveckling av samarbetet med 

TV Bålsta Enköping vad avser Medie-
programmets kurser i bl.a. mediepro-
duktion och rörlig bild.  
 

 Ung företagssamhet (UF). Deltagande i 
och arrangemang av mässor/utställningar 
på lokal, regional och riksnivå. Ökat 
engagemang i UF-verksamheten genom 
att flera lärare och fler program är 
delaktiga. 

 
 Deltagande i skolprojektet E-ship vars 

syfte är att skapa en skola och ett skol-
arbete som präglas av kunskaper om och 
en nära kontakt med arbetslivet. Ett annat 
syfte är att pröva nya former i 
undervisningen, där eleverna tränas i 
kreativitet, entreprenörskap och där de få 
nya kontakter inom näringslivet. Ett bra 
exempel är det Individuella programmet 
som under året drivit ett re-
staurangprojekt. 

 
 E-ship projektet KIM, innebär produktion 

av skoltidningar på samtliga skolor i 
kommunen. Medieprogrammet fungerar 
som  huvudredaktion i projektet.  

eckling under året 

Kompetensutvecklin
med inriktning mot person
lärstil. Syftet har varit är a
stärka betydelsen av god samverkan
grupp för framgångsrikt arbete inom
verksamheter på Bildningscentrum Jan 
Fridegård. Eleverna fick i samband med 
detta en introduktionsdag med samma 
tema genom Korpen. 

Ett fortsatt pedagogisk, didaktisk och 
praktisk utveckling av informations-
kompetens. Arbetet har skett i samarbete
med biblioteket. 

Breddat och fördjupat arbete med de 
estetisk
och form – up
olika arrangemang t.ex. ”Öppet hus”
avslutningar, program i Café Fridegår
utställningar i Bildningscentrum Jan 
Fridegård’s foajé. Nytt för i år har varit 
kurser i fotografisk bild. 

 

 Samarbete med Bålsta Bro-bladet. Me-
dieprogrammet har en egen sida i tid-
ningen.  

 

Visst samarbete med lokala idrottsföre-
ningar för att utveckla ett lo
”idrottsgymnasiu

vid något av Bildningscentrum Jan 
Fridegård’s tio program och samtidigt
träna/utöva sin sport även under skoltid. 

Håbo Närradio. En gemensam radio-
studio bedrivs i Bildningscentrum Ja
Fridegård. Gymnasieskolan har en egen
närradioförening som medger egen ra-
dioprog
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sänts på 87,7 Mhz. 



 Genomförande av följande informa-
tionsaktiviteter: Öppet hus, obligatoriskt 
skolbesök på Bildningscentrum Jan 
Fridegård samt erbjudande om enskild 

7 

allmänhet och besökt våra program enligt 

 
eresor 

er för våra 
yrkesprogram med  arbetsplatsförlagd 

ål och måluppfyllelse 

Må
 
 tik, moral 

ttningen nolltolerans. 
 Ett individinriktat elevvårdsarbete skall 

utformas. Den grundläggande målsätt-
ningen skall vara att eleven, så långt det 
är möjligt, är kvar i sin naturliga sociala 

 
Må
I el älsoteamet 
kontinuerligt följt upp och åtgärdat elev-

ldningscentrum Jan Fri-

tt 
 

er och 

er-
lämningskonferenser med alla enheter vid 

årsk
 
Må veckling 
 
 För att åstadkomma en samsyn mellan 

skolorna skall bedömningsgrunder och 
betygskriterier gemensamt diskuteras och 
fastställas. 

 I kärnämnena (svenska, engelska och 
matematik) skall andelen elever med 
minst Godkänt uppgå till rikssnittet. 

r 
öjas. 

  9 
samt DLS-testen för skolår 2, 4 och 7 

ras. 
ch 

uppen – Arbetsgrupp för arbete 
med matematik i samarbete mellan grund-
skola och gymnasium. I början av höstter-

ades alla åk 
1-elevers matematikkunskaper med en 
”screening” som AGMA-gruppen arbetat 
fram. Alla åk 1-elever screenas i bestämda 

har n
vuxenutbildningen enligt Skolverkets an-
visn g
 

ål - utveckling av arbetssätt och ar-
betsformer 
 
 Individuella utvecklingsplaner och ut-

vecklingssamtal skall användas som 
konkreta redskap i arbetet. Elevens och 
föräldrarnas delaktighet är avgörande. 

tet mellan arbets-

skall konferenser anordnas minst två 

2 0
 

praktik. Alla elever vid kommunens 
grundskolor i årskurs 9 har under 200
besökt Bildningscentrum Jan Fridegård 
för information om gymnasieskolan i 

eget val. 
 
 Ett internationaliseringsarbete har inletts i

ungdomsgymnasiet bl.a. med studi
till Sydafrika (Globala skolan), Grekland 
(planering av elevutbyte i estetiska 
ämnen) och London (planering av 
utlandspraktikplats

utbildning, APU).  
 
M
 

l - personlig och social utveckling 

Frågor avseende värdegrund, e
och kulturarv skall bearbetas 
kontinuerligt och i naturliga samman-
hang. Arbetet med att motverka krän-
kande behandling skall prioriteras - med 
målsä

miljö. 

luppfyllelse 
evvårdsarbetet har elevh

vårdsärenden. Bi
degård har en tydlig organisation av och för 
utvecklingssamtalen – med bland annat e
tidigt målsamtal i årskurs 1 med studeranden
och vårdnadshavare – vilken förebygg
skapar en grund för individinriktat 
elevvårdsarbete. 
 
Bildningscentrum Jan Fridegårds elevhäl-
soteam har under våren 2007 haft öv

kommunens grundskolor som ansvarat för 
urs 9.  

l - kunskaps- och färdighetsut

Meritvärdet räknat på avgångsbetyget fö
eleverna i skolår nio skall kraftigt h
De nationella proven för skolår 5 och

skall genomfö
 De nationella proven för gymnasiet o

DLS-testen för åk 1 skall genomföras. 
 
Måluppfyllelse 
För att öka samsyn i bedömning och betyg 
ingår Bildningscentrum Jan Fridegård i 
AGMA-gr

minen 2007 testades och utvärder

LS-test (läs och skriv) och nationella prov 
 ge omförts i ungdomsgymnasiet och 

in ar. 

M

 Med syfte att öka utby
enheter/avdelningar och mellan skolor 

gånger per läsår från och med 
0 4/2005. 
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Måluppfyllelse 
Var g
följs up
studie- och yrkesvägledare. Studieplanen tas 
upp vid utvecklingssamtalen. Utveck-
ling
en be t
Fridegård. Vårdnadshavare inbjuds/kallas till 
utvecklingssamtalen. 
 
Mål - utveckling av inflytande och sam-
verkansformer 
 
 Utvecklingssamtal skall ske i sådan 

omfattning att de utgör ett reellt verktyg 
för elevens möjligheter att nå uppsatta 
målsättningar och ambitioner. 

 Vid utvecklingssamtalen fastställs och 
dokumenteras elevens utvecklingsplan i 
form av mål, arbetsmetoder, ambitioner 
samt ansvarsfördelningen hem, skola och 

ed 

sliv 

d 
ed 

n 

 

ch 

ilt 

. 

idegård. 
letts för att reaktivera 

Gymnasium med tre huvudinriktningar:  
• Gymnasieexamen med högskolebe-

• Yrkesexamen  
• Lärlingsexamen 

iska programmen, 
ttighet att läsa i högskolebehörighet på 

m som väljer bort detta på 

gar som 
ska finnas  

  

iss- och riksdagsbe-

o-

t 

redande. Utredaren 
skall också föres odern, 

ärlingsut ildni

am är minst halva 
utbildningstiden sk ggas till slive

je ymnasieelev har en studieplan som 
p med mentor/kontaktlärare och 

ssamtalen genomförs regelbundet enligt 
s ämd tidsplan på Bildningscentrum Jan 

elev. 
 Nya meningsfulla samverkansformer m

föräldrar och elever skall utvecklas om 
inte traditionella föräldra- respektive 
elevråd fungerar tillfredställande. 

 Skolorna i Håbo skall ta initiativ till 
kontakter med näringsliv, offentlig för-
valtning, förenings- och organisation
och samhället i övrigt. 

 
Måluppfyllelse 
Utvecklingssamtalen sker enligt en bestäm
tidsplan. Varje utvecklingssamtal – m
undantag av det första målsamtalet i börja
av åk 1 – förbereds genom att eleven 
formulerar egna omdömen om sina 
kunskaper i respektive kurs. 
Samarbete med näringsliv, förenings- och
organisationsliv sker kontinuerligt genom 
bl.a. APU och Ung företagsamhet. 
 
 
Mål - utveckling av en god arbetsmiljö o
organisation 
 
 Äldre elever skall tränas i att ta särsk

ansvar samt att utgöra ett stöd och 
uppträda som förebild för de yngre

 

Måluppfyllelse 
Genom en organisation med stor vuxen-
närvaro och som i vardagen präglas av ett 
ansvarstagande förhållningssätt lär sig ele-
verna att ta ansvar för och hjälpa de som 
börjar på Bildningscentrum Jan Fr
Diskussioner har in
Friends.  
 
Framtiden 
Reformering av gymnasieskolan 
Regeringens direktiv för GY-09 innebär 
följande: 
 

hörighet  

 
Frivillighet att läsa in teoretisk högskole-
behörighet på de prakt
rä
komvux för de
gymnasiet.  
 
Utredaren ska föreslå  

• Vilka program och inriktnin

• Behörighetskrav som varierar mellan 
olika utbildningar  

• Examenskrav för de tre olika examina
 
Tidplan GY-O9  

• 31 mars 2008: Utredaren färdig  
• 2008-2009: Rem

handling  
• 2009: Ny läroplan för gymnasiesk

lan  
• Hösten 2009: Eleverna söker till de

nya gymnasiet 
 
Av förslaget skall det framgå vilka program 
som skall vara studieförberedande och vilka 
som skall vara yrkesförbe

77 

lå utform
b n

ning a
g

v en m
flexibel l . 
Lärlingsutbildningen blir en sökbar variant 
inom yrkesprogr men d

a förlä  arbet t. 



Anställ
Verksam

ning av eleven blir t . 
heten inleds hösten 2008 och kan 

genomföras inom nationella och 
ade yrkesinriktade program.  

iepoäng där svenska, engelska, matematik, 
amhälle, historia, religion och idrott ska 

att läsa in hög-

att ta 

. 

kommuner som startar lärlingsutbildningar. 
Stor lokal frihet och flexibilitet ska gälla för 
att utbildningen ska kunna svara mot lokala 
och regionala behov. Lärlingsutbildningen är 
ett komplement och alternativ till den mer 
skolförlagda yrkesutbildningen. 
 
Vidare skall utredaren föreslå dels behö-
righetskrav för studie- och yrkesförberedande 
program samt lärlingsutbildning, dels 
examenskrav för de tre huvudinriktningarna.  

a 

i 

ldning.  

nns behov av lokala kurser i gymnasie-
n och gymnasial vuxenutbildning och 

förs
 program. 

on 
uxenutbildningen innehåller följande 

områden: Grundläggande och Gymnasial 
vuxenutbildning, SärVux och Svensk-
undervisning för invand (SFI

irka 125  personer i snitt under året studerar 
eltid inom den kommunala vux-

e ningen. De v d  erbjuds 
t l stor del samma kurs  so
gymnasieeleverna – vilket ger mö het 

ver olika tidsperioder. 
S  av perso serna me
u siet och ux medför 
s

gheter rbjuda hel-
dstjänster för lärarna och därmed en mer 
ffektiv organisation. SFI har infört studie-

illåten

specialutform
 
Möjlighet att reducera kärnämnen införs, 
dock måste eleven läsa minst 500 gymna-

 
Internationalisering 
Fortsatt arbete med det internationalise-
ringsarbete som inletts under 2007. 
 

s
s
ingå. Eleven ska ha rätt 
skolebehörighet både under gymnasiet och på 
komvux. Arbetsplatser som erbjuder sig 
emot, utbilda och handleda lärlingar får 
ekonomisk ersättning av kommunen. 
Ersättning till företagen ges dels för prak-
tikplatsen dels för handledarutbildning. 
Kommunen får 25 000 kronor per år och 
lärlingsplats i ersättning från staten.  
Sammanlagt satsas 515 Mkr under tre år, 
varav 450 Mkr på ersättning för lärlings-
platser och 75 Mkr för handledarutbildning
Lärlingsråd med företrädare för skola, 
företag och fackförbund ska införas i de 

Utredaren skall föreslå vilka gemensamm
ämnen/kurser som skall finnas på studie- 
respektive yrkesförberedande program och i 
lärlingsutbildning. Utredaren skall lämna 
förslag till hur betygssystemet bör utformas 
gymnasieskolan och i gymnasial 
vuxenutbi
Utredaren skall vidare undersöka om det 
fi
skola
hur sådana kurser i så fall bör kvalitetssäkras. 
Utredaren skall också analysera och lämna 

lag avseende användningen av 
specialutformade
 

Vuxenutbildning 
 
Organisati
V

rare ). 
 
C
h
nutbild uxenstu erande
il utbud m 

jlig att 
läsa fler kurser och också läsa samma kurser 
ö

amordning nalresur d 
ngdomsgymna  SärV
törre valmöjligheter för den vuxenstude-

r
ti
ande, större möjli att e

e
vägar och kurser enligt den nya kursplanen. 
 
Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 

2006 

 
Bokslut 
2007 

 
Budget
2007 

 
Av-

vikelse

Grundl. vuxenutb. -1 086 -1 036 - 1 323 287

Gymn. vuxenutb. -1 662 - 3 622 -3 577 -45

SärVux -258 -348 -580 232

Sv för invandrare -603 -1 307 -1 196 -111

S:a vuxenutb. - 3 609 -6 313 -6 676 363
 
Verksamheten visar ett överskott om   +
tkr. Överskottet består av både över- oc
underskott. Överskottet beror på lägre 
personalkostnader på grund av färre elever. 
Svenska för invandrare (SFI) redovisar ett 
underskott om -111 tkr, vilket beror på att 
antalet elever som studerar är i sni

363 
h 

tt 16,5 
era än beräknat. 
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Utveckling under året  
Samordning av personalresurserna med 
ungdomsgymnasiet har medfört större 
valmöjligheter för den vuxenstuderande, 
större möjligheter att erbjuda heltidstjänster 
för lärarna och därmed en mer effektiv 
organisation. I Svenska för invandrar
har utvecklingen av studievägar och kurser 
enligt den nya kursplanen fortsat
Flyktingmottagningen har gett fler elev
SFI. Möjligheten för vuxenstuderande
delta i praktiskt/estetiska kurser har ökat,
t.ex. i Bild- och form och Ljudteknik. 
En utbildning som syf

e (SFI) 

t. 
er i 

 att 
 

tar till att utbilda/ 
alidera kommunens vårdpersonal inom 
andikapp- och omsorgsområdet till under-

åbörjades under hösttermi-

 
rna 

 

 

r att 
s 

 

a 
 

v
h
sköterskor har p
nen. Utbildningen är på distans och 
genomförs i olika omgångar. I utbildningen
ingår en obligatorisk kurs där kursdeltaga
får handledarutbildning. Detta medför att vi i
ungdomsgymnasiet på sikt kan starta en 
lärlingsutbildning inom vård och 
handikappomsorgen med kommunens
vårdpersonal som handledare. 
Vuxenstuderande som har svårighete
delta i reguljär undervisning under dagtid ge
möjlighet att studera på ”kortdistans”. Kur-
ser/ämnen som framför allt erbjuds i denna 
form är engelska, samhällskunskap och 
svenska. 
 
Mål och måluppfyllelse 
 
Mål 
 De nationella proven i den kommunala

vuxenutbildningen skall genomföras. 
 
Måluppfyllelse 
De nationella proven i den kommunal
vuxenutbildningen har genomförts.
 
Nyckeltal 
 
Grundl/Gymn Bokslut Bokslut Budget
vuxenutbildn 2006 2007 2007
Årsarbetare (medel) 6,4 4,8 5,6
Antal elever (medel) 106 77 

 
SärVux Bokslut Bokslut Budget
 2006 2007 2007
Årsarbetare (medel) - 0,6 0,7
Antal elever (medel) 10 8 10

 
Svenska för  Bokslut Bokslut Budget
Invandrare (SFI) 2006 2007 2007
Årsarbetare (medel) 1,1 1,5 1,2
Antal elever (medel) 25 42 25

 
 
Fra ti
”Frivux” 
En särskild utredare ska undersöka och 

mna förslag på hur ett system med fristå-
nde utbildningsverksamheter som motsvarar 
kolformerna inom det offentliga skol-

unal vux-
ing för 

tvecklingsstörda (särvux) och svensk-

s. I uppdraget ingår att utarbeta förslag till 
xter om bl.a. 
 tillsyn och upp-

följning som behövs för att genomf
utredarens förslag om fristående ut
ingsverksamheter. En utgångspunkt för 

 vara att kommunerna 
ad gäller mottagand

och intagning. Utredaren ska redovisa sitt 
g senast den 3 mars 2008. 

 
ag 

et liggande förslaget till ny skollag ge-
 och 
tbildnings- 

ch kulturdepartementet. Det liggande 
är framtaget av den förra 

regeringen, omfattar närmare 500 paragrafer. 
Mer än hälften av dessa måste omarbetas, för 
att anpassas till den nya regeringens 
skolpolitik. Utbildningspolitiken kommer att 
läggas om och det får effekter i 
lagstiftningen. För vuxenutbildningen 
innebär det bl.a. att den ska regleras i 
skollagen. Skolministern räknar med att 

unna lägga fram ett förslag till ny skollag 

m den 

lä
e
s
väsendet för vuxna, dvs. komm
enutbildning (komvux), vuxenutbildn
u
undervisning för invandrare (SFI) ska infö-
ra
de lag- och förordningste

, avgifter,tillstånd, bidrag
öra 
bild-

n
utredarens arbete ska

lla ansvaret vska behå e 

uppdra

Ny skoll
D
nomgår en omfattande beredning
omarbetning av en grupp inom U
o
förslaget, som 

k
under våren 2008. 100
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Yrkesh

n särs
ögskola 
kild utredare a g n anal  av
na förslag till hur eftergymnasiala 

 
a 

lag till de lag- och förordnings-
ehövs för att införa detta 

mverk. Utredarens förslag ska syfta till att 
rtydliga systemet för 

ing 
ta 

g 

en 

rkeshögskolan och ange hur ansvar och 
erksamhet ska se 

t. Utredaren ska ra hur olika forme
ymnasi tbild
er olika i

dimensi g d
tbildningar som ska sammanföras under 
rkeshögskolan samt bedöma hur ansvaret 

a för-
 vilken utsträckning studie-

nansiering kan komma i fråga. Ansvaret för 
ärskilt kostnadskrävande utbildningar, t.ex. 

dovisa sitt uppdrag senast 
en 29 februari 2008. 

KU

 

 
 Musikskola 

istra-

 

Kul

 E
och läm

sk öra e ys  

yrkesutbildningar utanför högskolan ska 
sammanföras under ett gemensamt ramverk
benämnt Yrkeshögskolan. Utredaren sk
utarbeta förs
texter som b
ra
förenkla och fö
eftergymnasial yrkesutbildning samt till att 
underlätta prioritering och resursfördeln
på nationell nivå. Förslagen ska vidare syf
till att säkerställa att uppföljning, utvärderin
och kvalitetssäkring sker inom området. 
Utredaren ska analysera det statliga och 
offentliga åtagandet vad gäller yrkes-
utbildning på eftergymnasial nivå. Utredar
ska även lämna förslag till struktur för 
Y
administration för denna v
u  klargö

al e
r 

av efterg
llgodos

a yrk
ntressenters behov, 

su ningar 
ti
uppskatta onerin en av e 
u
Y
för finansieringen av utbildningarna sk
delas och i
fi
s
flygutbildningar, ska uppmärksammas. 
Utredaren ska re
d
 

LTUR- OCH 
FRITIDSNÄMNDEN 

Ansvarsområde 

•
• Bibliotek 
• Kultur- och fritidsverksamhet 
• Bildningskontor (central admin

tion) 
 

 

tur och fritidsnämndens organisation 

 
 
 
Eko
Avs

nomisk utvärdering 
er helår 2007. 

 
 
 
Verksamhet 

Resultat 
(budget- 

avvikelse) 
i tkr 

Kul -95 tur och fritidsnämnd 
Bibl 17 iotek 
Mus 87 ikskola 
Kultur 94 
Fritid -79 
Sum  ma 24
 

Ku
 
Org
Eft
kul
200
bry ldningsnämndens 
ansvar. För att underlagen ska kunna jäm-

 års 
ver h 
frit
 
Eko

ltur och fritidsnämnd 

anisation 
er beslut av fullmäktige har ny nämnd, 
tur- och fritidsnämnden, inrättats från 
7-09-01. Den nya nämndens verksamhet 
ts därmed ut ur bi

föras med tidigare år kommer hela 2007
ksamhet att redovisas under kultur- oc
idsnämndens ansvar. 

nomisk utvärdering 
 
 

 
Bokslut 

 
Bokslut 

 
Budget 

 
Av-

Netto, tkr 2006 2007 2007 vikelse
 

tur  0 -95 0 -95Kul
 
Ver kott på  
-95 tkr. Beslut om ny nämnd togs efter att 
internbudgeten för 2007 var beslutad.  

80 

ksamheten redovisar ett unders



Bibliotek 

anisation 
vudbiblioteket finns i Bildningscentrum 

 
Org

u
Jan Fridegård. Det finns även en filial i 
Slottsskolan i Skokloster. På grund av be-
sparingar på skolan har arbetsbytet mellan 
folkbiblioteket och skolbiblioteken minskat 

ch till följd har folkbiblioteket haft svårt att 
kloster. Bild-
tra medel under 

n 2007 för att möjliggöra öppethållande. 

Ekonomisk utvärdering 

H

o
bemanna biblioteket i Sko
ningsnämnden sköt till ex
höste
 

 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 

2006 

 
Bokslut 
2007 

 
Budget
2007 

 
 

Avvikelse
 
Biblioteket -3 456 -3 572 -3 589 17
 
 
B bi lioteket redovisar ett överskott på  
+17 tkr.  

eckling under året/pågående och

 
 
Utv  av-

iotek 

är i 

 
a. besparingar på skolbiblioteken blev 

ka 

 
 Håbo bibliotek ingick i nationella pro-

jektet Leka Språka Lära som initierats 
och bekostats av Myndigheten för 
Skolutveckling. Projektet syftade till ökat 
samarbete mellan bibliotek och förskola 
till stöd för barns språkutveckling och 
avslutades i maj 2007. 

 
 

 Håbo bibliotek drev ett medieplanerings-
ojekt för barn med deltagare från 13 

mellansvenska kommuner. Syftet var att 
analysera och utveckla barnavdelningarna 
för att nå upp till målsättningen ”för 
barns och ungdomars fria 

a 

rnavdelningen och sortering av me-

t av 

 
 

t. 
ka 

a 

 

tet 

-

 
 

slutade projekt 
 
 Utlåningen av medier på Håbo bibl

ökade 2007 med 6,4% 
 

 Antalet besökare på Håbo bibliotek 
genomsnitt 520/dag 
 

 Antalet besökare på bibliotekets hemsida 
var i genomsnitt 31 besök/dag  

 Pg
kommunen i år inte berättigad till att sö
statsbidrag för inköp av barn- och 
ungdomslitteratur  

pr

kunskapssökande ska biblioteket var
ledande”. Projektet hade bidrag från 
Statens Kulturråd och avslutades i 
september 2007. Projektet har bl.a. 
resulterat i ommöblering på 
ba
dierna utifrån ett barnperspektiv. Ökade 
utlån och fler besök är ett resulta
projektet.  

Håbo bibliotek ingår i projektet Det 
 som syftar frågeorienterade biblioteket

till att undersöka användarnas behov och 
anpassa bibliotekslokalen efter dessa 
behov. Projektet har lett till en rad 
observationer av olika slag som i sin tur 
har lett till förändringar inom biblioteke
Bl.a. har en scen köpts in för att förstär
bibliotekets utåtriktade arbete. Inom 
projektet åkte två personer på studieres
till Amsterdam. 
 

 Håbo biblioteks uppmärksammade 
utvecklingsarbete har lett till många 
studiebesök. Degerfors, Örebro, Bot-
kyrka, Eskilstuna och Tierp är exempel
på kommuner som besökt biblioteket 
under året. 
 

 Det uppmärksammade utvecklingsarbe
har också lett till att flera personer i 
personalen efterfrågats som föreläsare vid 
konferenser och utbildningar. 
 

 Hela personalen åkte till Bok- och Bibli
oteksmässan i Göteborg under en dag. 
Två föreläsningar från Håbo bibliotek 
hölls då på Svensk Biblioteksförening. 
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Nyckeltal 
Se måluppfyllelse angående utnyttjandegrad 
nedan. 



Mål och måluppfyllelse 
 
Mål 

• För att tydliggöra bibliotekets roll i 
kommunen skall en biblioteksplan 
utarbetas. 

Måluppfyllelse 
En verksamhets- och medieplan på verksam-
hetsnivå har utvecklats. 
 
Mål 
 Läsintresset behöver befästas tidigt i 

livet. Biblioteket ska därför erbjuda alla 
förskolor möjligheten att boka en 
bibliotekarie vid föräldramöten. 

Måluppfyllelse 
Biblioteket erbjuder servicen ”Boka en 
bibliotekarie”. Barnbibliotekarien har 
medverkat vid ett föräldramöte. 
Barnbibliotekarien organiserar, planerar och 
genomför tillsammans med förskolans 
specialpedagog en utbildning för nätverket 
”Leka-Språka-Lära” (lokalt) som består av en 
representant från varje förskola i kommunen. 
Sex utbildningsträffar utfördes under året. 
 
Mål 
 Huvudbiblioteket ska utgöra ett fritids-

En ”Bibbla-klubb” 

amhet, däremot har flera verksamheter 
i 

sam  Vuxenskolan) och 

 

iblioteket har inte haft resurser för att 

ställdes in pga. för få anmälningar.  

 Kommunens föreningsliv ska informeras 
ten av att förlägga 

medlemsmöten på biblioteket och i 
ärmed också få en kort in-

ieförbund har fortsatt under året. 
tudieförbundet Vuxenskolan och ABF har 

lar i bibliotekets 
kaler och de s diecirk r som haft 

knin e fö k
bliot tryckta och digitala 

n sl n p vat 
(informell) regi träffas på dagtid varannan 

i 
ibliotekets lokaler.  

adsförde sitt kurs-
utbud under en lördag i januari. Ca 10 per-
son h
Nystart
Team Bålsta MK anordnade en träff en 
lörd  
samma
Astrid Lindgrens 100-årsdag firades i sam
arb  
sikskol ns 
drygt 200 personer. 
Ku h
ciell i r 
hörsam
En gen  
kan ma  
utfärda
Bibliot
utveckl

edieutbud.  
ts barn från 3 år och 
r 5 lördagar har haft 

rande besöksfrekvens från 0-20 

loc
En ma 

ed tema barn-
evs under hösten.  

alternativ för barn. 
skall därför inrättas. 

Måluppfyllelse 
Biblioteket har inte haft personalresurser för 
tt genomföra detta mål som en löpande a

verks
riktats till barn som mangateckningskurs (

arbete med
spunkverkstad. 
Biblioteket erbjuder servicen ”Boka en 
bibliotekarie”. 
 
Mål 
 Huvudbiblioteket skall anordna ett 

skrivarläger för ungdomar varje år.

Måluppfyllelse 
 
B
genomföra detta mål. En skrivarkurs erbjöds 
i samarbete med ABF under höstlovet men 

 
Mål 

om möjlighe

samband d
troduktion till bibliotekets verksamheter. 

Måluppfyllelse 
Bibliotekets samarbete med kulturföreningar 
och stud
S
genomfört flera studiecirk
lo tu la
släktfors
nvänt bi

g som t ma har rstås oc så 
a ekets 
resurser. E äktforsk ingsgru p i pri

vecka och en läsecirkel i pensionärs-
föreningens regi träffas också regelbundet 
b
Studieförbunden markn

er örsammade inbjudan.  
ade motocross- och enduroklubben 

ag på biblioteket, ca 100 personer hör-
de inbjudan. 

-
ete med två grundskoleklasser och mu-

ans musiklek och drog tillsamma

ltur istoriska föreningen inbjöd till spe-
v sning av Upplandsrummet, 2 persone

made inbjudningen.  
erell erbjudan till alla föreningar att de
rknadsföra sig på biblioteket har inte
ts. 
eket har fortsatt sitt arbete med att 
a program i anknytning till biblio-

tekets m
Sagostunden som erbjudi

ppåt 1 g/vecka och undeu
varie
barn/gång. Läsningens vägar – ett samtal där 
två bokhandlare beskrev hur de blev läsare 

kade 9 personer.  
läsecirkel med 12 deltagare kring te

vänskap drevs under våren. Två läsecirklar 
m

82 

ed 10 deltagare vardera m
domsskildring dr



Sju fredagar under lunchtid har personalen 
inbjudit till litterära caféer. Omkring 20 

ng. 

ag 
r 

er. 
ibliotekets blogg – Barbabloggen – där 

personalen tipsar om litteratur besöktes i 
genomsnitt av 33 personer/dag. 
 
Mål 
 Utnyttjandegraden på huvudbiblioteket 

(hur många gånger per år varje bok i 
genomsnitt lånas ut) skall höjas så att det 
ligger över riksgenomsnittet. 

e

och
 
Må
 r” -låntagare 

pphandling av utlåningsautomater på-
er 2007 men flyttades till 2008 

l 
 

tt. 

ik-
s 

skolor. 

konomisk utvärdering 
personer har hörsammat inbjudan varje gå
VIP-kvällen, en festlig kväll med special-
erbjudanden för de flitigaste biblioteks-
besökarna, lockade ca 40 personer. Föredr
om flygets historia drog ungefär 35 persone
och vernissage för Gunilla Paetau Sjöberg 
besöktes av ungefär 45 personer medan de 
två Stickcaféerna endast drog 3-5 person
B

Måluppfyllelse 
I d t kontinuerliga arbetet med mediepla-
nering har utnyttjandegraden stigit ytterligare 

 ligger över riksgenomsnittet. 

l 
Antalet ”Boken komme
skall öka. 

Måluppfyllelse 
Biblioteket har fortsatt samarbetet med 
”Fixar-Chaba” för att nå ålderspensionärer 
som har svårt att komma till biblioteket.  
 
Framtiden 
U
börjades und
för att också innefatta RFID-tekniken. 
 
Biblioteket skall ha en aktiv handledande rol
i informationssökning. Kommunens invånare
skall informeras om möjligheterna att 
utnyttja biblioteket på ett effektivare sä

Musikskola 
 
Organisation 
Musikskolan har lokaler och undervisning i 
Bildningscentrum Jan Fridegård. Mus
skolans lärare undervisar även i kommunen

 
E
 
 

    

Netto, tkr 
Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Av-
vikelse

 
Musikskola -2 883 -2 908 -2 994 87
 
Musikskolan redovisar ett överskott på  +87 
tkr, beroende på lägre personalkostnader. 
 
Utveckling under året 

and med starten 
av ”M ör 6-årin

otalt undervis a e
ämneskurs.  

• Samarbetet med gymnasiets ”Musik-
kvist” och estetprogrammet har 
utvecklats. 

• Samarbeten har genomförts med: För-
, Gymnasieskola, 
åbos Pensionärs-

organisationer, Musikskolenätverket 
HJUVUS, Uppsala läns musik- och 

-
och Aske 

ats under året.               
heten skulle 

per
och  
mälde 
Steg 2 för 7-åringar påbörjats. En kontinu-
erlig fo al 
för att utveckla fungerande undervisnings-
former för yngre barn har genomförts.  
 

• Under året har antalet elever ökat 
med 70 barn i samb

usiklek f gar”. 

•  T ades c 400 el ver i 

skola, Grundskola
Svenska kyrkan, H

kulturskolor, Riksförbundet unga musi
kanter, Musik i Uppland 
kursgård. 

 
Mål och måluppfyllelse 
 
Mål 
 Musikskolan ska bereda plats för fler 

yngre barn i undervisningen genom att 
hitta nya och anpassade undervis-
ningsmetoder. 

 
Måluppfyllelse 
Arbetet med att utveckla Musiklek för 6-
åringar har prioriter
I juni beslutades att verksam

83 

manentas. Intresset för Steg 1 var stort 
 ca 30 % av kommunens 6-åringar an-

sig. Fr.o.m. höstterminen 2007 har 

rtbildning av musikskolans person



Musiks -
ship va ll ett musikal-

ojekt i förskolan. Kommunens 5-åringar 
komme
sikskol
bildnin
kolans personal. 

 
 
Mål 
  

ett 
musiklärare i skola och musikskola ge-
nom samarbete strävar mot gemensamma 
må

 
åluppfyllelse 

 
rter på de olika skolorna. Mu-

sikskolan har dessutom deltagit i 4 musikal-
projekt under året. Vid samtliga tillfällen fick 
instrumentalelever möjlighet att delta i 
musikalorkestern. 
 
Framtiden 
Ele  
ingar”
bildnin
underv

e nya 

tt 
het för 

yng b blandas 
kommer också att underlätta för elevernas 
fortsatta utveckling. På si
obligatoriskt för alla 6-åringar för att 
medvetet arbeta med motorik och rörelse.  

Ku
 
Organi
I verksamheten ingår att ansvara för och 
handlägga kulturärenden inkl. aktiviteter, 
som ll rrange-
ma o
frågor, konstfrågor, föreningskontakter, 
kulturbidrag, bidrag till studieförbunden, 
kul s
atser.  

Ekonomisk utvärdering 
kolan har också tillsammans med E
rit initiativtagare ti

pr
r att medverka i musikalen och mu-
ans personal har genomfört en ut-
g i sång, rytmik och dans för för-

s

Musikskolan skall vara initiativtagare till
nätverksarbete där kommunens 

l i undervisningen. 

M
Musikskolan har genomfört ett stort antal
lunchkonse

ver som deltagit i ”Musiklek för 6-år-
 kommer efter avslutad Steg-3-ut-
g garanteras en plats i Musikskolans 
isning. På detta sätt bryts trenden att 
eleverna blir allt äldre. Det gamla kö-d

systemet kommer förhoppningsvis att 
avlastas vilket gör att väntetiderna kortas. A
kun  ana rbeta med en allsidig verksam

, sång och spel re arn där rytmik

kt borde Steg 1 vara 

lturverksamhet 

sation 

 a mänkulturell verksamhet (a
ng ch utställningar), kulturhistoriska 

tur tipendier samt skolornas kulturin-
s

 

 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 
2006 

 
Bokslut 

2007 

 
Budget 
2007 

 
Av-

vikelse
 
Kultur  -1 867 -1 769 -1 862 94
 
Kulturverksamheten visar på ett överskott om 
+94 tkr beroende på lägre utbetalningar av 

idrag till föreningar. 

 

lningar i samarbete med Musik i 
Uppland och lokala föreningar. Utställningar 

s i Bildningscentrum Jan 

rd. Lokala kulturföreningar, t.ex. 
ibliotekets vänner, Föreningen Norden och 

ett 
rrangemang. 

 
 

• Under våren genomfördes Konsert-
karusellens program med konserterna 
Sofia Karlsson: Svarta Ballader, 
Uppsala kammarsolister Mozart, 

ozart, Mozart!, Mynta, Lin-
kvartetten med barnkör från 

Västerängensskolan, Gröna Dalen 
och musikskolan 

  

munhuset 
 
•  ”Buss på bygden” har under året va-

rit en del i undervisningen av den 

b
 
Mål och måluppfyllelse 
 

Mål 

 Kulturevenemang skall arrangeras minst 
en gång varje höst och vår. 

 

Måluppfyllelse 
Ett flertal arrangemang har genomförts som
exempel kan nämnas Konsertkarusellens 
förestäl

har arrangerat
Fridegårds foajé och Kommunhusets 
vinterträdgå
B
Kulturhistoriska föreningen har genomfört 
antal a

M
né

84 

• Konserter hösten: Eitre, Näsbom, Ja-
kobsson & Dubé samt Linda Tillery 
and the Cultural Heritage Choir 

 
• 5 olika utställningar har visats i kom-



lokala historien som erbjudits 
kommunens elever. Samma typ a
informativa resor har erbjudits nyan
ställd personal i k

v 
-

ommunen.  
 

lorna och 
kolorna: 

ång o  s be
ed musikskolan 

• Teaterföreställning för 5 r: ”
går ingen kamel”. 

syster kanin” 
• Musikprojekt för 5-åringarna i sam-

arbete med musikskolan. Den av-
 musikalföreställning 

där föräldrarna var speciellt inbjudna.  

Ku r
gruppe

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• ed 

en ”Djungelboken” 

• 
• 

• 
• 

 
töd til
o

bidr  
Folkbil
mål. D
från Fo
kommu

rottsf SU upp sitt avtal med 
srådet.  

Stöd till kulturföreningar  

En ny modell för kulturbidrag prövades 
under året. Ett mindre generellt belopp 

tbetalades till de föreningar som var bi-
dra e  
därefte nde 
och ko
förenin
Detta resulterade att budgeterade medel 
kunde hållas och rymmas inom ram trots att 
det d
äskand utan 
bifall. 
 

Håbo kommuns kulturstipendium delades ut 
under året. 
 
Enköpingspostens taltidning till synska-
dade 
Håbo kommun subventionerar synskadade 
med en numera digital version av den tryckta 
versionen av tidningen. Budgeterat belopp 
bygger i stort sett på kostnaden för 
föregående års prenumerationskostnader.  
 

Framtid 
Cultural Planing för utveckling av Håbo 
kommun kommer att undersökas som en 
framtid

id ett eventuellt införande av 1 % -regeln 
för n
byggna
miljö- 

Fritid

svara för och 

kommu
och un
 
Ekono

Kulturaktiviteterna i försko
s

• S
m

c sh dan projekt i amar te 

-åringa Så 

• Teaterföreställning för 3-åringar: 
”Lilla 

slutades med en

 
ltu aktiviteter bland skolans kultur-

r: 
Trolleri med Christer Arnell 
Kulturvecka  
Författarbesök 
Kulturprojekt - Linnéåret 
Aktiviteter för att hedra minnet av 
Astrid Lindgren 
Författarbesök med Annika Holm 
Besök på Stockholms stadsteater m
föreställning

• Besök på Upplandsmuseet med 
Slöjdcirkus 
Besök på Nationalmuseet  
Operabesök ”Loranga, Mazarin och 
Dartanjang”. 
Besök på Åbergs museum 
Projekt Elever målar riktiga tavlor 

l studieorganisationerna. S
K mmunen följer en fastställd plan för 

ag till studieförbunden som bygger på 
dningsrådets regler för innehåll och 
e studieförbund som erhållit bidrag 
lkbildningsrådet kan söka bidrag från 
nen. Under året sa studie-
örbundet SIid

folkbildning
 

u
gsb rättigade. Föreningarna uppmanades

r att återkomma med ett förtydliga
stnadskalkyl på resterande del av 
gens äskande.  

 un er året dök upp några oförutsedda 
en som annars måste ha lämnats 

Stipendium 

a arbetsmetod.   

V
ko stnärlig gestaltning vid ny- och om-

tioner ses ett utökat samarbete med 
och teknikförvaltningen.  

 
 
I verksamheten ingår att an
han ägdl ga arrangemang, kontakter med 

nens föreningsliv, föreningsbidrag 
gdomsaktiviteter. 

misk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

  
Bokslut 

 
Budget 

 
Av-Bokslut 

2006 2007 2007 vikelse
 
Fritid  -3 447  -2 940 -2 861 -79

85 

 



Fritidsv
om -79

tveckling under året 

 för 

 
Sporthallarna har varit fullbokade. 
Men det finns underlag för utökad 

 ungdomsaktivitet. Flera 
 de 

 
t gäller 

främst sporthallar för olika idrotts-
.  

eningen Håbo-
gymnasterna flyttade in i väl anpas-

ler för sin verksamhet. 

blotet (cykeltävling), Bålsta Cup, 
ingar), Trazan 

cup (gymnastik) och Santa Maria cup 

 
Fri

friluftsområdena och Upplandsleden 

r-
 

lometer-
a vid 

Kalmarsand och Skokloster. 

 
Ungdomsverksamhet 

• I början av året pågick verksamhet 
tidsgårdar: Skokloster 

tes Hörnan för en serie 
inbrott och vandalisering. Detta 

edförde att Hörnan stängdes under 

tort 
-

verksamhet för många barn och 
t 

m 
t 

 av hösttermin, aktiviteter 
under höstlovet samt rockkonsert i 

 IP, 

• Håbo festdag genomfördes i samar-
bete med trumförenin

Bildni entrum
ta centrum och 

Håbo kommunhus. Alla arrangeman
drog stor publik och var uppskattade 

 

a föreningar så att de kan bedriva 
den utveckl

e positivt såväl 
ch kulturellt. 

erksamheten visar på ett underskott 
 tkr.  

 
 
U
 
Föreningsliv 

• De föreningsdrivna aktiviteterna
barn och ungdom har utförts på 
samma nivå som föregående år.

barn- och
föreningar kan inte bereda plats till
barn som står i kö. Främsta hindret är
för få aktivitetslokaler. De

aktiviteter
 

• Under hösten 2007 invigdes den nya 
anläggningen i IP-Gallerian och 
gymnastikför

sade loka
Mountainbikeslingan i Viby fri-
luftsområde förlängdes och förbätt-
rades under sommaren.  

 
• Exempel på föreningsarrangemang 

som genomförts under året var Vår-

helgcup (fotbollsturner

(simning) 

luftsliv 
• Arbetet med att höja kvaliteten på 

har fortsatt i samarbete med 
Upplandsstiftelsen.  

 
• Staket och bom har satts upp på par-

keringen till Viby friluftsområde 
vilket medfört att kvaliteten på löpa
spåret höjts, och buskörning med bil
gjorts svårare.  

 
• Under vintern plogades ki

långa slingor upp på isarn

vid två fri
fritidsgård samt Hörnan belägen i 
gamla Talltorpsskolan. Under vinter 
och vår utsat

m
april månad. I väntan på att Hörnan 
öppnar i nya lokaler har 
ungdomsverksamheten i Bålsta tä
inriktats på rockkonserter och lov
aktiviteter. 
Skokloster fritidsgård har haft 

ungdomar som regelbundet besök
gården.  

 
• Andra ungdomsarrangemang so

genomförts var rockkonsert Drage
vid starten

Bildningscentrum Jan Fridegård 
under Halloween. 

 
Offentliga arrangemang 

• Valborgsmässofirande och Mid-
sommarfirande vid Gröna dalens
och Nationaldagsfirande var större 
arrangemang som riktade sig till 
allmänheten.   
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 Bålsta cen g i 
området runt och i 
Jan Fridegård, Båls

ngsc  

g 

av besökarna.
 
Mål och måluppfyllelse 
 
Mål - Föreningsliv 
 Stödj

sin verksamhet så att 
kommunens invånar

ar 

psykiskt som socialt o
 
 



Måluppfyllelse 
Föreningslivet gavs stöd i form av ekono-
miska bidrag, tillgång till anläggningar och 
lokaler samt med arbetsinsatser. 

r år ska bildni rvalt-
 kommunmed garna

öjlighet ill ett 

olika friluftsevenemang samt om de frilufts-
rå om 

komm
annat , 
i kom ar. 
 
Mål - Ungdomsverksamhet 

 Skapa en intressant träffpunkt för ung-
domar och att erbjuda en meningsfull 
fr
a

 

Arbe drivs på Skokloster fritidsgård 
uppfyller väl målet för ungdomsverksamhet. 

nte 
öppn
målu
Däre ang 
ökat onsert Draget samt 

vaktiviteterna. 

Mål -
 
 Ansvara för att de offentliga arrange-

mangen genomförs. 

Målu
Arran
mäss
samt 
 
F
E k
beho
idrott

inten
Fritid ora behov 
av stö
 
Pers
Bild
Perso
aspek
föreg
antal

Antalet anställda och anställningsform 
Bildn
anstä
mättidpunkten ett år tidigare. Uppgifterna i 
redog
gräns
antin kl. tjänst- 
och sjuklediga men exkl. timavlönade.  

rje  
den h
 

 
Mål - friluftsliv 
 Två gånger pe ngsfö

ningen informera bor  
om vad det finns för m
aktivt friluftsliv. 

er t

 
Måluppfyllelse 
Invånarna har informerats kontinuerligt om 

om den och möjligheter till friluftsliv s
unen har att erbjuda. Detta har bland 

 gjorts genom information på hemsidan
munguiden samt i olika lokaltidning

 

itid, aktiviteter och återkommande 
rrangemang. 

Måluppfyllelse 
tet som be

I och med att Hörnan stängdes och ännu i
ats så kan man inte säga att 
ppfyllelsen på denna punkt är nådd. 
mot har antalet ungdomsarrangem
i och med rockk

lo
 

 Offentliga arrangemang 

 
ppfyllelse 
gemang har genomförts för valborgs-

oafton, midsommarafton, nationaldagen 
Håbo festdag. 

ramtid 
tt ö at barnantal i kommunen medför ökat 

v av ytterligare lokaler, framförallt för 
saktiviteter. Detta behov framhålls 

sivt av föreningslivet i kommunen. 
sgårdsverksamheterna har st
rre och bättre anpassade lokaler. 

onalredovisning år 2007 för 
ningsförvaltningen    
nalredovisningen skall visa olika 
ter på personalsituationen under 
ående år, oftast i jämförelse med ett 
 tidigare år.  

ingsförvaltningen har minskat antalet 
llda med 29 personer jämfört med 

örelsen avser tillsvidare- och tidsbe-
at anställda med månadslön, som 
gen arbetar hel- eller deltid, in

Va  person räknas endast en gång även om
ar flera anställningar. 

1 november 2006 2007 
Antal 
dare- 
tjänstl

876månadsavlönade, tillsvi-
och visstidsanställda inkl 
ediga  

905

Där av
inom 

507 antal månads avlönade 
skolorna 

508

Där av
avlöna

243 antal månads 
de inom förskolan 

273

Ant. a
anstäl
1.332 

 %nställda i % av samtliga 
lda i kommunen (2007: 
st. ) 

68,8 % 65,8

Procen
nor/m

 %tuell fördelning kvin-
än  

85 %/15 % 83 %/17

Procen
darean ränsat 
nst. 

 %tuell fördelning tillsvi-
ställda/tidsbeg

85 %/15 % 88 %/12

a
Procentuell andel tillsvidare- 86 % 89 %
anställda kvinnor av samtliga 
kvinnor 
Procentuell andel tillsvidare-
anställda män av samtliga män 

81 % 80 %

Antal grundskollärare 184 185
Antalet gymnasielärare 50 54
Samtliga lärare 333 335
Antalet barnskötare 188 165
Antalet elevassistenter 52 54
Antalet förskollärare 110 87
Antalet fritidspedagoger 27 33
Antalet dagbarnvårdare 24 19
Antalet kokerskor/ restauran 53

87 

t-
biträden 

51

 
Antal årsarbetare 867 831



Personalförändrin
Sammanfattning: 
• 

gar i rksamheterna 

Bildningsförvaltningens andel av 
 totala antal anställda har 

inte innebära en minskning av 
personaltätheten.   

agbarnvårdare fortsätter att 
minska. 

 
• Uppsägningar p.g.a. arbetsbrist har 

skett under året motsvarande 4,25 
årsarbetare. Det har berört vaktmästare 
och personalgrupper inom elev-
hälsoenheten. 

 
• Ett antal tidsbegränsade anställningar, 

 

8 
 

n 

llda i förhållande till samtliga män 
t 
ie 

 
en (lärare, 

förskollärare och fritidspedagoger) eller 
ej helt planerbara behov som t.ex. 

m 
r 

försörjningen. Skollagen, som 

 
), vilket innebär 

att pedagogisk personal inom grund-
skola och förskoleklass skall ha adekvat 

tt 

a män i 
andel av samtliga män, än andel 
kvinnor av samtliga kvinnor, som ar-
betar heltid. Av männen arbetar 95,7 % 
av samtliga anställda män heltid och 
motsvarande för kvinnorna är 78,1 %. I 
avtalet AB 05 (kollektivavtalet All-
männa bestämmelser) anges att ar-
betsgivare innan nyanställning sker 
skall pröva om redan deltidsanställd 
arbetstagare kan erbjudas höjd syssel-
sättningsgrad. Detta ligger också i linje 
med intentionerna i LAS och i 
jämställdhetsarbetet att utjämna köns-
bundna skillnader i anställnings-
villkoren.  

 

ensk 
d tillsvidare-

anställning i det offentliga skolväsendet 
(grundskola och förskoleklass) för barn och 
ungdom. 

ersoner, 
avsett sysselsättningsgrad, samt procentuell 

fördelning i förhållande till totala antalet 
anställda lärare:    

ve

kommunens
sjunkit från 71 % år 2003 till 66 % år 
2007. Den största minskningen har 
dock skett mellan 2006 och 2007. 

 
• Förskolorna har minskat antal anställda 

barnskötare och förskollärare. 
Minskningen av antalet anställda 
behöver 

 
• Antalet d

motsvarande knappt 12 årsarbetare, har
avvecklats i och med hösttermins-
starten.  

 
• Könsfördelningen bland personalen 

fortsätter att vara ojämn. Antalet 
kvinnor har minskat och uppgår till 72
anställda. Antalet män har fortsatt öka
och uppgår nu till 148 anställda.   

 
• Det är procentuellt fler män (18,9 %) ä

kvinnor (10,0 %) som är tidsbegränsat 
anstä
resp. samtliga kvinnor. Tidsbegränsa
anställda är oftast vikarier för ordinar
personal pga. sjukfrånvaro, 
föräldraledighet och studier men kan 
även anställas av andra orsaker som
provanställning efter exam

personliga assistenter. Att så långt so
möjligt erbjuda tillsvidareanställninga
är ett sätt att erhålla utbildad personal 
och klara den framtida personal-

speciallag står dock över LAS (lagen
om anställningsskydd

pedagogisk högskoleutbildning för a
få en tillsvidareanställning.  

 
• Det är fler tillsvidareanställd

Obehöriga lärare  
Enligt Skollagen får bara den som har sv
lärarexamen anställas me

 
Nedanstående tabell anger antal p
o

augusti 2006 2007 
Tidsbegränsat anställda 
obehöriga lärare 

28 
8,8 % 

36 
11,0 % 

T
in
in
fs

idsbegränsat anställda 
kl tillsvidareanställda 
om annat yrke som t.ex. 
k/ftp 

34 
 

10,7 % 

32 
 

9,8 % 

Åldersstruktur 
Medelåldern för samtliga månadsanställda 

 
. 

r, 
dsbegränsat anställda lägre 

med 37,9 år.  

88 

(inkl. tidsbegränsat anställda) på förvalt-
ningen är 45,6 år. Den är därmed oförändrad
under året i jämförelse med föregående år
De tillsvidareanställda har högre medelålde
46,7 år och de ti



Diagram: Antal tillsvidareanställda i % indelat 
åldersgrupp
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g därmed har 
avslutats. 
Av diagrammet nedan framgår att antalet 
anställda som uppnår pensionsålder inom 
snar framtid ökar påtagligt. Med tanke på 
framtida personalförsörjning kan detta väcka 
viss oro, särskilt som vissa yrkesgrupper 
redan idag är svårrekryterade. 
 
Diagram: Antal anställda som uppnår 65 års 
ålder 

Åldersgruppen 30-49 år ökar sedan flera år. 
 
Pensionsavgångar 
Under året har 19 anställda gått i ålders-
pension. Det är dubbelt så många som förra 
året. Nio av dem har valt ålderspension före 
65 års ålder. Det är 7 fler än föregående år. 
Möjligheten att gå i ålderspension är enligt 
pensionsavtalet från 61 års ålder till 67 år. 
Därtill kommer 2 anställda som av Försäk-
ringskassan erhållit varaktig sjukersättning 

å heltid och vilkas anställninp

12
26 21 22

32
25 28

21
2823
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10
20
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40

 
Under denna tioårsperiod kommer 238 

sätt s ålder. 
Det
ans

Det
mö -

me
stud

d de 
sist
förs
 

anställda att gå i ålderspension under förut-
ning att de arbetar fram till 65 år
 motsvarar 27 % av samtliga månads-
tällda den 2007-11-01. 

Arbetad tid och frånvaro 
 finns olika lagstadgade och avtalade 
jligheter till ledighet, där förutom se

ster/ferier även föräldraledighet och 
ieledighet är vanliga orsaker. 

Le ighetsperioden för friår upphörde, för 
a som beviljats sådan ledighet, under 
ta halvan av 2007. 

Arbetad tid och frånvaro (%)

Arbetad 

Övrig 
frånvaro; 

11,4

tid; 69,0

Semester
; 5,3

Ferier; 
7,2

Sjukfrånv
aro; 5,7

Sjukers./
Rehab.; 

1,4

 
centsatsen är uträknad i förhållande till 
etstid enligt avtal för tillsvidare- och 
begränsat anställda.  
d det menas möjligt antal arbetade timmar 
 år (avdrag för semester är inte gjord), 

Pro
arb
tids
Me
per

n
ö

t.ex

ått 
ar 

Per
Här
gån
mä
200
pro
tillsvidareanställda personer.  
Totalt är det 4,9 % som börjat och 12,0 % 

ste 

rörl
rv

mi us antalet helgdagar under året. 
I ” vrig frånvaro” ingår tjänstledighet för 

. studier och föräldraledighet. 
 
Arbetstid enligt avtal har under året uppg
till 1 599 000 timmar. Det är 40 000 timm
färre än år 2006. 

sonalrörlighet 
 redovisas externa rekryteringar och av-
gar till annan arbetsgivare, från och med 
tdatumen november 2005 till november 
7. Personalrörligheten är omräknad i 
cent i förhållande till antalet aktuella 

som slutat sin anställning under det sena
året. I dessa siffror ingår inte den interna 

igheten i kommunen mellan och inom 
altningen.  
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Sjukfrånvaro/Arbetsmiljö – Hälsa och 
frisk å
Sju å  % u ret 
i jämförelse med året inna rå

arotimmar, för egen sjukdom, i förhållande 
ll avtalad arbetstid uppgår till 5,7 % på 

la 

 

tjänstlediga genererar 
vtalad arbetstid.  

Anställda med rehabiliteringsersättning och 
tidsbegränsad sjukersättning är dock ej 

 får 
ing. Det är alltså av vikt att vid 

jämförelse av olika sjukfrånvarosiffror känna 
till underlaget för siffrorna.  
 
Diagram: Sjukfrånvaro i % av avtalad arbets-
d

v rd 
kfr nvaron har ökat med 0,2 nder å

n. Sjukf n-
v
ti
Bildningsförvaltningen. Sjukfrånvaron i he
kommunen är också 5,7 %. Då medräknas 
inte bara de som är tillsvidareanställda utan
även de som är visstidsanställda och 
timavlönade, även 
a

medräknade. De generar ytterligare ett 
sjuktal med 1,4 %. 
När de tjänstledigas avtalade arbetstid från-
räknas höjs sjukfrånvarotalet till 8,1 %. Detta 
r en sänkning med 0,1 % i jämförelse med ä

året innan. Då ingår även de som
sjukersättn

ti

2,9
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Sjukfrånvaro Sjuk- eller rehabers.
 

Återkommande åtgärder för att främja häl-
san: 

r 

 skyndsamt skall 
erhålla besökstid hos företagshälso-
vården.  

• Under våren har samtliga verksamhets-
chefer tillsammans med PA-konsult och 
personalkonsulent/ beteendevetare 
strukturerat gått igenom respektive 
verksamhetsenhets rehabiliteringsarbete. 

• Buller i arbetsmiljön, inom skola och 
förskola, har under året satts i fokus. En 
projektgrupp bestående av 
huvudskyddsombuden, representant från 
fastighetsavdelningen och PA-konsulten 
har under året inventerat varje 
verksamhets bullerproblematik samt 

iljöutbildning har anordnats 
er åre tl  o

so
ter, i hy ningslokal 

åde under 
våren och hösten arrangerades 
friskvårdsdagar, som de anställda kunde 
delta i på sin friskvårdstimme. 

 Personalklubben erbjuder varje termin ett 
varierat program. Syftet är att främja 
hälsa och välbefinnande hos personalen. 

 Samtlig personal har erbjudits gratis 
influensavaccinering.  

 Företagshälsovårdens LänsHälsan’s 
tjänster avropas av arbetsgivaren vid 
behov. Under året har 467 timmar köpts. 
Det är 13 % mer än året innan. 
Den största posten av utnyttjade enskilda 
tjänster är stödsamtal hos beteendevetare. 
Därtill skall noteras att kommunen har en 
egen personalkonsulent som också till 
viss del av sin arbetstid ägnar sig åt det.  
I övrigt används företagsläkarens tjänster 
till främst rehabilitering.  

 
• Projektet ”Tidig återgång”, som innebä

att alla nya sjukfall med längre 
sjukdomstid än 28 dagar

behov av bullerdämpande åtgärder.  
• Arbetsm

und t fö  sam
m

r iga eferch ch 
skydd

 Träningsm
bud. 
öjlighe• rd trä

med träningsredskap, finns att tillgå för 
samtliga personalgrupper.   

• Samtliga arbetsplatser har utbildade 
friskvårdsinspiratörer. Syftet är att öka 
medvetandegraden och aktiviteten i dessa 
frågor på arbetsplatserna. B

•

•
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• Under året inkom 10 arbetsskadean-
mälningar pga. olika typer av olycksfall 
under arbetstid och till och från arbetet. 

 
Sjukfrånvarotimmar i % av 
avtalad arbetstid 

2006 2007 

Skolorna 5,4 5,9 
Förskolorna 5,9 6,2 
Skolpersonalens sjuk- el. 
rehab. ersättning  

1,9 1,6 

Förskolepersonalens sjuk- 
eller rehab. ersättning 

1,3 1,0 

Sjukfrånvaro/sjukersättning 
per yrke: 

• Barnskötare 
• Förskollärare 
• Fritidspedagoger 
• Elevassistenter 
• Ekonomibiträden/ 

           kokerskor 

k- o 

 
 
 
5,9/ 0,5 
5,4/ 3,6 
8,0/ 3,7 
9,6/ 1,1 
 

4,6/ 2,2 
 
1,9/ 0 

  
 
 
6,5/ 0,4 
5,3/ 2,5 
5,8/ 1,4 
10,9/ 0,8 
 
6,8/ 0,1 
 
4,6/ 1,8 
 
1,6/ 0 

 2,5      

    
• Lärare (samtliga 

grupper) 
• Gymnasielärare 

5,8/ 0 
 

• Bild-, musi
idr.lärare 

• Lärare åk 1-7 samt åk 
4-9 

5,9/0 
 
4,5/ 2,9 

8,6/ 0 
 
5,1/

 
 
106 anställda har varit sjukskrivna på hel
eller deltid längre än 28 dagar eller me
begränsad sjukersättning. 63 personer har 
varit sjuka på hel- eller deltid mer än
dagar under året.  
 

- 
d tids-

 90 

Dia lat på kort- och 
lång f

gram: Sjukfrånvaro förde
tids rånvaro
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Karensdag 

Dag 2-1

Dag 15-9
Dag

Kvinnor Män Totalt

 
Fördelningen mellan lång- och korttids-
frånvaro är i stort den samma som året innan
Männens sjukfrånvaro har dock ökat för 
intervallet dag 15-90 från 10,9 % till 21,7 %.  
 

. 

Hälsotal 

• Långtidsfrånvaron (60 dagar eller 
mer) är 61,2 % av den totala sjuk-
frånvaron. Det är en höjning från året 
innan med 0,3 %. 

 
Sjukfrånvaro (inkl. sjukersättning) i 
% av tillgängligarbetstid (exkl. 
tjänstlediga) 

 

Kvinnor 8,6 % 
Män 5,5 % 
Totalt 8,1 % 
 

Männens sjukfrånvaro har ökat med 1 % i 
jämförelse med året innan. 

6,0
7,4

9,3
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Sjuklöne en 200  förde r sig e igt 
följande: 
Karens-
dagen 

 
Dag 2-14 

 
Dag 15-90 

Total 
 sjuklön 

-1 400 tkr 2 902 tkr 248 tkr 3 150 tkr 

91 

 

Sjuklönekostnaden har minskat jämfört med 
året innan. Detta trots att den totala 
sjukfrånvaron ökade något. En förklaring kan 
vara att korttidssjukfrånvaron, intervallet dag 
2-14, har minskat med 0,7 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SOCIALFÖRVALTNINGE
ÖVERGRIPANDE 
 
Ansvarsområde

N 

 

Socialtjänsten finns för att vara ett skyddsnät 

jänst vilket regleras i lagstiftning. 
Socialnämnden och biståndsnämnden 
ansvarar enligt de socialrättsliga lagarna, lag 
om färdtjänst, lag om riksfärdtjänst, 
alkohollag och tobakslagen för nedanstående 
verksamhetsområden; 

• Rätt till bistånd 
• Åtgärder mot missbruk 
• Omsorger om barn och ungdomar  
• Omsorger om äldre människor 
• Omsorger om människor med 

funktionshinder 
• Åtgärder för arbetslösa 

 

behov, 
erna. 
et i 

logen 
m bland annat förvaltningens 

medverkan i det kommunala pensionärsrådet. 

 ska vara av god 

för personer som av olika anledningar 
behöver stöd eller riskerar att fara illa. 
Kommunen har i uppdrag att bedriva 
socialt

• Medverkan i samhällsplaneringen 
• Nyanlända invandrare 

 
Utgångspunkt för allt arbete inom 
Socialförvaltningen är den enskildes 
lagstiftningen och de ekonomiska resurs
Socialtjänsten ska bedriva sin verksamh
nära samverkan med brukarna, dia
säkerställs geno

Arbetet inom socialtjänsten
kvalitet och verksamheten måste ha 
instrument för att säkra denna. 

Ekonomisk utvärdering 
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 
2006 

 
Bokslut 
2007 

 
Budget
2007 

 
Av-

vikelse
 
Socialchefens 
kansli -4 520 -5 206 -6 502 1 296
Vård och 
omsorgsavdelning -82 034 -84 304 -84 679 378
Arbetsmarknads 
avdelning -3 786 -4 469 -4 707 238
Stöd och 
biståndsavdelning -42 821 -55 291 -47 370 -7 922
Summa 133 162 149 267 143 256 -6 010
 

Nedanstående tabell visar nettokostnad
utveckling för s

s-
ocialförvaltningen under åren 

2003 – 2007 

Nettokostnader 2003-2007

0

160000

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Budget

Bokslut

Budget 106165 114445 127323 133961 143257

Bokslut 112924 114360 125623 133161 149267

2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 
I tkr 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Av-
vikelse 

Intäkter 44 217 50 868 35 661 15 207 
     
Kostnader     
Personalkostnader -117 906 -135 954 -127 241 -8 713 
Köp av verksamhet -15 786 -20 267 -14 310 -5 957 
Övriga kostnader -43 689 -43 914 -37 366 -6 548 
Summa kostnader -177 381 -200 135 -178 917 -21 218 
     
Resultat -133 164 -149 266 -143 256 -6 010 
     
Netto 
investeringar 

 
-726 

 

 
-3 878 

 

 
-3 880 

 
2 

Socialnämn

Socialnämndens andel av Kommunens 
verksamhetskostnad 

S obo 7 885 kr. År 2  uppgick kostnaden till 7 145 kr/inv. Beräkningar 
b

23,2% 

ocialnämndens verksamhet kostade varje Håb
ygger på folkmängd år 2006/2007 

006

92 

den 



 

Socialförvaltningen har under åren 2003 til
2007 haft en trend med ökade nettokostnad
för verksamheten. Mellan åren 2006 och
2007 har socialförvaltningens nettok

l 
er 

 
ostnader 

ökat med 16 106 tkr. De största 
2007 

Nattpersonalen  (3 301 tkr),  Äldreboenden  ( 
2 4  
externt (2 338 tkr), Handläggning stöd och 
bistånd barn och ungdom (1 802 tkr),  
Institutionsvård barn och ungdom och 
kontakt personer till barn och  

ungdom (1 352 tkr). Noterbart är att 
nettokostnaderna på äldreboende har ökat 
efterso
under 2
net o
av at  m
hem u

 

Nedans n för 
socialförvaltningens intäkter för åren 2003 – 
200

gens intäkter har haft en 
n   

98 tkr. De ökade intäkterna 2007 
eror främst på ökade ersättning för 

gen för 
 

 

Socialförvaltningen har haft en trend med 
ökade kostnader från 2003 till 2007. Mellan 
åren 2006 och 2007 ökade 
socialförvaltningens kostnader med 19 040 
tkr. Den största kostnadsökningen finns inom 
personalkostnader. Socialförvaltningen fick 
mellan åren 2006 och 2007 
personalkostnadsökningar på 15 704 tkr.   

Olika kostnader för köpt extern vård ökade 
också mellan 2006 och 2007 med 3 609 tkr. I 

gger bl a ökade kostnader för 
e 

ellan 2006 
ade 

 

nettokostnads ökningarna från 2006 till 
finns inom följande verksamheter, 

70) tkr, Boende med särskild service 

m Dalängens äldreboende öppnade 
007. Nattpersonalens 

tok stnadsökningar kan delvis förklaras 
t an överfört nattsjuksköterskor från 
sj kvården till nattpersonalen. 

tående tabell visar utvecklinge

7 

 
Socialförvaltnin
uppåtgående tre
Mellan åren 2006 och 2007 ökade intäkterna 

d mellan 2003 till 2007.

med 2 8
b
personliga assistenter samt ökad 
momskompensation. Däremot minskar 
ersättningar från AMS till social-
förvaltningen.  

Nedanstående tabell visar utvecklin
kostnaderna för socialförvaltningen mellan
2003 till 2007 
 

 

den ökningen li
institutionsvård barn och ungdom samt ökad
kostnader institutionsvård äldre .  

Slutligen ökade socialförvaltningens 
kostnader för olika konsulter m
och 2007 med 2 199 tkr. De ök
kostnaderna består t ex av ökade kostnader 
för anlitande av olika bemanningsföretag för 
att täcka vakanser av socionomer och 
sjuksköterskor 

Vård och omsorgsavdelningen 

Ekonomisk utvärdering
 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut 

2006 

 
Bokslut 
2007 

 
Budget
2007 

 
Av-

vikelse
 
Äldreomsorg -53 314 -56 539 -57 476 937
Handikappomsorgen -22 935 -23 234 -23 017 -217
Förebyggande 
äldreomsorg -5 785 -4 527 -4 186 -341
Summa 82 034 84 301 84 679 378
 

Överskottet inom Vård- och omsorgs-
avdelningen beror bl a på att Dalängens 

 Intäkter socialförvaltningen  åren 2003-2007- 
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äldreboende öppnade senare än beräkna
annan orsak är att vi inte haft några 
placeringar på Fenix under året. En tredje 
förklaring är intäkter för försäljning av 
platser till Upplands Bro kommun. 

 
Jämförelse mellan åren 2006 och 2007 

t. En 

avseende Vård- och omsorgsavdelningen 

set, 

t sälja 

r till 
lands Bro kommun, 440 tkr.  

816 

p, -

• Fler brukare har fått rätt till personlig 
assistans, - 128 tkr. 

 
Stöd och biståndsavdelningen 

Ekonomisk utvärdering 

• Inga kostnader för rehabilitering på 
Fenix vid Akademiska sjukhu
1 186 tkr.  

• Hög beläggning på korttidsboendet 
samt att det inte varit möjligt at
plats till Upplands Bro kommun, - 
341 tkr.  

• Äldreboendet hus 2 o 4. Ökade 
intäkter pga försäljning av platse
Upp

• Dalängens öppnande senareläggs, 
tkr.  

• Institutionsvård äldre, externt kö
396 tkr. Det har inte varit möjligt att 
ta hem äldre personer externt 
placerade pga platsbrist.  

• Ökat boendestöd inom psykiatrin,  
877 tkr.  

 
 
Netto, tkr 

 
Bokslut
2006 

 
Bokslut 
2007 

 
Budget
2007 

 
Av-

vikelse
Enh h -3 012 -2 921 -91etsc ef -2 519 
Han a 5 759 -5 349 -410dik ppomsorg -1 756 -
Färd n -3 087 -2 314 -773tjä st -1 989 
Indi
fam o 60 -489

vid och 
ilj  3e msorg -3 954 -4 849 -4

Övri n
miljeomsorg -12 855 -12 182 -13 087 905

g i divid och 
fa
Barn och ungdom -19 741 -26 402 -19 339 -7 063
   
Summa - 42 814 -55 291 -47 370 -7 921
 

Inför budgetåret 2007 överförde ansvar
kontona Bostad med särskild service, 
Korttidsboende tjänsteköp LSS, Färdtjänst 
och Riksfärdtjänst från vård- och 

omsorgsavdelningen till stöd och 
biståndsavdelningen. Med verksamheterna 
fick vi också en ökad ram med 5 182 för att 
täcka de överförda arbetsuppgifterna. Den 
överförda verksamheten har ett 
prognostiserat underskott med 1 085. Dess
kostnader kan avdelningen

et för 

a 
 inte påverka. 

orttidsplatserna måste köpas externt när den 
egna verksamheten inte kan leverera 

ad 

ad till boende i anslutning till sin 
kolgång. 

 

rbetsmarknadsenheten har under året fått 
lägre intäkter än b terat gällan

ag från AMS på grund av ändrade 
regler för åtgärder samt m nskade medel 
inom AMS.  r te

kott på tkr et be å 
avveckling av personal under hösten samt

örsäljnin var h tjä r bl. 
atautbildning för bildningsförvaltningens 

lchefens 
ingen, 

arknadsåtgärder och 
töd och biståndsavdelningen. 

t 

samlat 

er, 
andikapp är i behov 

v stöd i sitt dagliga liv. Verksamheter utför 
et som i enskilda ärenden beslutas genom 

 i stöd och b ds-
elning r er verk te

ar i stor ing internt oc
nt. 

K

biståndet. De externa kostnaderna för bost
med särskild service är till elever som har 
skolgång utanför kommunen och är 
berättig
s

A
udge de 

statsbidr
i

visaTrots detta verksamhe n 
ett övers  217 vilk ror p

 en 
ökad f g av or oc nste a 
d
personal. 

Organisation 
Socialförvaltningen består av socia
kansli samt vård och omsorgsavdeln
gemensamma arbetsm
s

Socialchefens kansli omfattar 
ansvarsområdena ekonomistöd/controller, 
kvalitets- och utvecklingsarbete, tillsyn enlig
alkohol och tobakslagstiftningen, 
systemadministration, äldre och 
handikappombudsman och medicinsk 
ansvarig sjuksköterska. 

Vård- och omsorgsavdelningen har ett 
ansvar för boende, vård och omsorg samt 
rehabilitering till personer som p.g.a åld
långvarig sjukdom eller h
a
d

94 

biståndsbedömning istån
avd
samverk
exter

en, sta tar driv samhe r och 
utsträckn h 



Gemensamma arbetsmarknadsåtgärder 
h

a 18  å g uk na
 arbetsprövning och rehabilitering. 
h n r so rar e 
ediga ungdomar. Arbetet sker i nära 

amarbete med arbetsförmedlingen, försäk- 
ringskassa eringen, g sie- 

n  deln n
v in elningens u g 
et d de at

målgrupperna på uppdrag av 
arbetsförmedling s in st c
biståndsavdelningen. Samverkan med 

m n r  en iktig el
illskapa arbets-/praktikplatser samt 

k runt den enskilde 

en är organiserad 

n består av 

 Utredningsteamet 
 Placeringsgruppen 
 Familjeteamet 
 Familjerätten 

Vuxenenheten består av 

 Försörjningsstöd 
 Flyktingmottagning 
 Vuxenstöd 
 Äldre- och funktionshindrade 
 Avdelningens administration 

 

ersonalredovisning 2007  

Under 2007 har antalet anställda inom 
socialförvaltningen ökat med 39 personer i 
förhållande till 2006. Med anställda avses här 
antal personer som är tillsvidareanställda 
(fast anställda) eller visstidsanställda med 

tsmarknadsenheten) 
EA och PAN-anställda. Nyanställningar 

 har 
ämst skett genom öppnandet av ett nytt 

rsonal till 86 procent av de totalt 
fört med 

bedriver verksam
åldrarn
behov av

et för arbetssökande i 
r, lån – 65 tidssj skriv  med 

Verksam
för feriel

eten a ordna även mma bet

s
n, habilit ymna

särskola
socialför

samt
altn

övriga av
gen. Avd

ingar i om 
ppdra

är att arb a me  rikta  ins ser till 

en, p ykiatr  och öd o h 

föreningar, näringsliv och övriga avdelningar 
inom ko

r att t
mune  utgö  också  v  d  

fö
för att skapa nätver
personen. 

Stöd och biståndsavdelningen ansvar för 
socialförvaltningens myndighetsutövning 
samt för öppenvård inom individ- och 
familjeomsorgen. 
 
Stöd- och biståndsavdelning
i två enheter samt ett kansli. Inom kansliet 
finns kommunens drogsamordnare. 

Barn- och ungdomsenhete

P
 
Anställda  

månadslön enligt avtal AB (Allmänna 
bestämmelser). Antalet anställda inkluderar 
ej Plusjobbare (inom arbe
B
inom vård- och omsorgsavdelningen
fr
vårdboende ”Dalängen”. 
 
Könsfördelning 
Inom socialförvaltningen uppgår andelen 
kvinnlig pe
anställda. Det är oförändrat jäm
2006.. 
 
Nedanstående tabell visar andelen kvinnor 
och män. 
 
Antal 
Månads 
anställda 

2007 2006 

 Anta lanst. % Antal anst. % 
Kvinnor 260 86 226 86 
Män 42 14 37 14 
Totalt 309 100 263 100 

 
Anställningsform och sysselsättningsgrad 

tenheter 
mfört med år 2006. Andelen 

innor har stadigt minskat 

enom tillförda 

Män 

Andelen tillsvidareanställda kvinnor mellan 
2006 och 2007 har minskat från 93 procent 
till 92 procent . Av männen inom 
socialförvaltningen är alla utom en 
tillsvidareanställda.  
 
Under 2007 arbetade 56,2 procent av 
samtliga tillsvidareanställda kvinnor heltid 
vilket är en ökning med 4,8 procen
jä
deltidsanställda kv
de senaste åren. Ovanstående kan förklaras 
med att ett stort antal redan anställda inom 
Vård- och omsorg har erbjudits höjda 
sysselsättningsgrader g
kvalitetsförbättringsmedel. När det gäller 
männen arbetar 91 procent av samtliga 
månadsanställda heltid. 
 
 
ÅR 2007 Kvinnor 

95 

An-
ställnings
form 

Heltid Deltids 
anställda 

Heltid Deltids 
anställda 

 100 % -74 75- 100 % -74 75-



% 99% % 99
% 

T
v

ills- 56,2 10,7 33,1 
idare-

anställda 

90,9 7,3 1,7 

Visstids-
anställda 

39,9 10,8 49,3 100 0 0 

 
ÅR 2006 Kvinnor Män 
An-
ställningsf
orm 

Helt
id 

Deltids 
anställda 

Heltid Deltidsanst
ällda 

 100 
% 

-74 
% 

75- 
99% 

100 % -74 
% 

75-
99%

Tills-
vidare-

ställda 

51,4 12,0 36,6 79,8 6,1 14,1 

an
Visstids-
anställda 

42,9 17,5 39,6 0 0 100 

 
Åldersfördelning 
Medelåldern för samtliga månadsanställda 
(både tillsvidare- och visstidsanställda) på 

r) 

Diagrammet visar fördelningen av övertid, 
semester och frånvaro för samtliga anställda 
inom socialförvaltningen 

 

 

 är något lägre än 2006. 
 av 

ro ingår lagstadgad 

rtroendeuppdrag, föräldraledighet, vård av 

r 2007. Detta är en 
inskning mot 2006 då motsvarande andel 

4 var den totala 
8 

är man jämför enbart den ”egentliga” 

ningarna, förbl lnad ellan 
te tre argi 07

nt) 2006 oce  20  
n över en något längre 

 ser ma kfr  n
halverats på fyra år; 5,9 procent år 2007 samt 

nom medvetna 
de 

grann 

 

ningen.  

 
 

Övertiden för 2007
procentuellt utgör övertiden 0,4 procent
den avtalade arbetstiden. 
 
Semesteruttaget 2007 utgör 7,6 %.  
 
I gruppen övrig frånva
ledighet såsom tjänstledighet, t ex 
kompledighet samt ledighet för 
fö
barn m.m. 

Den totala sjukfrånvaron (inkl. 
tidsbegränsade sjukersättningar) för 
socialförvaltningen utgör 6,9 procent av den 
”tillgängliga” arbetstiden å
m
var 7,6 procent. År 200
sjukfrånvaron 9,4 procent och år 2003 11,
procent. 

N
sjukfrånvaron och exkluderar socialförvaltningen är 46 år (2005: 45 år). 

Personer som är visstidsanställda (vikarie
har betydligt lägre medelålder, 33,7 år. 
 
Arbetad tid och frånvaro 

sjukersätt ir skil en m
de senas  åren m nell; 20  (5,9 
proce  (5,8 pr nt) och 05 (5,7
procent). Jämför m
period

a
n att sju ånvaron ästan 

11,1 procent år 2003. Ge
satsningar från ledningen bl.a. förebyggan
åtgärder och friskvårdsinsatser, nog
uppföljning och genomförande av ”Tidig 
återgång” i samarbete med företagshälso-
vården så har sjukfrånvaroutvecklingen varit 
mycket positiv för förvalt

Fördelning arbetad tid och frånvaro
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Övriga hälsotal 
Det totala antalet ökade sjukfrånvarotimmar 
inkl sjukersättningar utgjorde 39 405 år 2006 
och 38 615 tim 2007.  

Den största andelen av sjukfrånvaron utgörs 
av långtidsfrånvaron över 60 dagar. Under år 
2007 sjönk långtidssjukfrånvaron till 62,4 %
jämfört med 2006, 64,6 % . År 2005 utgjorde
långtidsfrånvarons andel av 
sjukfrånvaron71,1 procent. 

0%
Övertid Mertid Sem
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r Sjukfrånvaro Övr frånvaro

2005

2006

2007



Diagrammet nedan visar uppdelningen av 
sjukfrånvaro i åldersgrupper. 

 

 

 1,6 

 

007 1 154 804 kr totalt  

2006 1 084 601 kr totalt 

2005    756 351 kr totalt 

2004    805 215 kr totalt  
 

 

 var lönekostnad.. 

 

 

 

 
Diagrammet nedan visar uppdelningen av 
sjukfrånvaron i åldersgrupper. En jämförelse
mellan åren visar att sjukfrånvaron inom 
gruppen 30-49 år och 50 år och äldre har 
minskat under 2007, medan sjukfrånvaron i 
gruppen 29 år och yngre har ökat. 

 
Sjukfrånvaron per kön visar 2007 liksom 
tidigare år att sjukfrånvaron hos kvinnor 7,9 
procent är betydligt större än hos männen
procent. 

 

Sjuklönekostnader 
2

Personalkostnad 
Genomsnittliga personalkostnaden för 
socialförvaltningen 2007 var 399 tkr 
inklusive PO, varav 343 tkr
Motsvarande för år 2006 var 383 tkr varav 
lönekostnad 336 tkr.  

För kommunen totalt 2007 var siffrorna 
följande: 396 tkr varav lönekostnad 348 tkr.
 
Företagshälsovård 
Under 2007 utbetalade Socialförvaltningen 
178 965 kr till Länshälsan. År 2006 utgjorde
kostnaden 270 043 kr. Motsvarande belopp  
för 2005 var 181 722 tkr.  
 
Medellön (exkl. PO) 
Medellönen på socialförvaltningen ser ut 
enligt följande: 
 

Medellön 2005 2006 2007 

Kvinnor 18 450 18 688 19 422 

Män 20 962 20 690 21 837 

Totalt 18 771 18 947 19 736 

Utveckling under året 
Vård och Omsorgsavdelningen har under 
verksamhetsåret bedrivit kvalitets- 
verksamhets- och utvecklingsarbete i syfte 
ytterligare förbättra insatserna till social 
tjänstens brukare. Nedan följer en övers

enomförda aktiviteter.  

att 

ikt av 

. 
t 

ing 

tt uthålligt arbete 
a år med målet att 

tämmande och öka 
. De tre 

g
 
Äldre- och handikappomsorgen har under 
början av året genomfört planeringsdagar för 
all personal på temat ”Etik och värdegrund”
Planeringsdagarna har kombinerat ett tydlig
brukarfokus med stor delaktighet för 
medarbetarna.  Dessa dagar är en fortsättn
på de planeringsdagar som genomfördes 
2004 med all personal med anledning av en 
enomförd brukarenkät. Eg

har bedrivits under dess
stärka individens självbes
dennes inflytande över sin vardag
senaste brukarenkäterna inom äldreomsorgen 

Hälsotal per åldersgrupp 
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visar på att det samlade resultatet förbä
för varje genomförd enkät.   
 
Äldreomsorgen har beviljats ca 1 Mkr för 
kompetensutveckling under en treå

ttrats 

rsperiod, 
 – 2008, genom Kompetensstegen. Ett 

  

t 
 

ste åren. 
 att det vi ser är början på 

tveckling med en större andel äldre 

ch 

älp 
till 

nhörigas 
.  

007 

de.  

t 

er 
a. 

 
id ett antal tillfällen fått 

 

n egen 

ppgift är att utgöra ett stöd för brukare med 

e 
ecklats under 2007. 

erksamheten har hela tiden vuxit sedan 
takt 

heten 
edrivs bl a i form av besök i hemmen, 

 

ill 

 
06 som 

 
ram gällande 

2006
flertal aktiviteter har genomförts under året.
 
Hemtjänsten har haft en ökning av antale
ärenden under både 2006 och 2007
beträffande antalet ärenden och antalet 
”tunga” ärenden. Det är svårt att spekulera i 
orsaken, men enligt befolkningsprognosen 
ökar gruppen 85+ kraftigt de närma

et är möjligtD
denna u
med stora behov av insatser. Det är 
emellertid positivt både för individen o
samhället att genom hemtjänstinsatser kunna 
erbjuda möjligheten till kvarboende i största 
möjliga utsträckning.  
 
En anhörigkonsulent har anställts med hj
av statliga medel. Syftet är att öka stödet 
anhöriga. En av hennes första uppgifter 
består i att göra en inventering av a

ch närståendes behov av stödo
 
Rehabpersonalen har även under 2
utbildat vårdpersonalen i förflyttningsteknik. 
Syftet är att höja kompetensen genom att låta 
utbildningen bli regelbundet återkomman
 
Hemsjukvården har upplevt att behoven öka
betydligt under 2007. En del av förklaringen 
beror på ett ökat antal personer som fått vård 
i livets slutskede. Dessutom har man und
året haft vakanser, som varit svåra att täck
P g a svårigheten att rekrytera 
sjuksköterskevikarier har den ordinarie

ersonalen vp
tjänstgöra på övertid. 
 
Handikappomsorgen har liksom tidigare år
haft temat ”Kalles rätt till sitt liv” som 
utgångspunkt för sitt arbete att stärka 
individens rätt att få bestämma över si
tillvaro.  
 

Håbo och Enköpings kommun delar på 
kostnaden för två personliga ombud.  Deras 
u
psykiska funktionshinder.  
 
Boendestödet för psykiskt funktionshindrad
har ytterligare utv
V
nystarten 2004. I dagsläget har man kon
med ett 60-tal personer. Verksam
b
genomgruppverksamhet samt träffpunkts-
verksamhet i en lokal på  centrumterrassen. 

Oktavia har haft en mycket heterogen grupp  
brukare under 2007, både den ursprungliga 
gruppen som tillhör personkretsen, och 
personer med psykiska funktionshinder. Det 
har visat sig att vi i dagsläget inte har 
tillräckliga möjligheter att klara personer 
med grava psykiska problem på hemmaplan 

Arbetsmarknadsenheten har haft följande
utveckling under året. 

Öppna gruppen 
Öppna gruppen vänder sig i första hand t
arbetssökande personer med 
försörjningsstöd, vars syfte är att hjälpa 
personer att snabbare bli sjävförsörjande. 
Under 2007 har 98 personer deltagit i 
verksamheten och av dessa har 80 personer 
avskrivits från försörjningsstöd och gått 
vidare till egen försörjning. Det har under
året varit 21 personer fler än 20
a

98 

nvisats till gruppen. 
 
Arbetsförmedling 
Samverkansavtalen med Arbetsförmedlingen, 
gällande ungdomar och vuxna, har under 
upphört vilket fått till konsekvens att färre 
deltagare varit inskrivna samt att vår 
verksamhet drabbats ekonomiskt av 
minskade intäkter. Anledning till detta är 
minskade anslag och ändrade åtgärdsfomer 
för Arbetsförmedlingen. 
 
Nyanlända invandrare 
Under året har en Lokal 
Överenskommelse(LÖK) mellan 
arbetsförmedling socialförvaltning och
bildningsförvaltning tagits f



insatser för nyanlända invandrare. En 
arbetsgrupp med representanter från 
respektive myndighet har bildats och ar
aktivt med introduktion och förankring på 
arbetsmarknaden för målgruppen. 

SFI 
En samverkan med bildningsförvaltningen 
har inletts kring målgruppen nyanlända 
invandrare. 
SFI-undervisningen har flyttat in i 
arbetsmarknadsenhetens lokaler vilket 
resulterat i att den enskilde får bättre service 

id jobbsök

betar 

eri och anskaffande av 

 
4-part 
4-partsamverkan, mellan Kommunen 
Landstinget Arbetsförmedlingen och 

rsäkringskassan, vars syfte är att tillgodose 

ätt 

n Utegrupp arbetar vid 
 med markvård och lättare 

heten har också 
fått tillgång till en Tvätthall där i första hand 
förvaltningens fordon erbjuds tvätt, 
däcksbyten och enklare service. Vidare 

ommer Rehabhjälpmedel från vård och 

 
Ve töd till social 

er med 
h

Arb  förlagda inom 
kommunen men även företag såväl lokala 
som företag i grannkommun. För att på bästa 

ätt samordna avdelningens resurser har en 
 

under året genomfört en 
ompetensutvecklingsanalys gällande 

aft 
ljande utveckling under året: 

Infö
nebar att medel omfördelades till Vård och 

t Bildningsnämnden, 
talt minskade budgetramen med 3 208 tkr.  

 
och vi finner att denna oro var välgrundad. 

tifrån avdelningens resultat så kan vi se att 
ramen medförde att vi 

te kunde fortsätta utveckla verksamheten 
r 

2005-2006. Personalen är avdelningens 
iktigaste resurs och i kombination med ett 

lningar inom Barn och 
ngdomsenheten och en alltmer ökande 

s 
ckla hemmaplanslösningar som 

kulle tillgodose behoven. Institutioner och 

tillg
fanns andra lokala alternativ.  

altjänsten är att man har en 
viss fluktuering av behov och kostnader 

eko  och därmed så 
ehöver det finnas ett planerat ekonomiskt 

tt ett års överskott 
kall inte medföra en neddragning av 

sätt som 
ske e år kan ge ett 
sto 08 så är 
vår
llvarlig framförallt på barn och ungdoms- 

ed höga 

ersonalsituation samt en stor mängd 
inkommande anmälningar. 

v
praktikplats.  

Fö
enskilda människors behov av olika 
stödåtgärder, har under året remitterat 8 
personer till arbetsmarknadsenheten för 
arbetsprövning. Verksamheten är 
resurskrävande och en viktig fråga är att 
diskutera former och ekonomiska 
förutsättningar för projektet. 
 
 
Inom Daglig verksamhet har nya 
arbetsområden tillkommit för att på bästa s

öta deltagares behov av utvecklande m
arbetsområden. E

rägga HerrgårdK
fastighetsskötsel. Verksam

k
omsorg att tas emot för underhåll och 
reparation. 

rksamheten för Arbetss 
psykiatrins målgrupp har under året 
permanentats. Målgruppen har under året 
ökat och idag finns ett 15-tal person
be ov av anpassad arbetsträning och 
kompletterande stödåtgärder. 

etsträningsplatserna är dels

s
samlokalisering med övrig verksamhet skett.
 
Avdelningen har 
k
samtlig personal. Projektet har finansierats 
med EU-medel.   
 
Stöd och biståndsavdelningen har h
fö
 

r 2007 justerades budgetramen vilket 
in
omsorgsnämnden sam
to
Det var med viss oro som vi gick in i 2007

U
den minskade budget
in
på det sätt som framgångsrikt gjordes unde

v
ökande antal anmä
u
arbetsbelastning så fick vi en hög 
personalomsättning. Vår bedömning är att 
detta är en viktig orsak till att vi inte lyckade
vidareutve
s
kvalificerade kontaktpersoner kom att 

odose de enskildas behov då det inte 

 
Normalt inom soci

mellan åren. Detta måste det finnas en 
nomisk medvetenhet om

b
utrymme. Detta medför a
s
budgetramen inför följande år på det 

dde och som gör att följand
rt ekonomiskt underskott. Inför 20
 bedömning att situationen är ytterst 

a
sidan. Dels så går vi in i budgetåret m
kostnader, vi har en mycket turbulent 
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Länsstyrelsens tillsyn under senhöste
medförde kritik som måste justeras vilket 
medför en justering av arbetsmetoder. 
Införandet av

n 

 BBIC som utredningsmetod är 
n kvalitetshöjande åtgärd men som är 

fak  
am
Bildnings- förvaltningen att gemensamt 
skapa en handlingsplan som grund för att 
sammanföra och effektivisera det 
gemensamma arbetet runt kommunens barn 

ch unga. 

Vu  men vi ser att 
ehoven ökar inom vuxenpsykiatrin, 

 det gäller 
biståndsbedömningen inom äldre och 

  
Om  Socialförvaltningen 

edför ett antal förändringar och oklarheter 
t har 

gärder. Vår bedömning är att 
amförallt våren 2008 kommer att vara 

är dock att andra 
huvudmän bidrar utifrån sitt huvudansvar 

 
åluppfyllelse 

 
ersonal och ledning har tillgång till 

optimalt sätt bidrar till verksamhets-
tveckling. 

 Tillräckligt med data för verksamhets-

 
ålet är inte fullt ut uppfyllt. Det beror på att 

eten är 
 lättillgängliga. 

ersonalen har sådana grundkunskaper 

ildning eller handledning av specialister 
a kunskaper. 

 
Må

 

Målet är ej uppfyllt. 

 
å

r 
an för att 

epresenterar 

 

 

s uppfyllt. 

melser/kontrakt i de 
 där detta behövs. 

ålet är delvis uppfyllt då det i flera 
samverkansgrupper tydliggjort syfte. 
 

 
Målet avser det nya datasystemet och är till 
stora delar uppfyllt inom individ- och 
familjeomsorgen 
 e
Ppersonalkrävande under året. En positiv 

tor att det finns en gemensam och stark
bition från Socialförvaltningen och 

att de genom vidareutbildning, fort-
b
kan tillägna sig ny
 
• Verksamheten har en gemensam 

strategisk kompetensutvecklingsplan. 

let är ej uppfyllt. 
o
 

xen sidan är mer stabil  
b • Kompetensinventering inom samtliga

avdelningar missbruk samt vad
 

handikapp. 

organisationen inom
 
• Utbildning ges till berörd personal av 

metoderna BBIC och ASI. 

let är uppfyllt. 

m
hur organisationen skall komma att se u
skapat oro och försenat möjligheterna till 
kraftfulla åt

M
 

fr Personalen inom socialtjänsten utveckla
den interna och externa samverkmycket besvärlig med förhoppning om att 

situationen stabiliseras under senvår och 
sommaren. En förutsättning 

förbättra verksamhetens effektivitet och 
kvalitet. 
 
• Medarbetarna som rmed att tillgodose den enskildes behov. 

organisationen har fått tydliga mandat för 
samverkan. M

Målet är uppfyllt. 
 
• Kartläggning av befintlig samverkan och

dess syfte. 
 
Målet är delvi

P
administrativa stödsystem som på ett 

u
 
•

 
• Förvaltningen tar initiativ till att 

samverkan formaliseras i 
överenskom

berättelse 2007 kan hämtas ur 
verksamhetssystemet. 

M
samverkansorganleveransen av systemet försenades. 

 
• Väsentliga rutiner för verksamh

kända och
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Organisationens chefer är aktiva 
världsbevakare särskilt näom r det gäller 

konomi, lagstiftning samt forskning och 

l på 

 
Målet är delvis uppfyllt i bemärkelsen att 
mvärldsfrågor diskuteras på 

en kan förbättras. 

 
å

n 

 

un amheten 

en individuell 

å

chefer. 

lera både individuella 
ch gemensamma 
ompetensutvecklingsinsatser har 
enomförts. 

 
 

tveckla och förtydliga uppdragen 
 Elsa” 

 upplever att han/hon 
lir sedd som en unik person och att varje 
u  borg. 

 
 Alla brukare har en individuell plan. 

pfyllt. 

ar att 

inskning av andelen ej nöjda 
brukare med minst 50 % per år.  

Enkät genomförd i slutet av 2007 och är 
ännu inte sammanställd. 

Erbjuda ett särskilt korttidsboende för 

 syndrom , 
som blivit beviljade korttidsvistelse på 
Ekan, stannar kvar i ökad utsträckning. 

n

 att Håbo kommun ligger 
ivt arbete 

 
onsprogram.

e
utveckling. 
 
• Omvärldsbevakning är en naturlig de

dagordningen i alla ledningsgruppers 
arbete. 

o
ledningsgrupperna m
 
• Sammanställning av bra hemsidor för 

omvärldsbevakning. 
 
Målet är uppfyllt. 
 
• Bjuda in FoU-Uppsala län för en dialog 

om konkret samverkan mellan Håbo 
kommun och FoU. 

let är ej fullt ut uppfyllt. Dock finns M
samverkan med FoU  där kommunen är e
aktiv part. 
 
Cheferna inom förvaltningen har genom
ledarskapsutveckling kompetens för att 

na leda verksk
 
• Varje chef har 

kompetensutvecklingsplan 2007. 
 

let är ej uppfyllt. M
 
• Via enkät mäta medarbetarnas nöjdhet 

med chefsskap. 
 
Målet är ej uppfyllt. 
 
• Aktiviteter för att utveckla den 

individuella respektive gemensamma 
kompetensen bland förvaltningens 

 
Målet är uppfyllt. F
o
k
g
 

U
”Kalles rätt till sitt liv” och ”Se hela
så att varje brukare
b
br kare upplever sitt hem som sin

•
 
Målet är up
 
• Vi genomför årsvisa enkäter som vis

vi rör oss mot målet ” Individen i fokus” 
med en m

 

 

barn med Aspergers syndrom. 
 

Barn/ungdomar med Aspergers •

 
Målet är inte uppfyllt. Brukare med detta 

ktionshinder väljer bort Ekan. fu
 

mvärlden anserO
i framkant när det gäller prevent
bland barn och unga. 
 
• Förvaltningen har ökat användandet av

forskningsbaserade preventi  

 Personal har fått 
utbildning i FFT. Arbetet med att 

plementera Örebros preventionsprogram 

genomförts .  

 Inventering av vilka framgångsrika 
preventionsprogram som finns och 
implementering av de program som är 

 
Målet är uppfyllt.

im
har påbörjats, COPE-utbildning har 

 
• Revidering av handlingsplanen för det 

drogförebyggande arbetet i Håbo 
kommun. 

 
Målet är ej uppfyllt. 
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• kostnadseffektiva och mest lämpade för 
en i kommunen. 

d barn 

ukare och andra intressenter. 

Målet är ej uppfyllt. 
 
 
Alla funktionshindrade som klarar det ska 
ha sin sysselsättning på en vanlig 
arbetsplats. Funktionshindrade ska därför 
erbjudas att sköta kommunala 
arbetsuppgifter som passar denna grupp. 
 
• Minst 70 % av de funktionshindrade med 

insatsen daglig verksamhet har sin 
. 

ålet är uppfyllt. 
 
• Inventering av vilka kommunala 

arbetsuppgifter som är lämpliga. 
 
Målet är inte uppfyllt. 
 
Håbo kommun betraktas av omvärlden 
som framgångsrik när det gäller 
integrering av nyanlända invandrare. 
 
• Det finns en lokal överenskommelse 

kring mottagning och integration. 
 
Målet är uppfyllt. 

da 

 

atser i 

ålet är ej uppfyllt. 

Landstinget och kommunen har 
samlokaliserats och samordnat sina 
insatser för att på bästa sätt stödja den 
enskilde inom psykiatri- och 
beroendevård. 
. 
• Politisk enighet om en viljeinriktning 

finns i både kommunen och landstinget. 

ålet är ej uppfyllt. 
 

 Socialnämnden bjuder in landstingets 
politiker för en diskussion om samverkan 
och samlokalisering. 

ålet är ej uppfyllt.  

 

målgrupp
 
Målet är delvis uppfyllt. 
 
• Utveckla kvalitetsindikatorer för att 

förbättra det preventiva arbetet me
och unga i syfte att synliggöra kvaliteten 
och resultaten av socialtjänstens insatser 
för br

 

sysselsättning på en ordinär arbetsplats
 
Målet är inte uppfyllt. 50 % har idag sin 
sysselsättning på en ordinär arbetsplats. 
 
• Information till företag om behovet av 

arbetsplatser. 
 
M

 
 
 
• Värdfamiljer ska finnas för de nyanlän

svenskar som så önskar. 

 
De mottagna familjerna har inte haft 
önskemål om detta. 
 
• Alla som läser SFI ska erbjudas 

språkpraktik på en arbetsplats. 
 
Målet är uppfyllt vad gäller mottagna 
flyktingar. 
 
Håbo kommun ska vara känd för att 
bedriva en framgångsrik evidensbaserad 
öppenvård. 
 
• Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga

lokaler. 
 
Målet är uppfyllt. 
 
• Material för utvärdering av våra ins

öppenvården har tagits fram. 
 
M
 
• Ta fram ett informationsmaterial om vad 

socialtjänstens öppenvård kan erbjuda. 
 
Målet är uppfyllt. 
 

 
M

•

 
M
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Framtiden 
 
Allt fler konjunkturbedömare har 
uppfattningen att Sverige återigen börjar gå 
mot en lågkonjunktur. När så blir fallet kan 
man utgå ifrån att det leder till ökade 

ostnader för försörjningsstöd och att det blir 
senhetens 

Förvaltningen har det senaste året sett en 
ö ner ia n 
a ns. Det innebär således att man 
på grund av för hög alkoholkonsumtion fått 
e sjukdom. I dagsläget köper vi 
boendeplatser för denna grupp. Det går idag 
inte a  det är en tillfällig ökning 
men enligt förvaltningens mening finns det 
anledning att befara att d d som 
k
 
Under 2008 kommer det att komma  
lagstiftning inom den psykiatriska 
tvångsvården som innebär att man kan vara 
tvångsvårdad inom öppenvården. Det 
kommer antagligen att innebära att vi får 

ed större behov vilket kommer att 
anning som på 

kom per
 
Fler och fler ungdom om en
diagnoser som Asperger eller ADHD. Det 
f hov av ett särskilt korttidsboende 
för denna grupp liksom stöd i skolan. Den 
typen av insatser runt den unge och hans 
f mer förvaltningen kan medföra att 
f aft att h arn 
hemma vilket minska kostnaderna för 
institutionsboende s gt som et är 
positivt ur en social .  
sammanhang diskuteras också att ADHD 
som diagnos ska leda till att man har rätt till 
insatser enligt LSS men något beslut om 
detta är ännu inte fattat. 
 
Det råder f n en brist på äldreboende och 
bedömning är att denna brist kommer att 
2009. Det kan leda till att vi måste köpa 

unen och vi 

riskerar att få högre kostnader
utskrivningsklara som finns kvar på sjukhus. 
En planering för utbyggnad pågår och 
p ialnämn n i m s elle
april. Utbyggnaden av äldreomsorgen 
komm
k årsperiode h e iktig 
politisk f tt ta ställning till i vilken 
takt den ska ske. 
 
E  i arbetet 2 om  ock t 
v tta” den nya o isa en oc
särskilt att få ordning och st ktur p  arbete
s  ungdomar. De dlar
att få till stånd en välfungerande kedja när 
det gäller handläggningen av barn- och 
ungdomsärenden; dvs. från anmälan/ansökan 
t ats eller avslut. I d tta är 
detta interna arbetet vik en 
betydelsefullt är också arbetet med en 
g am handlingsplan som har påbör
med bildningsförvaltningen

 
sorgen 

eten 

tredning av barn- och ungdomsärenden, 
BBIC, implementeras f t ko
a n högr lite vår
barnavårdsutredningar me an oc  
m f  behov vilket  
k åverk ostna na och valet av 
i
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k
ett större behov av Arbetsmarknad
jänster. t

 

kning av perso  med d gnose
lkoholdeme

n demens

tt veta om

et är en tren
ommer att bestå. 

 en ny

brukare m
ställa krav såväl på bem

petens hos sonalen. 

ar i k mun  får 

inns ett be

amilj bedö
öräldrarna får kr a kvar sitt b

amtidi  d
 aspekt I detta

boendeplatser utanför komm

 för 

resenteras för soc de ar r 

er sedan att behöva fortsätta den 
ommande 10- n oc n v

råga är då a

n viktig del 008 k mer så at
ara att ”sä rgan tion h 

ru å t 
om rör barn och t han  om 

ill beslut om ins e
tigt m

emens jats 
. 

 
Under 2008 eller senast följande år kan man 
förvänta sig att det kommer att komma beslut
om en värdighetsgaranti inom äldreom
vilket väl antagligen kan komma att ställa 
krav på vissa förändringar av verksamh
 
Under 2008 ska också modellen för 
u

ullt ut. De mmer 
tt medföra e e kva t på a 

n k kså
edför att vi ser ler  kan

omma att p
nsatser.

a k der
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Prestation/nyckeltal 
Ett urval av prestation och nyckeltal inom
vård- och omsorgsnämndens och 
biståndsnämndens verksamhetsom
edovisas här 

 

råden 
nedan, övriga 

restation/nyckeltal redovisas i nämndernas 
årsredovisningar 
 
Vård och omsorgsavdelningen 
 

r
p

Äldreboende, hus 2  
Bokslut  

2006 
Budget  

2007 
Bokslut 

2007 
Antal brukare 33 32  33

Antal årsarbetare 23,88 23,03  22,9

Personaltäthet avser 
vårdpersonal 

0,72 0,72  0,69

       

Kostnad per brukare 
(tkr) 

332 337 300

       

Resultaträkning (tkr)      

Intäkter -1 856     

Kostnader 12 811      

Resultat 10 955 10 896  340 10

 
K oende är ändr en 
kostnad per brukare har m skat. Det kan til or del 
f ar ink mit ö de intä
ä ndet främst i form av s latser till 
U ro kommun 
 

ommentar: Antalet b  oför at m
in l st

örklaras av att det h om ka kter till 
ldreboe ålda p
pplands b

Äldreboende, hus 4  
Bokslut  

2006 
Budget  

2007 
Bo lut ks

 2007 
Antal brukare 32 32  32

Antal årsarbetare 
vårdpersonal 

23,03 24,53  23,03

Personaltäthet avser 
vårdpersonal 

0,72 0,72  0,72

       

Kostnad per brukare 
(tkr) 

343 336  309

       

Resultaträkning (tkr)      

Intäkter -1 798     

Kostnader 12 770     

Resultat 10 972  10 771  9 889 

   

 
Kommentar: Antalet boende är oförändrat m
kostnad per brukare har minskat. Det kan till stor del 
förklaras av att det har inkommit ökade intäkter till 
äldreboendet främst i form av sålda platser till 
Upplands bro kommun 
 

en 

 
 
 
 

Hemtjänst 
Bokslut  

2006 
Budget 
 2007 

Bokslut 
 2007 

Antal brukare med vård och 94
service 

 106  99

Antal brukare med enbart 
service 

74 90  56

Antal brukare 
larm 

med enbart 70 80  75

Totalt antal brukare 238 276 230

      
Varav antal brukare s
erhållit hälso- 

kvårdsinsats 

om 
och 

70 70  52

sju
      
Antal årsarbetare 22,02 23,85  24,8

Personaltäthet 0,09 0,09 0,11

      

An
ut

del årsarbetare med 
bildning 

95% 95%  90%

      
Kostnad per brukare (tkr) 40  36 42  

      

Resultaträkning (tkr)     

Intäkter -3 917    

Kostnader 13 535     

Resultat 9 618  10 193 9 780
  

 

Kommentar: Det totala antalet brukare har minskat 
från 2006 till 2007 från 238 brukare till 230 brukare. 
Men däremot har de brukare som har hjälp med bå
vård och service ökat mellan 2006 och 2007. 
Kostnaden per brukare har däremot ökat med 2 tkr per 
brukare mellan 2006 och 2007. Det kan delvis 
förklaras utifrån att hemtjänsten har fått mer 
vårdkrävande brukare, t ex hade hemtjänsten under 
2007 fler brukare s

de 

om behövde hjälp av två personer. 
. 

Boksl
Korttidsboende  

ut  
2006 

Budget  
2007 

Bokslut 
2007 

Antal vårdplatser  12 12   12

Antal vårdade pe
under året 

rsoner 65 65   60

 - varav i livets 
slutskede 

13 13  5 

 - varav avlastning       

        

Antal årsarbetare 7,88 8  7,55  7,8

       

Kostnad per vårdad 61 
person (tkr) 

43  56  

        

Resultaträkning (tkr)       

Intäkter -101     
Kostnader 4 056     
Resultat 3 955 2834 63 33
    

 
 

K ntar: Antalet vårdplatse r varit förändrat
p sboendet under 2007 jä fört me  2006. 
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D ar det varit en högre b ggnin  
k rttidsboendet under 2007 jämfö t med 2006. 
D  har under mars tom september tomma 
lägenheter vid Plommonvägen 2 och 4 använts för 
k ende pga hög belast  vid 
k endet. 
 

äremot h elä g vid
o r
essutom

orttidsbo
orttidsbo

ning

 
 

Hemsjukvård 
Bokslut  

2006 
Budget 
 2007 

Bokslut 
 2007 

        
Antal brukare från olika 
områden: 

   

 - Vårdboende 65 65 83

 - Ordinärt boende 125 140 167

 - Korttidsboende 12 12 12
 - LSS 12 12 11

 - SAH (sjukhusansluten 
hemsjukvård) 

16 15 27

 - Primärvården  7 7  7

Totalt antal brukare 237 251 307

       

Antal årsarbetare, dag  6 6,6  6,5

Antal årsarbetare, natt, aktiv 1,92 1,92  1,92
tjänst 
Andel årsarbetare med 
utbildning 

7,92 8,62 8,52

       
Kostnad per brukare (tkr) 21  16  14 

        

Resultaträkning (tkr)       

Intäkter -1     

Kostnader 4 940     
Resultat 4 939  3 942 4 308
    

 
 
 

Kommentar: Det totala antalet inskrivna patienter i 
hemsjukvården har ökat med 70 patienter vilket 
motsvarar en ökning med nästan 30 procent.  Det är 
ramförallt de som bor i ett ordinärt boende och som 

är inskrivna på hemsjukvården som har ökat, mellan 
2 ade antal nt  bo
o ed 42 pat  vil otsv n 
ö dan- st de dia am visa
a na i hemsjukvården 2005 till 2007. 
 
 
 
 

f

006 och 2007 ök
rdinärt boende m

et patie er som r i ett 
arar eienter ket m

kning på 34 procent. Ne åen gr r 
ntalet inskriv
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D tt de som a vid 
hemsjukvården och bor i e  ordinärt och är inskrivna 
v ar ökat med 63 procent. Även 
SAH patienter har ökat kraftigt mellan 2005 oc
2 3 procent. 

D tiga ökningen mella  o 7 av
i rivna i hemsjukvården an förk ras av t man 
trävar efter att den äldre befolkningen i Håbo skall bo 

iagrammet visar a inskrivn
tt

id hemsjukvården h 2
h 

007med 9

en kraf n 2005 ch 200  
nsk  k la at

s
kvar längre i sin bostad (ordinärt boende) med olika 
former av hemsjukvård, dessutom utskrivs patienter 
snabbare från landstingsvården.  
 
 

Dalängens 
äldreboende  

Bokslut 
 2007 

Antal brukare  18 

Antal årsarbetare  16,99 
Personaltäthet avser 
vårdpersonal  0,94 

    

Andel med utbildning 100% 
  
Kostnad per brukare 
(tkr) 

231 
 

    

Resultaträkning (tkr)   

Intäkter   

Kostnader   

Resultat 4 154  
  

 
 
 

K ens äldreboe e starta  
verksamheten med boende under september 2007. Vid 
D de arbetar nu på dagti 16 
personer varav 14 har undersköterskeutbildningar oc
2 biträdesutbildning ersonal  är 5 
pers la med undersköt tbildning. 
D  finns det en husmor på Dalängen med 

ocent tjänst, där 25 procent nansieras med statliga 
edel i projektet” Nutrition i äldreomsorgen”. Vid 

Dalängens äldreboende fanns det vid utgången av 
2007 18 brukare. 
 
 

ommentar: Daläng nd de

alängens äldreboen d 
h 

 har vård
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p
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Avvikelsehantering 
Utfall  
2005 

Utfall 
 2006 

Utfall 
2007 

Fallolyckor 172 179 138

-varav benbrott 2 0 0

-varav sjukhus 8 1 3

   

Läkemedelshantering 66 87 78

-varav utebliven 46 37 58

-varav felgivna 13 14 16

- varav APO dos saknas 7 6 4

   

Trycksår 3 0 2

Lex Maria 1 2 0

Lex Sara 0 0 0

   

Info överföring 3 3 1

-internt 0 0 1
-externt 3 3 0
   
Övrigt 74 58 72
   
Totalt 319 299 291
    

 
 
 

Totalt har antal avvikelser minskat med 8 i förhållande 
till 2006. Antal fallolyckor har minskat med 41. 
Endast tre personer har skickats till sjukhuset men 
ingen har fått benbrott. Däremot har en av de tre 
avlidit efter två dagars vistelse på sjukhuset. Från 
sjukhuset har ingen rapporterat att dödsfall har 
samband med fallolyckan. Läkemedelshanteringen har 
blivit sämre under 2007. Antal uteblivna har ökat med 
21 och även felgivna har gått upp från 14 till 16. 
Oroande är däremot att antalet felgivningar 
fortfarande ligger på en hög nivå och även om talen är 
små kan dessa medföra allvarliga konsekvenser. Inom 
LSS gruppen inträffar att enstaka personer vägrar ta 
sin medicin. Det rapporteras som avvikelse men det är 

ovisat under övrigt och påverkar inte statistiken 
nder rubriken uteblivna. 

 
Vid händelse- och riska r s 
a ester perioden  – aug
min  ordinarie perso an efär 
hälften. Färre ordinarie personal finns i tjänst 
sam  dessa ska h a sem vika  
b t 2 da satta för troduk  
a lket i  att ordi ie 
s kor har tvingats r ntal 
d å kort tid. Under våren har mediciniskt 
ansvarig sjuksköterska haft mgång med all 
p h omsorg om vikte
rapportera alla avvikelser oavsett om ma öst 

p . Detta har ökat med tenheten 
om vikten av att rapporte  de pers algruppe
där se rapportering t låg  
 
 

red
u

nalys ha konstaterat
tt under sem

skar den
 juni usti  

 till ungnalstyrk

tidigt som
udgeten finns endas

andled ester rier. I
gar av
nnebär

 in
nar

tion
v semestervikarier vi
juksköters utföra ett sto t a
elegeringar p

geno
ersonal inom vård oc n att 

n l

roblemen eller inte ve
ra inom on r 

 avvikel en vari .

Avvikelsehantering 
Utfall  
2005 

Utfall 
 2006 

Utfall 
2007 

Antal brukare LASS 0-20 år 7 9 9

 Varav privata 4   5

        

Antal brukare LASS 21-65 år 14 11 15
 Varav privata 1   4

        
Antal brukare LASS 65 år -   2 0 2

        

Beviljade timmar LASS  67 732   69 409
Faktiskt utförda timmar 
LASS 66 264   69 806

        

Antal brukare LSS 0-20 år 3 1 5

 - varav avlösarservice       

Antal brukare LSS 21-65 år 5 6 5

Antal brukare LSS 65 år - 2 0   

Antal timmar LSS 9 438  4 225

        

Antal brukare SOL 0-20 år 0 0   

Antal brukare SOL 21-65 år 4 5 3

Antal brukare SOL 65 år - 1 1 1

Antal timmar SOL 4 004  1 560

       

Tot antal brukare LASS 23   24
Tot antal brukare 
LSS/SOL 15   14

        

Nettokostn tkr/brukare 145   167

Nettokostn tkr/timme 0,69 0,83  

        

Resultaträkning (tkr)     

Intäkter -15 596  -16 134 -16 606

Kostnader 21 102 22 257 22 881

Resultat 5 506 6 123 6 275

     
 
 

Lass timmar har ökat med 3542 timmar mellan 2006
o Det kan i huvud laras av fler bruka e 
h gnet runt assistan ren har m  
m 7  timmar. Vilket  a S ären  

mansättning under 2007 ha örändra . Det har 
livit mer ärende med mindre antal beviljade timmar t 

ex fler avlösarservice ärenden. 
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Stöd och biståndsavdelningen 
Institutionsvård barn  
och ungdom 

Bokslut  
2006 

Budget  
2007 

Bokslut 
 2007 

       

Antal placeringar 3 7 6

       

Kostnad per person (tkr) 1 227 436 873

Totalt antal dygn     1576

Kostnad per dygn (tkr)     3,3

       

Resultaträkning (tkr)      

Intäkter  - 8    23  

Kostnader 3 9120    

Resultat 3 681  3 055 5238

    

 
ommentar: Institutionsvård för barn och unga utfall 

 

as 

et i 
ågå 

t 

K
för 2007 blir 5238 tkr vilket motsvarar ett underskott 
på 2 183 tkr. Under året har avdelningen med stöd av
LVU placerat ett antal ungdomar på institution på 
grund av stor oro för deras livssituation. Ungdomarn
situation var av sådan art att den egen öppna 
verksamhet bedömdes inte kunna tillgodose behov
de akuta situationerna.  Institutionsvården skall p
till dess att vård/behandling kan ge i mera öppna 
former. Omprövning sker var 6:e månad. Antalet 
placerade har ökat med tre personer mellan 2006 och 
2007. Förklaringar till detta är ökade behov och att de
inte finns hemmaplanslösningar som alternativ till 
institutionsplaceringar 
 

Institutionsvård vuxna 
Bokslut  

2006 
Budget  

2007 
Bokslut  

2007 

       
Antal personer/placeringar 
under året 12 15 8

       
Antal avslutade placeringar 
(antal pers) 8   4

       

Kostnad per person (tkr) 131  93 281

Totalt antal dygn     1264

Kostnad per dygn (tkr)     1,7

       

R kning (tkr) esultaträ   

In er  täkt -86    

Kostnader 1 663    

Resultat 1 577  1400 2 246

   

 
Utfall för institutionsvård vuxna blir 2 246 tkr, vilket 
är ett underskott med 846 tkr. Två av placeringarna är 
att betrakta som äldrevård i avvaktan på placeringar 
inom vård och omsorgsavdelningen. Vi kan med detta 
se ett ökat behov av omsorgs med anledning av 

emensliknande tillstånd. d Missbrukare som vi haft 
ngvarig kontakt med och som inte kunnat 
llgodogöra sig öppenvård har under året erhållit 
istånd i form av tvångsvård. Ett länsövergripande 
rojekt har inletts med landstinget om implementering 
v Socialstyrelsens nationella riktlinjer för att öka 
valitén inom området. 
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Försörjningsstöd 
Bokslut 

2006 
Budget 

2007 
Bokslut 

2007 
Antal hushåll 383 351 327

Varav arbetslösa 132   83

Antal bidragsmånader 1 848 2009 1557
Antal 
bidragsmånader/hushåll 4,83  4,8
Hushåll med mer än tre 

ån behov 217   177m
Förmedelnings- 

edel, antal hushåll 23   22m

Medelbistånd per månad 5063,07  5620,52

     

Resultaträkning (tkr)     

Intäkter -2 001   

Kostnader 12 072  

Resultat  10 071  9602 8907

 
Försörjningsstöd utfall blir 8907 tkr. Det är ett 

verskott 695 tkr Ett framgångsrikt samarbete mellan 
vdelningen och arbetsmarknadsavdelning har gett ett 
ositivt utfall när det gäller att minska örsörjningsstöd 
ll personer som är öppet arbetslösa. 

Arbetsmarknadsavdelningen har bidragit till att flera 
har fått sin försörjning på annat håll. Ett aktivt arbete 
för att stödja den enskilde till att söka försörjning från 
nnan myndighet bidrar till minskade kostnader. 
omskompensation för Socialajourlägenheter bidrar 

ll överskottet. Under 2007 har det var en mycket 
ositiv arbetsmarknad vilket medförde att färre 

personer var i behov av försörjningsstöd.  Dessutom 
ar antalet hushåll med försörjningsstöd i mer tre 
ånader minskat.  Det kan förklaras av den goda till 

ången på arbeten har medfört att personer som 
digare bedömts stå långt ifrån arbetsmarknaden nu 
ar fått arbeta och kan försörja sig utan ekonomisk 

bistånd. 
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Kontaktfamilj 0-20 år 
SOL  

Bokslut  
2006 

Budget  
2007 

Bokslut  
2007 

       

Antal personer SOL 42 16 40

       
Kostnad per person (tkr) 35  113 45
       
Resultaträkning (kr)      
Intäkter      
Kostnader 1 479    

Resultat  1 479 1595 1 806
       

 
Kontaktfamiljer får för 2007 ett utfall på
vilket är ett underskott på 211 tkr.  Komrev
och synpunkter rörande arvoden och omko
ersättningar medförde att avdelningen har förändrat 
delegationsordningen och utsett en särskilt hand- 
läggare som svarar för arvode och omkostnads-
ersättning 

 1 807 tkr 
s rapport 
stnads- 

i enlighet med kommunförbundets 
ivåer beslutas 

 ett 

rspektivet 
inom barnets befintliga nätverk. 

satsen kontaktfamilj har visat sig vara en populär 

rekommendationer, andra ersättningsn
av Biståndsutskottet.    Under året påbörjades
arbete med att se över samtliga beslut avseende 
kontaktfamiljer i syfte att utifrån barnpe
finna lösningar 
In
insats från berörda familjer utifrån behovet från 
föräldrarna om avlastning. 
 
Kontaktpersoner barn 
och ungdomar SOL 

Bokslut 
2006 

Budget 
2007 

Bokslut 
2007 

       

Antal personer SOL 18 20 31

       

Kostnad per person (tkr) 92 151 97

       

Resultaträkning (tkr)      

Intäkter      

Kostnader 1 665  3 017

Resultat  1 665 1273 3017

 
Årsutfallet för kontaktperson  är 30 17 tkr vilket är 
ett underskott med 1 744 tkr. Komrevs rapport och 
synpunkter rörande arvoden h omkostnads- 
rsättningar medförde att avd lningen har förändrat 
elegationsordningen och utsett en särskilt hand -
ggare som svarar för arvode och omkostnads- 

rsättning i enlighet med kommunförbundets 
kommendationer, andra ersättningsnivåer beslutas 

v Biståndsutskottet.  Under året har det anlitats 
rofessionella kontaktpersoner som även stött barnen 
nder skoltiden. Kostnaden för skoltiden borde ha 
elastat Bildningsförvaltningen. Vi kan se att vi har 
ejdat kostnadsutvecklingen och har kontroll över 
ostnaderna. 
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nsvarsområde 

 
sotningsarbetet ingår som en del i 
räddningstjänstens ansvarsområde. 
 
 
Organisation 

A
Förvaltningens verksamhet är, att under 
miljö- och tekniknämnden svara för 
följande verksamhetsområden; 
Drift och underhåll av fastigheter, gator, 
vägar, belysning, gång- och cykelvägar, 
parkeringar, parker, gårdsanläggninga

itidsanläggningar, skogar, natu
r, 

rreservat 

kartverksamhet, bygg- och planärenden, 
detaljplaner, exploatering miljö- och 
hälsoskyddsärenden samt lokala 
trafikföreskrifter, markupplåtelser, 

as , traf or, 
r ch ko unens -verk, 
o istribu av vat  och 

 

gg, 

ens 
 om skydd mot olyckor 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

fö

fr
samt ny-, om- och tillbyggnad av 

ar och byggnader. anläggning
Svara för lokalvård, GIS, mät- och 

bostadsanp sning ikfråg
avfallshante

 
ing o mm VA

produktion ch d tion ten
avlopp.
Myndighetsfrågor ligger under 
tillståndsnämnden inom trafik, by
räddningstjänst samt miljö- och 
hälsoskydd. 
 
Räddningstjänsten i Håbo har samverkat 
med räddningstjänsten i Enköping, som en 
egen enhet under miljö- och 
tekniknämnden. Räddningsnämnd
ansvar enligt lagen
innebär att kommunen har tillgång till de 
resurser som behövs för att utföra 
förebyggande insatser, räddningstjänst och
kommunal beredskap. Tillsyn över 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomisk utvärd
Budget 2007. 
Miljö- och tekniknä

udgetram för 2007b
104 215 tkr med 

Resultat 
I tkr 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Av-
vikelse 

Intäkter 52 774 56 916 48 990 7 926 
Kostnader     
Personalkostnader -45 300 -45 775 -47 773 1 998 
Köp av verksamhet -36 458 -29 748 -33 294 3 546 
Övriga kostnader -43 526 -72 173 -65 838 -6 335 
Kapitaltjänst -5 818 -9 529 -6 300 -3 229 
Summa kostnader -131 102 -157 225 -153 205 -4 020 
     
Resultat -78 329 -100 309 -104 215 3 906 
     
Netto 
investeringar 

 
-69 512 

 
-68 380 

 
-76 942 

 
8 562 

  

ndens samt Miljö- och tekniknäm
Tillståndsnämndens andel av 
kommunens verksamhetskostnad 

Miljö- och tekniknämndens & Tillståndsnämndens verksamhet kostade varje Håbobo 5 299 kr. År 2006 uppgick 
er på folkmä

15,8 % 

kostnaden till 4 203 kr/inv. Beräkningar bygg ngd år 2005/2006 

Miljö- och tekniknämnden & Tillståndnämnden 

MILJÖ- OCH 
TEKNIKNÄMNDEN (MTN) 

TILLSTÅNDS- 
NÄMNDEN 
(TSTN) 

MILJÖ-
 

 OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 

Ekonomi, personal, sekretariat, exploatering, upphandling 

VA-VERKET 
 
Vattenverk 
Reningsverk 
Vatten, spill- 
och dagvatten
  
 

RÄDDNINGS- 
TJÄNST 
ENKÖPING 
HÅBO KOMMUN 
Civilrättsligt avtal 
med 
räddningstjänsten 
i Enköping som 
en egen enhet 
under miljö- och 
tekniknämnden 

109 
GATUAVDEL-
NINGEN 
 
Fritid, ishall, 
simhall 
Mark, skog 
Gatu, park och 
vägbelysning 
Trafikfrågor 
FASTIGHETS- 
AVDELNINGEN 
 
Drift och underhåll 
Ny- om och 
tillbyggnad 
Lokalvård 
Bostads- 
anpassning 
rdelning 94 437 tkr till 

ering 

mndens totala 
 har beslutats till 

MILJÖTEKNIK 
  
Avfall 
Energiråd-

BYGG- OCH 
MILJÖAVDEL- 
NINGEN 
 

n givning 
Miljöarbete 
 

Bygg och pla
GIS, mät och 
kart 
Miljö- och  
hälsoskydd 
 



miljö- och teknikförvaltningen och 9 778 
tkr till räddningstjänsten. 
Budgeten för VA-verket och 

 

r 2007 
ingar 

t 

ning, drift och underhåll 
r 

ker, gårds-, 

öppnad 

 för heltidspersonal vid 

mndens budgetram för 
r 2007 beslutades enligt Kf § 122/06 till 

Miljö- och tekniknämndens ram för år 
2007 har justerats med + 16 017,7 tkr 
nligt beslut i KF § 28/07. 

för externt inhyrda lokaler, 
exkl. bostadshyror, har överförts från 
bildnings- och socialförvaltningen med 
totalt + 16 210,5 tkr. Minskade kostnader 
för arvoden och budgeterad 
kostnadssänkning för kopiatorer och 

obiltele samt kostnad för avtalsdatabas 
tkr. 
s ram har 

justerats med + 60 tkr som kompensation 

ng från Kraft & Kultur på 
 för 1.200 tkr rksamhetsåret 

, ingår i utfalle

Taxefinansierad verksamhet som fonderas. 
Avfallshanteringen + 3 087 tkr och Va-
verket – 1 820 tkr. 
Kommentarer till det ekonomiska utfallet 
och ekonomisk utvärdering redovisas 
under respektive verksamhet. 

avfallshanteringen är taxefinansierade till
100 %. 
Utökad rambudget från år 2006 till å
är kompensation för allmänna prisökn
och avtalade löneökningar. 
Utökad budgetram för; 
Hyra av demensboende i Dalängen sam
ofördelade medel (kostnad för 
skadegörelse), bostadsanpassning, 
energikostnadsök
av kommunala och statskommunala väga
inkl. gatubelysning, ökad drifts- och 
energikostnader för par
utomhus- och fritidsanläggningar. 
Personal- och driftskostnader för ny
rehabbassäng samt ökade 
personalkostnader
räddningstjänsten. 
 
Budgetjustering 
Miljö- och tekniknä
å
88 137 tkr. 

e
Kostnaden 

m
justeras med totalt – 192,8 
Miljö- och tekniknämnden

för ökad hyreskostnad för lokal till 
Håbogymnasterna enligt beslut i KF § 
62/07. 
 
Helårsutfall med kommentarer  
Miljö- och tekniknämnden redovisar ett 
överskott på + 2 634 tkr, med fördelning  
2 983 tkr till miljö- och 
teknikförvaltningen och – 349 tkr till 
räddningstjänsten. 

Efterfaktureri
energi  för ve
2006 t. 
 

 
Kostnad för skadegörelse år 2007  
Fastighet  1 184 tkr 
Buss- och spårbunden trafik   252 tkr 
Gatuavdelningen 678 tkr 
 
 Bokslut 

2006 
Bokslut 
2007 

Budget 
2007 
 

Skadegörelse 1 459 1 648 0 
Stöld 108 0 0 
Klottersanering 295 214 0 
Trafikskador -24 252 0 
TOTALT 1 838 2 114 0 

 
Övergripande mål och politisk 
viljeinriktning 
Kommunen karaktärisera
livsmiljö, väl utbyggd infrastruktur oc

s av en god 
h 

goda kommunikationer. I 
samhällsbyggnadsarbetet strävar vi efter att 
bevara vår natur och goda miljö samt att 
tillgängliggöra mälarstränderna. 
 

örhållningssätt 
Kommunens verksamheter ska präglas av 
tt demokratiskt arbetssätt med öppenhet, 

tillgänglighet samt korta väntetider. 
ns be a alltid u rksammas i 

nen tsproce s 
ention). Individe

spun ch den e s 
integritet och okränkbarhet ska 

mmunalt finansierad 

as i dialog 
väl 

F

e

Barne hov sk ppmä
kommu s beslu ss (FN:
barnkonv n/familjen utgör 
utgång kten o nskilde

säkerställas. All ko
verksamhet ska vara orienterad mot 
invånarnas behov och bedriv
med brukarna. Metoder för att mäta hur 
verksamheterna uppfyller 
invånarnas/brukarnas behov ska 
vidareutvecklas. 
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Miljö och teknik 
Brukarna ska uppleva en väl fungera
infrastruktur och trygg livsmiljö dä

nde 
r 

störningar minimeras och grundtrygghet 
skapas. De kommunaltekniska värdena ska 

t 

ikförvaltningens och 
ddningstjänstens verksamheter ge 

ch 
vsmiljö där störningar minimeras 

t ska  
Miljö- och tekniknäm c

snä  ska m gällande 
ppnå en god s g adskultur, 
and miljö en

unalekonomisk effektiv  

unens 
för en 

nområden, en levande 
landsbygd och bevarande av karaktären i 

ulturhistoriskt värdefulla områden och 
tt kretsloppstänkande i 

planering och byggande i syfte att verka 
 långsiktigt hållbar utveckling. 

tningsmål 
rhåll av kommunens fastigheter och 

-

en för 
ala 

 och 

ligt och 

t som möjligt. 

 

frågor mellan 

e av 

Miljö- och teknikförvaltningen och 
räddningstjänsten 
 
Anställda 
Uppgifterna avseende antal anställda i 

och 
gt 

lser) per 
den 11 november 2007. 

rvaltningen inkl.  

gstjänste  vid avst g den 
31 november 2007 totalt 113 personer, 6  

än 2006. Vikariat och 

Räddningstjänsten har genomfört en 
nder året. Antalet 

anställda där har ökat med 7 anställda från 
1 till totalt 18 personer. Fördelningen 

mellan könen på förvaltningen är 70 
kvinnor och 43 män. 

nställning 

förvaltas på ett kostnadseffektivt sät
utifrån tilldelade ekonomiska ramar. 
Underhållet av kommunens vägar och 
fastigheter ska prioriteras i verksamhets-
planeringen. 
 
Vision 
Miljö- och tekniknämnden ska genom 
miljö- och tekn
rä
brukare en väl fungerande infrastruktur o
trygg li
och grund rygghet pas.

nden o h 
tillstånd mnden , ino
lagar, u tadsby gn
en god l skaps  och  
komm
 
amhällsbyggnad. Ta till vara komms

särskilda kvaliteter genom att verka 
bebyggelse i måttfull skala, god arkitektur, 
närhet till grö

k
miljöer. Tillämpa e

för en
 
Inrik

ndeU
vägar ska prioriteras i verksamhets
planeringen.  
Brukare ges kompetent information från 
miljö- och tekniknämndens verksamheter. 
De kommunaltekniska värdena ska 
förvaltas på ett kostnadseffektivt sätt 
utifrån tilldelad ekonomisk ram. 
Räddningstjänsten skall, inom ram
gällande lagstiftning och kommun
riktlinjer, arbeta för att skapa en säker
trygg miljö för de människor som vistas i 
Håbo kommun.  

Verksamheten skall, från mänsk
samhällsekonomiskt synsätt, bedrivas så 
effektiv
Räddningstjänsten skall bevaka EU:s 
direktiv (implementerade i svensk 
lagstiftning) gällande förvaltningens
ansvarsområden. 
Samarbetet i räddningstjänst
Håbo och Enköping skall medföra lägre 
kostnader och ett effektivare utnyttjand
befintliga resurser. 
 
Personalredovisning 2007 

personalredogörelsen avser tillsvidare- 
visstidsanställda med månadslön enli
avtal AB (Allmänna Bestämme

 
Personalen vid Miljö- och 
teknikfö
 
Räddnin n var ämnin

personer mer 
ordinarie tjänster är inräknade. 

omorganisation u

1

 
A
2006 2007 
1  113 07
 
91,4 % av kvinnorna och 100 % av 

nen har fast anställning (2006: 87 resp. 

% heltidsanställning. Motsvarande 
ra för männen är 97%. Siffrorna är 

män
95 %). Av de fast anställda kvinnorna har 
87 
siff
oförändrade sedan 2006. 
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Medelåldern för samtliga månadsanställda 
4 år. År 2006 var medelålder 46 år.
evärd föryngring således. 
m miljö- och teknikförvaltningen finns 
edskap inom verksamheterna VA
ket, fastighetsdrift och 

t beredskap i samarbete med Enköping

är 4  En 
avs
Ino
ber -
ver
vinterväghållning. Räddningstjänsten har 
haf s 
räddningstjänst och har i och med den nya 

dyg
De nya reglerna i arbetstidslagen (ATL), 
som
inn
ber
Under 2007 var övertidsuttaget totalt 2413 

mmar och under 2006; 3440 timmar. En 
inskning jämfört med 2006 från 1,6 % 
ll 1,1 % av den totala avtalade arbetstiden 
å förvaltningen. 

organisationen gått över i 
nstjänstgöring. 

 gäller fr.o.m. 2007-01-01, har 
eburit en översyn av 
edskapsverksamheten under året. 

ti
m
ti
p
 
Hälsotal 
 
Sjukfrånvaro/kön  
2006 2007 2006 
Totalt 3,6% 3,4% 
Kvinnor 4,6% 4,4% 
Män 2,1% 1,8% 
 
Den obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisningen visar en mycke

itiv bild av de anställdas 
t 

pos

arbetsti  
av den  
2006. I nställdas 

korttids
 

förvaltn
31/12 2007, utgjorde 6921 timm
7618 ti
eller m

en ökning av långtidsfrånvaron har skett 
till 46,5
(2006; 

Sjukfrå
2006) 
Åldersgru

 
 

2007 

sjukfrånvarosituation på förvaltningen, 
totalt 3,4 % (i kommunen som helhet 7,2 
%) av den sammanlagda tillgängliga 

den. En fortsatt minskning har skett
totala sjukfrånvaron jämfört med  år
 siffrorna ingår samtliga a

sjukfrånvaro ((även timvikarier och BEA-
anställda). Både kvinnors och mäns 

sjukfrånvaro har minskat. 

Långtidsfrånvaro, mer är 60 dagar 
Det totala antalet sjuktimmar inom 

ingen, under perioden 1/1 tom 
ar ( 2006; 

mmar). Långtidssjukdom 60 dagar 
er utgjorde 2007; 

3219 timmar. (2006; 2441 timmar). D.v.s. 

 % av den totala sjukfrånvaron 
32 %). 

 
nvaro/åldersgrupp 2007 (jmf. 

pp Tillgängligg 
ordinarie 
arbetstid 

Sjuk 
antal 
timmar 

Varav 
sjuk- 
ersättning

% 
Sjuk

29 år och 
yngre 

25 739 269 0 1,0 

30-49 år 103 378 3 538 0 3,4 
50 år och 3 097 0 4,1 
äldre 

75 546 

Totalt 

n 

204 663 6 903 0 
för för-
valtninge

3,4 

 

åldersg at 
under 2

 
Sjuklö

Det är den långa sjukfrånvaron hos 
ruppen 50 år och äldre som har ök
007. 

 

nekostnad 
 
2006 2007 
302 226 

tkr  tkr  
 
Den tot
månads

ed ca ed 

korttids
dagarn
från arb
Utveck

 
chefer  om 

 arbetsm
Utbildn r 

2 

2007. 
 Utbildning i konsultativt förhållningssätt 

slutföra
Under 
exploateringsverksamhet bedrivits inom 
följande område för bostadsändamål: 

ala sjuklönekostnaden för 
anställda enligt AB har minskat 

m  76 000 kr under 2007 jämfört m
2006, på grund av en minskad 

frånvaro. Efter de första 14 
as sjukfrånvaro utgår ingen sjuklön 
etsgivaren.  
ling under året. Viktiga 

er förändringar/trend
Arbetsmiljöutbildning; enligt lag ska

och skyddsombud ha kunskap
iljölagstiftningen. 
ingsomgång 1 genomfördes unde

år 2006. Utbildningsomgång 
genomfördes och avslutades under våren år 

för flertalet handläggare har påbörjats 
under hösten 2007 och kommer att 

s under våren 2008. 
verksamhetsåret har 
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Frösunda, Kalmarsand, Krägga/Stämsvik, 
y, Torresta - 

kogs 
retagspark, Lillsjöns företagspark, Bista 

rekommit i och med 

örvaltningens uppdrag att presentera 
gemensam båtuppläggningsplats för 
kommunens båtklubbar pågår. 

Viby äng, Skokloster, Skörb
Talltorp och Väppeby äng. 
För industriändamål: Västers
fö
samt Draget. Kalmarsand har förberedande 
exploateringsarbete fö
kommande kommungränsflytt. 
F

 
Antal registrerade felanmälningar 
Verksamhet 2006 2007 
Fastighet, drift 1 067 937 
Gatu/park 574 652 
Renhållning 19 15 
VA-verket 121 80 
TOTALT 1 781 1 684 

 
Miljöarbete 

 

 MÅLUPPFYLLELSE  
 Övergripande mål och politisk 

viljeinriktning 
Kommunen karaktäriseras av en god 
livsmiljö, väl utbyggd infrastruktur och 
goda kommunikationer. I 
samhällsbyggnadsarbetet strävar vi 
efter att bevara vår natur och goda 
miljö. 

 
 Förhållningssätt 
 Kommunens verksamheter ska präglas 

av ett demokratiskt arbetssätt med 
öppenhet, tillgänglighet samt korta 
handläggningstider. Individen/familjen 
utgör utgångspunkten och den 
enskildes integritet och okränkbarhet 
ska säkerställas, barnens behov ska 
alltid uppmärksammas i kommunens 
beslutsprocess. 

 All kommunalt finansierad verksamhet 
ska vara orienterad mot invånarnas 

behov och bedrivas i dialog med 
brukarna. Metoder för att mäta hur väl 
verksamheterna uppfyller 
invånarnas/brukarnas behov ska 
vidareutvecklas. 

iljö och teknik 
Brukarna ska uppleva en väl fungerande 

frastruktur och trygg livsmiljö där 
törningar minimeras och grundtrygghet 
pprätthålls. Kommunens tillgångar ska 
rvaltas på ett kostnadseffektivt sätt 

tifrån 
lldelade ekonomiska ramar och ett 

långsiktigt tänkande. 

Miljö- och tekniknämndens mål för år 
2007 baserat på lagen om ”god 
hushållning” 

Mål 1: Gator och vägar ska utformas så att 
god trafiksäkerhet uppnås och 
buller och avgaser minimeras med 
hänsyn till bostads- och 
arbetsmiljön. 

ål 2: Belysningen skall finnas så att god 
trafiksäkerhet uppnås och 
kommuninvånarna tryggt kan 
förflytta sig i samhället. 

Mål 3: För att minimera skadegörelse ska 
all nyproduktion och ombyggnad 
av befintliga 
byggnader/anläggningar uppföras i 
material som försvårar 
skadegörelse. 

Mål 4: Projekt ska inte påbörjas förrän en 
plan med riskbedömning om 
kostnader, kvalitet, miljö och drift 
har tagits fram. 

Mål 5: Förebyggande arbete och 
information ska vara ledord för alla 
på förvaltningen i kontakten med 
brukare, sökande etc. Kompetent, 
serviceinriktad och rationell 
hantering av klagomål, tillstånds- 
och anmälningsärenden och övriga 
ärenden. 

Redovisas under respektive verksamhet. 
 
Måluppfyllelse 
Redovisas under respektive verksamhet.
 
Beskrivning av kundtillfredsställelse – 
kvalitet 
Redovisas under respektive verksamhet. 
 
•

 

 
 
 
 
M

in
s
u
fö
u
ti

 

 

M

113 



Mål 6: Genomföra internkontroller på 
gjorda upphandlingar inom varje 
avdelning. 

Mål 7: Arbetet med Energiplan har 
påbörjats och målet är att planen 
antas under 2007. 

Mål 8: Vår miljöpåverkan ska minska på 
ett sätt som är hållbart såväl socialt, 
ekologiskt som ekonomiskt genom  

 systematisk organisering av 
miljöarbetet. 

Mål 9: Samordningen mellan 
avdelningarna vad gäller 
exploatering av nya områden 
kommer att studeras och utvecklas. 
Samordningen syftar till att få en 
helhetssyn när ett nytt område  

 exploateras så att alla delar av 
kommunen kommer till tals och  
finns med redan i planeringsstadiet 

d och 

färdigställande under senhösten 

ckling 
 

1+2. 
för 

jö. 

sområde. Utvärderas i samband 

l år 2006/2007 
ch budget år 2007 

pektive ver t. 

r för inköp till samtliga områden inom 

v kommer 
att ligga på mer strategiskt 

iljöarbete. En satsning på att öka 
rån förvaltningen ut till 

kommunmedlemmarna kommer att ske. 
äddningstjänsten övergår från 1 januari 

rbund. Strategier 
 måste tas fram.  

 

 

 
 

 

 

 

i enlighet med kommunens 
översiktsplan och övriga 
utvecklingsmål. 

Mål 10:Upphandla 
renhållningsentreprena
kretsloppscentral för 

2007. 
Mål 11: Omorganisation för 

räddningstjänst i Bålsta/Utve
av den operativa organisationen

Mål 12: Tydliggöra teckningsgraden 
plan- och tillsynsarbetet inom 
avdelningen bygg- och mil

 

Måluppfyllelse 
Redovisas under respektive 
verksamhet
med årsbokslut för år 2007. 
 
Prestation/Nyckeltal utfal
o
Redovisas under res ksamhe
 
Investeringsredovisning med 
kommentarer  
Projekt 1102 Inventarier, data, instrument, 
maskiner och fordon finns budgeterat varje 

å
förvaltningen exkl. VA-verket och 
avfallshanteringen, som är 
taxefinansierade. 
 
Framtiden 
För att klara framtidens miljökra
ett större fokus 
m
informationen f

R
2008 till ett kommunalfö
för att få ner skadegörelsen
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114 



Mtf-ledning, MTN och TSTN 
 

  

 

BRUTTOKOSTNAD ÅR 2007

Köp av 
verksamhet

1%

Övriga verksam-
hetskostnader

3%

Personal-
kostnad

15%

Ofördelade 
medel
5%

Externa lokaler
76%

 
 
 

Ansvarsområde 
om verksamhetsområdet, som 

amordnar, leder och utvecklar 
erksamheterna, arbetar förvaltningschef 
llsammans med 4 personer. 
TF-ledning svarar tillsammans med 

andläggare för sammanställning och 
redragning av ärenden i miljö- och 
kniknämnden samt tillståndsnämnden. 
idare svarar ledningen för exploatering, 

ekretariat för miljö- och tekniknämnden, 
konomiska redovisningar, rapporter för 
udget och upphandlingar. Avstämning 
ch sammanställning av årsredovisning 
tarbetas. Upphandlingar av entreprenader, 
aror och tjänster samordnas, mellan 
erksamheterna och kommunens 
pphandlingsavdelning genom 

förvaltningens upphandlingssamordnare. 

konomisk utvärdering + 1 606 tkr 
nom verksamheten; 

udgeten för år 2007, 

v överförda medel för Ellensborgs 
rskola, från bildningsnämnden, 1 328 tkr 

ar hyreskostnaden, som belastar 

 uppgår till 523 tkr, 
belastar verksamheterna fastighet och 
gatu/park. 
Hyra för demensboende i Dalängen är 
helårsbudgeterat. Första månadshyran 
betalades i mars.+ 203 tkr 
 
Ofördelade medel 0 tkr 
Omfördelat till verksamheterna 9102 
fastighet, med 672 tkr, 249 gator/vägar 
med 384 tkr och 732 buss-, bil- och 
spårbunden trafik med 144 tkr.Täcker del 
av underskott för skadegörelse och klotter. 
 
Förändring mellan åren 2006-2007 
Kostnader för externt inhyrda lokaler har 

In
s
v
ti
M
h
fö
te
V
s
e
b
o
u
v
v
u

 
E
Större avvikelser i
Intäktsökning genom avtal 
3G-master  +91 tkr 
Intäktsökning genom moms- 
kompensation, externa hyror +314 tkr 
Överskott externa hyres- 
kostnader +1 283 tkr. 

investeringsbI 
har 8 330 tkr avsatts för inlösen av 
paviljonger vid Ellensborgs förskola.  

 
A
fö
h
verksamhet 9101 uppgått till 452 tkr.  

876 tkr. Kostnad för drift och underhåll +
av fastigheten , som

överförts från bildnings- och 
jö- och socialförvaltningen till mil

teknikförvaltningen. 
Ofördelade medel (kostnad för 
skadegörelse). 
 
Organisation 
Inom avdelningen arbetar 5 personer. 
 

Resultat i tkr 
MTF-ledning 
MTN och TSTN 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Avvikelse 

Intäkter  
 

957 938 525 413 

     
Kostnader     
Personalkostnader -3 398 -3 365 -3 439 74 
Köp av verksamhet -305 -174 --358 184 
Övriga kostnader -554 -572 -538 -34 
Externa lokaler - -17 103 -18 072 969 
Ofördelade medel 0 -1 200 -1 200 0 
Summa kostnader -4 257 -22 414 -23 606 

 
1 192 

     
Resultat -3 300 -21 477 -23 081 1 606 
     

Netto 
investeringar 

-419 -632 -979 342 
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Personalförändringar 
Oförändrad organisation. 
 
Utveckling under året 
Hänvisning till utveckling under året i 
avsnitt Miljö-och tekniknämnden. sid 5. 

amordning med miljöteknik 

ål 1: Utveckla organisationen inom det 
kommunaltekniska området. 

  Måluppfyllelse: Ej uppfyllt 
Mål 2: Utöka/samverka med 
 Kommuner lokalt/regionalt. 
 Måluppfyllelse: Ej uppfyllt 
 
Investeringsredovisning med 

emensamt projekt för 
inköp av inventarier, data, instrument, 
maskiner och fordon. 
 
Framtiden 
Förebyggande arbete och information ska 
vara ledord för alla på förvaltningen i 
kontakten med brukare, sökande etc. 

l 
nds- och 

enden. 

ngarna vad 
råden 

syftar till att få en 
,  

mer till 
stadiet 

 kommunens översiktsplan 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Miljöarbete 
S
 
Måluppfyllelse 

M
 

kommentarer  
Projekt som överförs till år 2008 
1102 Förvaltningsg

Kompetent, serviceinriktad och rationel
hantering av klagomål, tillstå
anmälningsärenden samt övriga är
 
Samordningen mellan avdelni
gäller exploatering av nya om
kommer att studeras och utvecklas. 
Samordningen 
helhetssyn när ett nytt område exploateras
så att alla delar av kommunen kom
tals och finns med redan i planerings
i enighet med
och övriga utvecklingsmål. 
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  Fastighetsavdelningen, drift och bygg 
 BRUTTOKOSTNAD ÅR 2007

Energi
31%

 

Övriga 
verksamhets-

kostnader
46%

Köp av 
verksamhet

14%

kostnad
9%

Personal-

Ansvarsområde 

Resul

Ansvarsområdet inom drift- och 
lor, 

aler samt bostäder. 
Verksamheten förvaltar ca 90 600 kvm 

nom verksamheten; 

Vakant arbetsledartjänst, +328 tkr 

d 

kadegörelsen uppgår till totalt 1 166 tkr 
rdelade 

ån 
att balansera del av 

l av förskola Ellensborg, och 
-714 tkr 

3 tkr 

arbetar 7 personer, exkl. 

sar, 

oförutsedda kostnader 
d Ekillabadet 
s förskola, 

via. 
da enhet har 
d 

 Hansa. 
l all 

g av 

för 

er 

a 

en. 

fastighetsskötsel omfattar skolor, försko
sporthallar, förvaltningsfastigheter, 
förenings- och affärslok

fastighetsyta. 
 
Ekonomisk utvärdering +389 tkr 
Större avvikelse i
Överskott 

Energikostnad +1 383 tkr 
Höst/vintersäsongen har varit mild me
låga uppvärmningskostnader. 
Ökad intäkt för omförhandlat 
beredskapsavtal samt intern fördelning från 
VA-verket, +325 tkr 
S
inom verksamheten fastigheter. Ofö
medel. 672 tkr har överförts fr
verksamhet 91012, för 
kostnaden för skadegörelsen. 
Vattenskada på Futurum, -256 tkr 
Drift underhål
gruppboendet Oktavia 
Drift och underhåll av kommunägda 
lokaler, - 18
 
Organisation 
Inom avdelningen 
lokalvård. 
 
 

Personalförändringar 
Oförändrad organisation. 
 
Utveckling under året 

skontroller har Obligatoriska ventilation
tförts enligt plan. u

Årliga besiktningspliktiga objekt, his
storköksutrustning och maskindrivna 

ortar har utförts. p
Samtliga dagvatteninstallationer har 
rensats och schema för framtida rensningar 
r upprättat. ä

Under året har 
uppkommit i form av brand vi
ch vattenskador i Mansängeno

Futurum, BCJF och Okta
Fuktskada på Futurums rö
tgärdats och reglerats meå

försäkringsbolaget Trygg
Informationsblad har skickats ut til
personal i kommunhuset om 
energibesparande åtgärder. 
Upphandling är gjord på tömnin
oljeavskiljare. 
Lokalresursplanering har genomförts 
kommunhuset under hösten, inga 
byggnadstekniska åtgärder behöv
genomföras. 

gKostnadsanalys är framtagen för samtli
av kommunens fastigheter. 
Utredning och översyn pågår av 
organisationen för fastighetsavdelning
 
 

tat i tkr 
Fastigheter drift och 
bygg 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Avvikelse 

Intäkter  5 22
 

3 2 665 220 2 445 

     
Kostnader     
Personalkostnader -3 646 -3 461 -3 803 343 
Köp av verksamhet -8 997 -5 272 -5 281 9 
Övriga kostnader -13 891 -17 169 -14 762 -2 407 
Summa kostnader -26 534 -25 902 -23 846 - 2 056 
     
Resultat -21 311 -23 237 -23 626 389 
     

Netto 
investeringar 

-53 268 -18 564 -21 687 3 123 
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Måluppfyllelse 
Mål 1: OVK, obligatorisk ventilations 
 kontroll, utförs enligt plan. 
 Måluppfyllelse: Uppfyll
 

t 

er och 
ventilationskontroller enligt plan 

 Måluppfyllelse: Uppfyllt 

 ska 

 
Mål 5: Påbörja arbete med 

ete 
 

 fyllt 
na 

 
 Måluppfyllelse: ppfyllt 

het ska 
upprättas. 

r att energieffektivisera 
a 7 

verksamhetsstöd. 

från 2006 ska 
utvärderas. 

 Måluppfyllelse: E t 

/Nyck al utfall  2006/20
et år 2007 

Mål 2: Elrevision utförs enligt plan. 
 Måluppfyllelse: Uppfyllt 
Mål 3: Översyn av styr-, regl

Mål 4: Tillgänglighetsinventering ska 
slutföras och behov av åtgärder
dokumenteras. 
Måluppfyllelse: Ej uppfyllt 

lokalresursplanering i samarb
med bildningsförvaltning. 
Måluppfyllelse: Ej upp

Mål 6: Överta alla externa och inter
hyresavtal för hela kommunen.

U
Mål 7: Verksamhetsplan för fastig

 Måluppfyllelse: Ej uppfyllt 
Mål 8: Fö

genomförs tariffoptimering på c
objekt. 

 Måluppfyllelse: Ej uppfyllt 
Mål 9: Utreda alternativ för 

 Måluppfyllelse: Ej uppfyllt 
Mål 10: Brukarenkät 

j uppfyll
 
Prestation
och budg

elt  år 07 

 
 Bokslut 

2006 
Bokslut 

2007 
Budget  
2007 

Fjärrvärme 
kr/kWh 
April-oktober 
November-

ars 

 
0,3650 
0

 
0,3650 

m

 

,4750 

 

0,4750 
 

 
 

0,3650 
0,4750 

Energi kr/kWh 0,2719 0,4460 0,4460 
Skadegörelse 1 321,0 1 165,6 - 
 
Investeringsredovisning med 

er 

. 

åtgärder än budgeterat. 
1116 Grönadalenskolan,  
ärskola + 1 464 tkr 

r 
tt 

321 Simhallen, sim- 
och rehabbassäng - 2568 tkr 

otalt budgeterade medel 20 300 tkr. 
ntaget anbud, MTN § 102/05, uppgick 
ll 20 800 tkr. Konsultkostnad för 
rfrågningsunderlag uppgick till 1 300 tkr. 
vriga kostnader är ÄTA. 

rojekt som överförs till år 2008 
101 Lundby Ridanläggning 
104 Förskola Skörby 
106 Verksamhetsförändring BN 
107 Miljöåtgärder, kretsloppsanpassning, 
ällsortering 
108 Styr- och regler 
111 Konvertering el och olja till annan 

värmekälla 
112 Solskyddsåtgärder 
114 Kök, förskolor 
117 Ny förskola 
129 Nya kommunförrådet 

ramtiden 
astighetsavdelningen har ett uppdrag från 
ämnden att minska el- och oljeberoendet i 
ommunens fastigheter. Anpassning till 
lternativa värmekällor utreds.  
ör att höja luftkvaliteten och sänka 

energiförbrukningen genomförs översyn av 
styr-, regler- och ventilationskontroller vid 
kolor och förskolor löpande. 

System för internhyra kommer att tas fram 
nder 2008. 

kommentar
Projekt som avslutas  
1105 Nybygget, ventilation+ 1 264 tkr 
 

 
1 000 tkr avslutas år 2007. 263,7 tkr överförs till år 
2008. 
1109 Skoklosterskolor,  
utbyggnad + 370 tkr. Utredning slutförd
1113 Medborgarhuset, tak 
Lågdelen + 36 tkr 
1115 Simhallen, tak lågdelen - 223 tkr 
Fuktutredning medförde mer omfattande 

s
Skillnad mellan budget och kostnad fö
entreprenad. Balanserar del av undersko
av projekt 1321. 

18 Ellensborgs förskola, inlösen 0 tkr 11
1
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Fastighetsavdelningen, underhåll 

NDERHÅLL 
nsvarsområde 
nsvarsområdet inom underhåll omfattar 

skolor, förskolor, sporthallar, 
rvaltningsfastigheter, förenings- och 

ffärslokaler samt bostäder. Verksamheten 
rvaltar ca 90.600 kvm fastighetsyta varav 

a 600 kvm bostadsyta. 
 

konomisk utvärdering -155 tkr 
erksamheten har utförts inom ram. 

örändring mellan åren 2006-2007 
inskat anslag för år 2007. 

rganisation 
går i fastighetsavdelningen 

ersonalförändringar 
förändrad organisation. 

 
tveckling under året 
evision har utförts på underhåll. 
ventering av kök är utförd med avseende 

å livsmedelslag. 
Bullerinventering har gjorts på 

ommunens skolor och förskolor. 
nnehills förskola, renovering av ett 

våtutrymme och två toaletter. 
CJF, ny vikvägg i sporthallen. 

Gransäter sporthall, ny sporthallsmatta. 
imhallen, nytt tak över lågdelen efter 

fuktskada. 

orgarhuset, tskad medförde 

ter A smi erk
nspektion av l d v ion v

äterskola n e urum
nventering och pri ritering av 

llsbehov fo går lö ande
från gällande lagstiftning inom 

rbetsmiljöområdet prioriteras från avsatt 
llsarbetet. 

nligt åtgärdsplan. 

pfyllt 
het med 

. 

 – 
kvalitet  

yddsronder där 

fall år 2006/2007 

 
U
A
A

fö
a
fö
c

E
V
 
F
M
 
O
In
 
P
O

U
R
In
p

k
A

B

S

Medb fuk a 
omläggning av tak och renovering av 
toaletter. 
 
Åtgärder ef rbet ljöv ets 
i jus, lju  och entilat id 
Grans n, Grö a Dal n, Fut . 
I o
underhå

rav uti
rt p .   

K
a
medel för underhå
 
Måluppfyllelse 
Mål 1: Planerat underhåll utförs enligt 

åtgärdsplan inom ekonomiska 
ramar. Måluppfyllelse: Uppfyllt 
inom ekonomisk ram, men inte 
e

Mål 2: Konsekvensbeskrivning för 
underhåll på kommunens 

 fastigheter upprättas.
 Måluppfyllelse: Ej up
Mål 3: Åtgärder utförs i enlig

myndighetskrav
 Måluppfyllelse: Uppfyllt 
 
Beskrivning av kundtillfredsställelse

Tydliga rutiner kring felanmälan med 
tatistik och uppföljning. s

Närvaro med 100% på sk
kallelse kommit in till avdelningen. 
 
Prestation/Nyckeltal ut
och budget år 2007 
 

 Bokslut 
 2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2006 

Planerat 
underhåll 
kr/kvm 

57 40 38 

 
Investeringsredovisning med 
kommentarer 
Investeringsprojekt finns ej inom 
verksamheten. 
 
 
 
 

Resultat 
i tkr 
Fastigheter, underhåll 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Avvikelse 

Intäkter 0 0 0 0 
     
Kostnader     
Personalkostnader 0 0 0 0 
Köp av verksamhet -4 704 -3 460 -3 151 -309 
Övriga kostnader -340 -161 -315 154 
Summa kostnader -5 044 -3 621 -3 466 -155 
     
Resultat  -5 044 -3 621 -3 466 -155 
     
Netto 
investeringar 

0 0 0 0 
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Framtiden 
 ställer stora krav för 

befintli
fastställa behov av åtgärder. Planering och 

 under  
008 i samarbete med bildnings-

et är eftersatt på ett flertal av 

app enligt underhållsplan och 
om budgetram. 

s byggnader. 

rukaren mer att tas fram
skickas till skolor och förskolor för att 

lla kv tsarbet

 

 

 

 

 

Livsmedelslagen
hantering av livsmedel. Inventering av 

ga kök är genomförd för att 

prioritering av åtgärder arbetas fram
2
förvaltningen. 
Underhåll
kommunens förskolor och 
föreningslokaler. Målsättningen är att 
komma ik
in
Risk för vatten- och fuktskador föreligger 
på flera av kommunen
 
B kät kom  och 

säkerstä alite et. 
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Fastighetsavdelningen, lokalvård 
 
Resultat Bokslut Bokslut Budget 
i tkr 
Lokalvård 

2006 2007 2007 
Avvikelse 

Intäkter 18 0 0 0 
     
Kostnader     
Personalkostnader -9 991 -9 886 -10 187 301 
Köp av verksamhet -87 -3 -50 47 
Övriga kostnader -750 -862 -810 -52 
Summa kostnader -10 828 -10751 -11047 296 
     
Resultat -10 810 -10 751 -11 047 296 
     
Netto 
investeringar 

0 0 0 0 

 
 
Ansvarsområde 

 skolor, 

etens 
unala 

a 5 000 kvm i inhyrda 
lo

år 2007. 

rganisation 
om avdelningen arbetar 35 personer. 

ersonalförändringar 
förändrad organisation 

tveckling under året 
nder hösten har utredningen om 

rd på entreprenad alternativt egen 
gi aktualiserats. Fem övergripande 

tädträffar har genomförts samt mindre 
ruppträffar där specifika utbildningsfrågor 
gits upp.  

, 
 

röna Dalen skolan för särskolan februari 
2007. 

Demensboendet Dalängen auguasti 2007. 
 
Den systematiska dokumentationen av 
lokalvårdens ansvarsområden har fortsatt. 
 
Måluppfyllelse 
Mål 1: Upprätta strategier för att införa 

entreprenad/intraprenad av 
lokalvården. 

 Måluppfyllelse: Ej uppfyllt 
 
Beskrivning av kundtillfredsställelse – 
kvalitet  

rioriterat inom erhållen 
ts-

006/2007 Lokalvård utförs i egen regi vid
förskolor, sporthallar och 
förvaltningsfastigheter. Verksamh
städytor är ca 65 000 kvm i komm
fastigheter och c

kaler. 
 
Ekonomisk utvärdering +296 tkr 
Större avvikelse inom verksamheten 
Personalkostnad + 301 tkr.  
Vikarier har inte tillsats vid 
korttidssjukskrivning. 
 
Förändring mellan åren 2006-2007 
Ökade personalkostnader för 
 
O
In
 
P
O
 
U
U
lokalvå
re
s
g
ta
Lokalvård, som inte kompenserats i ram
har tillkommit med en tillbyggnad till
G

Städnivån utförs p
ram i samarbete med berörd verksamhe
ansvarig. 
 
Prestation/Nyckeltal utfall år 2
och budget år 2007 
 
 Bokslut Bokslut Budget 

2006 2007 2007 
 

Lokalvård 
kr/kvm 

171 165 170 

 
Investeringsredovisning med 
kommentarer 
Investeringsprojekt finns ej inom 
verksamheten. 
 
Framtiden 

m 

gi. Då med någon form av 
 modell, där kostnaderna 

 
 
 

Fortsätta utredningen för att klargöra o
lokalvårdsavdelningen skall 
konkurrensutsättas eller fortsätta i egen 
re
beställare/utförare
kommer att belasta beställarna. 
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Fastighetsavdelningen 
bostadsanpassning 
 
Resultat i tkr 
Bostadsanpassning 
 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Avvikelse 

Intäkter  
 

0 0 0 0 

     
Kostnader     
Personalkostnader -7 -228 -234 6 
Köp av verksamhet 0 -2 263 -1 956 -307 
Övriga kostnader -1 432 -10 -10 10 
Summa kostnader -1 439 -2 501 -2 200 -301 
     
Resultat -1 439 -2 501 -2 200 -301 
     
Netto 
investeringar 

0 0 0 0 

 
Ansvarsområde 
Handläggning av bostadsanpassnings-

Ekonomisk utvärdering -301 tkr 
Del av underskottet beror på att ett par 
större anpassningar inte kunde påbörjas 
under år 2006, även om besluten togs då.  
 

tökad ram för år 2007. 

n 
rson.  

der året 
7 än 

 

aren

ing. 
Måluppfyllelse: Uppfyllt 

 andra 
er. 

e: Uppfyllt 

npassningen avsevärt 

6% svarade att bemötandet från 
ott. 

2006/2007 

ärenden.  
 

Förändring mellan åren 2006-2007 
U
 
Organisatio
Inom avdelningen arbetar 1 pe
 
Personalförändringar 
Oförändrat 

Utveckling un
200Antal ärenden har varit något färre 

2006, men mer kostnadskrävande. Större
anpassningar som genomförts gäller 
ombyggnation av två stycken kök, en 
badrumsombyggnad, tre hissar och två 
långa ramper. Kostnaden för ramper 2007 
var 500 000 kr jämfört med 340 000 kr 
2006.  
 
Måluppfyllelse 
Mål 1: Utskick av bruk kät. 

Måluppfyllelse: Uppfyllt 
Mål 2: Upprätta rutinbeskrivning för 

bostadsanpassn
 

Mål 3: Starta upp nätverksträff med
handläggare i närliggande kommun
Måluppfyllels
 
Beskrivning av kundtillfredsställelse – 
kvalitet  
Brukarenkät skickades ut i början av året 
och 78% svarade att a
har underlättat den dagliga livsföringen. 
8
avdelningen var mycket g

 
Prestation/Nyckeltal utfall år 
och budget år 2007 
 
Antal 
bostadsanpassningar 

2006 2007 

0 kr – 4 999 kr 87 63 
5 000 kr – 99 999 kr 36 46 
100 000 kr - 3 6 
TOTALT 126 115 
 
Investeringsredovisning med 

erksamheten. 

 de 
 

r kommer att vara 45%, enligt 

kommentarer 
Investeringsprojekt finns ej inom 
v
 
Framtiden 
Befolkningen ökar i kommunen, enligt 
befolkningsprognoserna. Ökningen
närmaste sex åren bland personer över 65
å
mediumprognoserna och de står för 64% 
av anpassningarna 2007. Detta medför att 
kostnaderna för bostadsanpassningar 
kommer att öka i framtiden. 
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Gatuavdelningen, gatu/park/fritid 
 

 

arker/skog och 
. Idrotts- och 

itidsanläggningar, samt buss- och 
stationsområden. 
 
Ekonomisk utvärdering -102 tkr 

e 

el 

mellan åren 2006-2007 
Ökad budgetram för drift av ny 
rehabbassäng samt energikostnadsökning. 
 
Kommunvägar + 263 tkr 
Trafiklinjemålning har prioriterats. 
Underhållsbeläggning har utförts på 

verskred 
en. Den 

 
gen redovisar 

Ansvarsområde 
Gatu/Park och Fritidsanläggningar 
Drift och underhåll av gator, vägar, 
parkeringar och belysning. P
gårdsanläggningar
fr

Större avvikelse redovisas under respektive 
verksamhet. 
Skadegörelsen uppgår till totalt 930 tkr 
inom verksamheten gatu/park. Ofördelad
medel, 528 tkr, har överförts från 
verksamheten 91012, för att balansera d
av kostnaden för skadegörelsen. 
 
Förändring 

Dalvägen och Dammenleden i Skokloster. 
Överskott redovisas inom personal-
kostnaderna och verksamheterna 
trafikanordningar, GC-vägar. 
Kostnaden för vinterväghållning ö
budgeterade medel efter vårsäsong
milda vintern under andra halvåret har
inneburit att vinterväghållnin
ett mindre överskott. I utfallet ingår 
skadegörelse med 40 tkr. 

BRUTTOKOSTNAD ÅR 2007

Parker och 
Personal-

ningar

gårdsanlägg-
kostnadningar

16% 24%

Väghållning, 
parkering, 

Fritidsanlägg-

belysning
29%

31%

 

rts på 
en och Kalmarleden. 

heterna 

Kostnaden för vinterväghållning överskred 
budgeterade medel efter vårsäsongen. Den 
milda vintern under andra halvåret har 
inneburit att vinterväghållningen redovisar 
ett mindre överskott. 
I utfallet ingår skadegörelse med 68 tkr. 

 Vid 
9 % 

n vid 
rskolor och skolor. 

 
4 tkr Statskommunala vägar  + 14

Underhållsbeläggning, har utfö
tockholmsvägS

Överskott redovisas inom verksam
växter och GC-vägar. 

 
Gatu och gångvägs- -603 tkr 
belysning 
Gällande underhållsavtal har 
indexuppräknats med ökade kostnader som 
följd. I utfallet ingår skadegörelse och 
trafikskador med 471 tkr. 
 
Parkeringar  + 104 tkr 
Kostnaden för Centrumparkerings-
samfälligheten belastar kommunen.
avstämning debiteras kommunen 8,
och resterande 91,1 % redovisas som intäkt 
inom verksamheten. Överskottet beror bl.a. 
på att underhållsmålning inte utförts enligt 
plan. 
I utfallet ingår skadegörelse med 6 tkr. 
 
Gårdsanläggningar/ + 29 tkr 
park/skog 

rift och underhåll av utemiljöD
fö
 

Resultat i tkr 
Gatu/park/fritid 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Avvikelse 

Intäkter  
 

2 156 3 205 1 610 1 596 

     
Kostnader     
Personalkostnader -6 068 -6 003 -6 323 320 
Köp av verksamhet -12 313 -12 046 -11 733 -313 
Övriga kostnader -7 355 -10 095 -8 390 - 1 705 
Summa kostnader -25 736 -28 144 -26 446 -1 698 
     
Resultat -23 580 -24 939 -24 836 -102 
     
Netto 
investeringar 

-11 174 -6 079 -7 513 1 434 
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Skogsavverkning har genomförts i 
bostadsområdena Västerskog och 
Västerdalen. 

erskred 
en  

ilda vintern under andra halvåret har 
ållningen redovisar 

 
 genom att 

ts för att 

köp och montering av orienteringstavlor 
över sportanläggningarna. Utbyte av 
högtalaranläggning samt ny elkabel till 

sultattavla.  
köp av avbytarbås. 

llet ingår skadegöre ed 35

                           - tkr 
ey  haft hy fritt v 4 -v 09 
06 07 enli eslut i tn § 

 tkr åt talade 007. 
utfallet ingår skadegörelse med 26 tkr. 

+286 tkr 

. 
. 

 

-91tkr 

järnvägsstation. 
2 tkr. 

 
Organisation 

chef, bitr. 
atuchef, arbetsingenjör för gata/park och 
itidsanläggningar och avfallsplanerare. 2 

personer arbetar med gata/park och 3 
ersoner med fritidsanläggningar. 6 

personer arbetar i simhallen. 1 person 
prövar andra arbetsuppgifter p g a 
sjukdom. 
 

ter har tillkommit i 

der året 
r och 

Verksamheten sköts dels på entreprenad 

rhåll 
, 9,2 km 

53,8 km kommunala vägar 
arav 49,2 km är gc-väg. Fortsatt arbete 

gång- och cykelvägar har 

Arbetet med att förbättra kommunens 9 

2004 h
Under 2007 utfördes beläggningsunderhåll 
på Stoc
Dalväg lning av 

r 
fortsatt under året. Bilskrotning i 
amarb e 

-01. 10 st 
fordons ats 
under 2
22 st nya ljuspunkter har tillkommit under 
ret, ES belysning har svarat för drift och 

 belysningsnätet under året. 
 tar emot 

 Europe 

id 
simhallen, vårdcentralen och 

endlarparkeringen vid Färghallen/ 

Kostnaden för vinterväghållning öv
budgeterade medel efter vårsäsongen. D
m
inneburit att vintervägh
ett mindre överskott. 
I utfallet ingår skadegörelse med 28 tkr. 
 
Utomhusanläggningar  - 554 tkr
Underskott har uppstått
nedanstående åtgärder utförts; 
Fridegårds grus- och gräsplan; 
Stängsel och staket har montera
förhindra biltrafik inom anläggningarna. 
Gröna Dalens IP; 
In

re
In
I utfa
 

lse m  tkr. 

Ishall  
Bålsta ho

               183 
ck

säsongen 20
har
/20

res
gt b

0
M

29. 91,0 erbe s år 2
I 
 
Simhallen 
Överskott genom att personalkostnad för 
rehabbassängen är beräknad per helt år
Tjänsterna tillsattes fr.o.m. augusti år 2007
Inköp av utrustning till rehab redovisar ett
underskott på – 248 tkr. 
I utfallet ingår skadegörelse med 4 tkr. 
 
Buss, bil och spårbunden 
trafik  
Reparation av klinker i tunnel vid nya 

I utfallet ingår skadegörelse med 25

På gatuavdelning finns gatu
g
fr

p

Personalförändringar 
2 halvtidstjäns
simhallen.  
 
Utveckling un
Gator, Vägar, Parkeringa
Belysning 

och dels i egen regi. 
Förvaltningen svarar för drift och unde
av 27,3 km statskommunala vägar
är gc-väg och 1
v
med bommar på 
pågått under året för att öka 
trafiksäkerheten. 
 

trafiksignalanläggningar som påbörjades 
ar fortsatt under 2007.  

kholmsvägen, Kalmarvägen 
en och Dammenleden. Må

hastighetsstripes i bostadsområdena ha

s ete med Stiftelsen Håll Sverig
Rent har pågått fram till 2007-08

vrak har tagits bort och skrot
007. 

å
underhåll av
Rondering sker 6 ggr/år, ES
felanmälan på belysning från 
kommuninnevånare. 
Centrumparkeringen samordnas genom en 
samfällighetsförening med Rodamco 
Europe, Håbohus AB, Atrium Fastigheter 
AB och Håbo kommun. Rodamco
har under hösten 2007 förvärvat 
fastigheten som ägdes av Atrium  
Fastigheter AB. Kommunen har även 
skötsel av parkeringarna vid 
järnvägsstationen, bakom f d posten, v

p
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Sparbanken. Trafiksäkerhetsrådet som 
består av representanter frå
kommunen och handikapporganis
har under året deltagit med informatio

n polisen, 
ationer  

n vid 
åbodagen. 

Bilgruppen/Håbo som arbetar med 
handlingsplanen rörande bilrelaterade brott 
som ingår i projektet Ett Tryggare Uppsala 

n. 

nläggningar 
h till 

rna i Bålsta tätort 
  

r 
r tagits i bruk under 

ymnastiken har 
 

fällen i 
 Rehabbassängen har även 

ed 
imhallen. 

llet omfogades stora 

skolan har 557 barn 
ar 

 

h 
almarsandsbadet.  

Bålsta hockey Club svarar, som tidigare år, 
r viss tillsyn och skötsel i ishallen enligt 

vtal. Åkbar is fanns från v 33. 

åbo FF svarar för viss tillsyn och skötsel 
v fotbollsplaner enligt avtal. 

 

savverkning r utf s i  
områdena Västerskog och 

i sam kan m d boende. 

aler m m 
städn  sker dagligen måndag 

12-31 inträff e 5 st driftstörningar 
å hissarna som krävde åtgärd av montör. 

49 st tillfällen r 
neringsfirma anlitats. Klottret tas 

ar efter upptäckt eller 

H
Gatuavdelningen har deltagit i 

lä
 
Parker och Gårdsa
Verksamheten sköts på entreprenad oc
viss del i egen regi. Sommarblommar har 
planterats i bl a rondelle
och Skokloster. Upprustning av utemiljön
vid skolor och förskolor pågår 
kontinuerligt. 
 
Idrotts- och fritidsanläggninga
Rehabanläggningen ha
2007, personalstyrkan har utökats med 2 
halvtidstjänster. Vatteng
varit välbesökt och barnkalasuthyrningen
är fortfarande populär, med 3 till
snitt per helg.
öppet på söndagar. 
Personalen har återkommande möten med 
fritids- och gymnastiklärare och m
föreningar som hyr in sig i s
Under sommaruppehå
och lilla bassängen. 
I den kommunala sim
undervisats under året. Dessutom h
dagis-,  
kvälls- och sommarsimskolan undervisat
87 barn och ungdomar. 
Arbetsmarknadsenheten har under 
sommarsäsongen ansvarat för 
kioskförsäljning och tillsyn vid Ekilla- oc
K

fö
a
 
H
a
 
 
 

Skogsvård
erkan sker mSamv

Skog
ed Skogssällskapet. 

 ha ört
bostads
Västerdalen ver e
 
Busstermin
Tillsyn och ing
till fredag. Under perioden 2007-01-01-
2007- ad
p
Vid  ha
klottersa
bort inom 24 timm
anmälan. Vid 9 st tillfällen har 
skadegörelse skett på glasrutor, som krävt 
åtgärd av glasmästare. 
 
Prestation/Nyckeltal utfall år 2006/2007 
och budget år 2007. 
 
 
 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Antal 
ljuspunkter 

5 450 5 472 5 450 

Kostnad 
kr/ljuspunkt 

489  697 586 

Skadegörelse, 
tkr 

517 931 0 

Simskola 694 644 0 

 
Investeringsprojekt med kommenta

rojekt som avslutas 
rer 

skolor, förskolor -518 tkr 

s förskolor. Dränering av 
skola. 

ng mm -39 tkr 
na Dalen samt 

 Aronsborgsviken 
 

P
1310 Utemiljö 
Utökad verksamhet vid Råbydals fsk, 
upprustning av utemiljön vid Rungårdens 
ch Mansängeno

gård vid Backsippans för
1312 Parkering, torgbildni
lytt av koloniområdet Gröf

påbörjat upprustning vid
1314 Lekplats +69 tkr 
upprustning av lekplatser i bostadsområden 
 
Projekt som överförs till år 2008 
1301 Trafiksäkerhetsåtgärder i bl a. 
bostadsområden 
1302 Bullerplank Talltorp 
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1304 N Västerskogs industriområde, 
nslag för färdigställande av vägar i 
ästerskogs industriområde i samband 

 
r förnyelse 

r 

325 Kommunala bryggor 
al 

 

kerhetsåtgärder för 
ollektivtrafik 

gatubelysningens ljuskällor med 

ar 

nmälan om det är möjligt med 
hänsyn till väderförhållandena. 

h 60 

afiksäkerhetsarbetet att fortsätta. 
tgärder kommer att genomföras inom bla. 
ostadsområdena i samverkan med boende. 

ga för 
andikappade. Komplettering av 

gatubelysning längs gång- och cykelvägar 
att öka tryggheten. Arbetet 

 

tt fortsätta. 

Skötseln av kommunens skogsområden 
kapa bra 

Viktiga förändringar och trender 

nhusets 
gästpar 9-01. 

 
avsluta

omm r 
räggabadet. Upprustning samt förnyelse 

av utrustning har skett. 
Kolonilotterna i Gröna Dalen har flyttats 

. 

lysning har 
rdigställts på Åsen. 

llevivägen. 
om ix, Verkstadsvägen i 

s industriområde har 
tällts. 

tliga lysrör har bytts ut. 
ojekt för samtliga åttonde klasser 

rts i samarbete med  
valtningen och 

afiksäkerhetsrådet. 
mar 

 för besökare till badet. 
ades den 12 augusti med start 

egi. 

a
V
med företagsetableringar överförs till 2008
1308 Diverse belysningspunkte
av belysning 
1317 Diverse gatu/park    
1318 Ullevivägen, trafiksäkerhetsåtgärde
har påbörjats 
1
1326 Kommunägd kretsloppscentr
1329 Gc- väg utmed Kalmarvägen  
återstår staket mot Håbohus fastighet på
Agvägen samt lantmäteriförrättning,  
1330 Trafiksä
k
 
Måluppfyllelse 
Mål 1: utbyte av 280 (10%) av 

kvicksilver till natrium. 
 Måluppfyllelse: Uppfyllt 
Mål 2: Klotter på kommunala anläggning

tas bort senast 24 timmar efter 
a

Måluppfyllelse: Uppfyllt 
Mål 3: Upprätta plan för underhåll av 

kommunala lekplatser. 
 Måluppfyllelse: Ej uppfyllt 
Mål 4: Delta i försöket med nya 

hastighetsgränser 40 oc
km/tim. 
Måluppfyllelse: Uppfyllt. 

 
Framtiden 
Under 2008-2009 kommer 
tr
Å
b
Upprustning av lekplatser kommer att 
fortsätta, samt att göra de tillgängli
h

fortsätter för 
med att förbättra tillgängligheten i gatu och
parkmiljön för människor med 
funktionshinder kommer a
 
 

fortsätter för att s
rekreationsområden. Skötseln av 
kommunens parkmiljöer ska utökas. 
 

Avtal med entreprenör om 
parkeringsövervakning vid kommu

keringar gäller fr o m 2007-0
 
Utveckling under året/pågående och

de projekt 
K unen har övertagit ansvaret fö
K

med anledning av byggnation av särskola
Upprustning vid Aronsborgsviken har 
påbörjats. 
Gc-väg inklusive be
fä
Trafiksäkerhetsåtgärder har påbörjats på 
U
Vägen till C
Västerskog

bim

färdigs
Ishallens sam
Mopedpr
har genomfö
bildningsför
tr
Utbyte och komplettering av bom
pågår vid GC-vägar. 
Gångbana har iordningsrtällts vid 
kalmarsandsbadet för att öka 
rafiksäkerhetent

Ishallen öppn
av hockeyskola i Bålsta Hockeys r
Komplettering av papperskorgar och 
hundlatriner utmed GC-vägar fortsätter. 
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Resultat i tkr 
Energirådgivning 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Avvikelse 

Intäkter  
 

255 255 255 0 

     
Kostnader     
Personalkostnader -2 0 0 0 
Köp av verksamhet -152 -187 -185 -2 
Övriga kostnader -101 -68 -70 2 
Summa kostnader -255 -255 -255 0 
     

Resultat 0 0 0 0 

     

Netto 
investeringar 

0 0 0 0 

 
Ansvarsområde 

en kommunala energirådgivningen sker 
å entreprenad i ett samarbete mellan 26 
ommuner i Stockholmsregionen. 
enomförandet av telefonrådgivning, drift 

v en gemensam hemsida sköts av K-
onsult i Stockholm. En gemensam 
rojektledare arbetar med samordning av 
kala aktiviteter, viss utveckling av 

erksamheten samt informationsspridning. 
erksamhetens planering och inriktning 

köts av en styrgrupp med representanter 
ån de deltagande kommunerna samt en 
rbetsgrupp för marknadsföringsinsatser. 

0 tkr 
erksamheten har utförts inom ram. 

rganisation 
n person från Håbo kommun ansvarar för 
amordningen. 

ersonalförändringar 
förändrad organisation. 

tveckling under året 

shåll i 
mråden med hög andel direktverkande el-

uppvärmda hus. I samband med detta 
anordnades två seminarier för småhusägare 
med olika tema om 
uppvärmningsalternativ. Lokala utställare 
och återförsäljare deltog och seminarierna 
hade höga besöksantal. 
 

D
p
k
G
a
K
p
lo
v
V
s
fr
a
 
Ekonomisk utvärdering 
V
 
O
E
s
 
P
O
 
U
Under 2007 har uppsökande 
nergirådgivning erbjudits till 846 hue

o

 
 
 
Ett seminarium ”BRF-energieffektiv” har 

e till kommunens 
ngar. Föreningarna fick 

inarier. Två företag var 
tresserade. 

kommunen besökt och genomfört 
”Energismart” som Energirådgivningen 
arrangerar tillsammans med Tekniska 
museet. 

ngssamarbetet har under 

a. 

enomförs under 
t bidrag erhålls. 

ts 

hållits riktad
bostadsrättsföreni
förutom en föreläsning av energirådgivaren 
också handboken ”BRF-energieffektiv” 
som Energirådgivningen tagit fram. 
 
Under året har de verksamheter i 
kommunen som har stora oljepannor 
erbjudits rådgivning och deltagande på 
rådgivningssem
in
 
Energirådgivningen har funnits på plats i 
Bålsta centrum och anordnat en 
energitipspromenad på Håbo festdag. 
 
Under året har 8 skolklasser från 

 
Energirådgivni
året arbetat med upphandling av ny konsult 
för telefonrådgivning och drift av hemsid
Ett förlängningsavtal med nuvarande 
konsulter har tecknats till dess att 
upphandlingen är genomförd. 
Upphandlingen g
förutsättningen att statlig
 
Under året har en ny hemsida upphandla
och åtgärder utförts för att effektivisera 
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telefonrådgivningen utifrån resultaten från 
Verkningsgradsprojektet 2006”.  

med syfte att 
 

nergieffektivisering och en ökad 
 förnyelsebar energi. 

 
Måluppfyllelse 
(gemensamma för Avfallshantering, 
Energirådgivningen och Miljöteknik) 
Mål 1: Kommunalägd återvinningscentral 

ska anläggas. 
Måluppfyllelse: Uppfyllt 

Mål 2: Ny avfallsentreprenad ska 
upphandlas och uppstartas. 

 Måluppfyllelse: Uppfyllt 
Mål 3: Ny energi- och klimatplan ska 

arbetas fram. 
 Måluppfyllelse: Ej uppfyllt 
 
Beskrivning av kundtillfredsställelse – 
kvalitet  
Genom att verksamheten lyder under ett 
bra avtal med en konsult, som i sin tur 
kontrolleras av en tredje part, ökar 
kvalitetssäkringen. 

restation/Nyckeltal utfall år 2006/2007 

”
 

Miljöarbete 
Energirådgivningen bedrivs 
minska energianvändningen och
miljöbelastningen genom 
e
användning av

 

 
P
 Bokslut 

2005 
Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Rådgivning via 
telefon och e-
post 

100 297 124 

B
genomsnitt per 

465 493 490 esök i 

dag på 
gemensam 
hemsida under 
oktober månad 

 
Investeringsredovisning med 
kommentarer 

vesteringsprojekt finns ej inIn om 
erksamheten. 

  

 
m 

ingen är ett 
g. 
eviljat 

 
 
 

v
 
Framtiden 
Avtalet med K-konsult, avseende 
gemensam hemsida, telefonrådgivning och

vissa lokala aktiviteter, har förlängts till
och med mars 2008 och en gemensa
upphandling av ny konsult har påbörjats. 
Förutsättningen för upphandl
beslut om fortsatt statlig finansierin
Statligt bidrag är sökt men ännu ej b
för perioden 2008-2010. 
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Avfallshantering, taxefinansierad 

 

Inom Avfallshantering rym
 

r 
 

Ekono
Avfalls

v 
rbrän från 

 avfallsh ng. nd ns 
anuari år 2007 är -1 108 tkr och 

ans 00 gå
3 087 tkr = +1 979 tkr 

5 %) 

ersonalförändringar 
ringen redovisas separat 

och bokslut 
leg n eknik. 
 
Utveck
 
Avfalls
En revi
renhåll
Avfalls
renhåll
kommu
 
Av s
Ska v  
förbrän
industr
hushåll
industr e är skattepliktigt. 
Detta ger en sänkning av  
 

 

 
Ansvarsområde 

s renhållning 
med avseende på hushållssopor, slam- och
latrintömning, information och planering 
av kommunens avfallshantering. 
Verksamheten är finansierad av taxor fö

 förabonnemang och hämtningsavgifter
hushållssopor. 
 

misk utvärdering + 3 087 tkr 
hanteringens överskott beror till 

ing astörsta delen på retroaktiv återbetaln
ningsskatten, ökade intäkter fö

abonnenterna samt 50 % minskade 
mängder deponi på återvinningscentralen. 
Redovisat överskott , 3 087 tkr, redovisas i 
fond för anteri  Ingåe e bala
i fonden j
utgående bal för år 2 7 upp r till -
1 108 tkr + 
 
Organisation 
Inom verksamheten arbetar 5 personer.  
(1 st 100 %, 1 st 0,75 %, 3 st 0,2
Verksamheten är kopplad till miljöteknik 
samt förvaltningens kundtjänst samordnat 
med VA-verket. 
 
P
Avfallshante
fr.o.m. den 1 januari 2005. Tidigare har 

verksamhetsberättelse, budget 
at i om området Miljöt

ling under året 

plan och renhållningsordning 
dering av avfallsplanen och 
ningsordningen har skett. 
plan 2007-2012 och 
ningsordningen antogs i 
nfullmäktige 2007-02-26. 

fall skatt 
tte erket har efter nya tolkningar av

ningsskatten medgett att 
iavfall och den fossila delen av 
savfallet får hänföras till 
ivärme vilket int

 
 
förbränningsskatten från 445 kr till 230 kr. 
Återbetalning av skatten sedan dess 
införande 2006-07-01 skedde i december 
2007. 
 
Kommunägd återvinningscentral 
Upphandling av byggnation av 
återvinningscentralen skedde i början av 
året och i maj påbörjade SVEAB 
anläggningsarbetet. Anläggningen 
beräknas stå klar i början av 2008 då den 
också kommer att tas i drift.  
 
 
 

Resultat i tkr 
Avfallshantering 
taxefinansierad 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2076 

Budget 
2007 

Avvikelse 

Intäkter  
 

13 254 19 016  18 000 1 016 

     
Kostnader     
Personalkostnader -1 175 -900 -1 213 314 
Köp av verksamhet -4 057 -4 083 -4 640 557 
Övriga kostnader -9 130 -9 625 -10 386 761 
Kapitaltjänst 0 -1 321 -1 761 440 
Summa kostnader -14 362 -15 929 -18 000 2 071 
     
Resultat - 1 108  3 087 0 3 087 
     

Netto 
investeringar 

-513 -15 986 -17 276 1 291 
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Avfallsentreprenaden 
I samarbete med Upplands-Bro kommun 
har en ny avfallsentreprenad upphandlats. 
Avfallsentreprenaden är uppdelad i tre 
delar, insamling av hushållsavfall, 
insamling av slam och fettavfall samt drift  
och skötsel av kommunens  
återvinningscentral. Insamling av  
hushållsavfall sköts av Ragn-Sells, 
insamling av slam och fettavfall sköts av 
LS tankservice, entreprenaderna startade 
15 oktober 2007. Drift och skötsel av 
återvinningscentralen kommer att skötas av 
Ragn-Sells och beräknas påbörja den 4 
februari 2008. 
 
Omlas  av hushållsavfall 
Ett avtal har tecknats i samarbete med 
Upplands-Bro kommun om gemensam 
omlastning av hushållssopor på Högbytorp. 
Omlastningen börjar 2007-10-15. 
 
Transporter från omlastning till 
förbränning 
Upphandling av transporter från 
omlastning till förbränning har skett och 
sköts av Ragn-Sells. 
 
FIR (fastighetsnära insamling av 
returmaterial) 
Försöket med fastighetsnära insamling av 
returmaterial pågår fortfarande och 
kommer att  
tas med i som ett alternativ i utredningen 
om kommunens framtida avfallshantering. 
Utredningen kommer att göras 2008. 
 
STAR kholmsregionens avfallsråd) 
Håbo kommun har blivit medlem i 
Stockholmsregionens avfallsråd som är ett 
samarbete kring avfallsfrågor mellan 
kommuner och kommunala bolag i 
Stockholmsregionen.  
 
Information 
Inform ionsarbetet har skett genom 
regelbunden information i BUB-bladet, 

en informationskväll för 

avfallstema, en batteriinsamlingskampanj 

under Skoklosterspelen samt medverkan på 
Håbo festdag. 
 
MILJÖARBETE 
Allt arbete inom Avfallshantering är  
miljöarbete. 
 
Måluppfyllelse 
Mål 1: En ny avfallsentreprenad skall 

upphandlas och uppstartas. 
 Måluppfyllelse: Uppfyllt 
Mål 2: Transport av hushållsavfall ska 

upphandlas. 
 Måluppfyllelse: Uppfyllt 

ål 3: Försöket med fastighetsnära 
av returmaterial skall 

 

t 
h 

e. 
Utredning av hantering av 

 

gsmål för 
avfallshanteringen i Miljötekniks 

hetsplan skall revideras. 

006/2007  

tning

(Stoc

at

miljönyheter, 
bostadsrättsföreningar med energi- och 

M
insamling 
fortsätta och kommer att ingå i 
förfrågan avseende ny 
avfallsentreprenad. 

 Måluppfyllelse: Uppfyllt 
Mål 4: En kommunägd återvinningscentral

ska anläggas och börja användas. 
 Måluppfyllelse: Uppfyll
Mål 5: Ta bort en återvinningsstation oc

alla mjukplastbehållar
 

organiskt avfall skall påbörjas.
 Måluppfyllelse: Ej uppfyllt 
Mål 6: Kommunens långsiktiga mål och 

inriktnin

verksam
 Måluppfyllelse: Ej uppfyllt 
 
Prestation/Nyckeltal utfall år 2
 Bokslut  

2005 
Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Hushålls- 5 158 
avfall ton/år 

5 134 5 306 

A
på

ntal besökare  44 821 
 Kretslopps- 

centralen 

43 487 46151 

Avfall mottaget på 
Kretsloppscentralen 

2 482 2 886   2 835 

 
Investeringsredovisning med 
kommentarer  
Upphandling och byggnation av 
kommunägd återvinningscentra
under år 2007. Fä

l har pågått 
rdigställs 2008. 
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Framtiden 
Under det närmsta året kommer följande 
törre projekt att genomföras; 

• Avfall ska utreda 
samverkansformer med andra 
intressenter både internt och 
externt. Utvärdering sker genom att  

antalet samverkansformer ska öka 
jämfört med 2007.Under 2008 ska 
miljökunskapen öka inom avfall. 
Utvärdering sker genom att mäta 
kunskapsnivån innan och efter 
utbildning. 

e 
verkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

• Avfall ska minska sina största 
direkta och indirekta 
miljöpåverkan. Utvärdering sker 
genom en uppföljning av betydand
miljöpå
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Miljöteknik 

 

nsvarsområde 
Miljöteknik fungerar som internkonsult för 

iljöfrågor för kommunens samtliga 
vdelningar och förvaltningar. Miljöteknik 
nsvarar för miljöanpassade byggprojekt, 
iljöanpassad upphandling, miljöledning 

ch för miljöinformation både internt och 
xternt. Även energiplanering, 
nergirådgivning och avfallshantering 
gger inom ansvarsområdet. 

konomisk utvärdering  +337 tkr 
erksamheten bedrevs med lägre nyttjande 

av konsulttjänster och lägre nyttjande av 
öpta tjänster. 

rganisation 
Inom verksamheten arbetar 2 personer 

,75 % + 0,25 %) och under 2007 har 1 
rojektanställd arbetat 0,5 % på 
iljöteknik. 

 
ersonalförändringar 

tveckling under året 
Miljöteknik har under 2007 drivit 
framtagandet av en övergripande energi- 
och klimatplan för Håbo kommun 
tillsammans med representanter från 
samtliga förvaltningar. Arbetet under året 
har resulterat i en Energi- och 
klimatutredning. 
 

 
 
 

 

 
Resultat i tkr 
Miljöteknik 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Avvikelse 

Intäkter  
 

59 42 0 42 

     
Kostnader     
Personalkostnader -424 -706 -690 -16 
Köp av verksamhet 0 -24 -288 264 
Övriga kostnader -23 -55 -102 47 
Summa kostnader -447 -785 -1 080 295 
     
Resultat -388 -744 -1 080 337 
     

Netto 
investeringar 

0 0 0 0 

A

m
a
a
m
o
e
e
li
 
E
V

k
 
O

(0
p
M

P
Oförändrad organisation. 
 
U

 
 

 hur miljö- 
och teknikförvaltningen effektivare kan 
arbeta med miljömålen genom att införa ett 
miljöledningssystem. Under året har första 
steget genomförts i och med en 
miljöutredning för förvaltningen. 
Miljöutredningen har legat till grund för 
Miljö- och tekniknämndens miljörelaterade 
mål för 2008. 
 

formationsarbetet har koncentrerats till 
miljösidorna på hemsidan, miljönyheter, 

ngen. 

tion 

Miljöarbetet 
Miljötekniks ansvarsområde är miljöarbete 
och verksamhetens alla mål syftar till att 
minimera kommunens miljöpåverkan. 
 
Måluppfyllelse 

mma för Avfallshantering, 
nergirådgivningen och Miljöteknik) 
ål 1: Kommunalägd återvinningscentral 

ska anläggas. 
Måluppfyllelse: Uppfyllt 

 
Ett förslag har arbetats fram på

In

viss annonsering och energirådgivni
Någon miljöalmanacka för 2008 har inte 
arbetats fram. 
 
Miljöteknik har under året inte ägnat några 
resurser åt miljöprogram för byggna
eftersom inga nya anläggningar planerats. 

 

(gemensa
E
M
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Mål 2: Ny avfallsentreprenad ska 

upphandlas och uppstartas. 
 Måluppfyllelse: Uppfyllt 
 
Mål 3: Ny energi- och klimatplan ska 
arbetas fram. 
Måluppfyllelse: Ej uppfyllt 
 
Prestation/Nyckeltal utfall år 2006/2007 
och budget år 2007 
Inga nyckeltal för verksamheten är 
framtagna. 

ik ska under 2008 arbeta med att 

på 

ing, 
v 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Investeringsredovisning med 
kommentarer  
Investeringsprojekt finne ej inom 
verksamheten. 
 
Framtiden 
Miljötekn
minska förvaltningens största direkta och 
indirekta miljöpåverkan genom att satsa 
intern miljöinformation, öka 
miljökunskapen  
inom alla verksamheter energirådgivn
och ställa miljökrav i upphandlingar a
transportintensiva entreprenader. 
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Bygg- och miljöavdelningen, bygg- och
plan 
 

 

A
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BRUTTOKOSTNAD ÅR 2007

Mät- kart och 
GIS
24%

Miljö- och 
hälsoskydd

30%
Bygg och plan

46%
Resultat 
i tkr 
Bygg- och plan 
Mät kart- och GIS 
Miljö- hälsoskydd 

Bokslut Bokslut Budget 
2006 2007 2007 

Avvikelse 

Intäkter 4 104 4 301 3 675 627 
     
Kostnader     
Personalkostnader -6 365 -6 856 -7 082 225 
Köp av verksamhet -677 -631 650 19 
Övriga kostnader -816 -1 002 -1 044 42 
Summa kostnader -7 858 -8 489 -8 776 286 
     
Resultat -3 754 -4 188 -5 101 913 
     

Netto -115 -407 -435 28 
 
nsvarsområde 
ygglov/marklov/rivningslov  
ygglovprövning enligt PBL samt tillsyn 
ver pågående byggprojekt. En god och 
stetiskt tilltalande stads- och 
andskapsmiljö skall uppnås genom 
rbetet. På landsbygden ska nya byggnader 
npassas till traditionell uppländsk 
yggnadskultur. Byggnaders 
verensstämmelse med detaljplaner i 
ätbebyggda områden.  

lanläggning 
 det kommunala planansvaret som 
eskrivs i PBL ingår översiktsplanering, 
pprättande av områdesbestämmelser och 
etaljplaner. Planarkitekterna upprättar 
etaljplaner och program i egen regi eller i 
amverkan med exploatör och dess 
rkitekt. 

kyddsrumsbesiktningar 
et är enligt lagen om civilt försvar en 
ommunal uppgift att kontrollera att 
kyddsrummen i kommunen har en 
illfredsställande skyddsförmåga. 
espektive fastighetsägare har 
nderhållsansvaret och det är bland annat 
ppföljning av detta ansvar som kontrollen 
vser. 

 
 
Obligatorisk Ventilations Kontroll (OV
För att säkerställa ett tillfredsställand
inomhusklimat i byggnader avseende
luftkvalitet skall en ägare se till att 

K) 
e 
 

unktionskontroll av ventilationssystem 
sker. 
 
Bygganmälan, tillsyn och kontroll 
Kontroll av att byggnader uppförs så att 
krav på byggnaders konstruktion, bärighet, 
tillgänglighet, energieffektivitet, 
brandsäkerhet och funktion uppfylls. 
Brandfarlig vara 
För hantering och import av brandfarliga 

ch explosiva varor krävs tillstånd. 
illstånd för hantering av ovanstående 

handläggs av Bygg och planenheten 
tillsammans med Räddningstjänstens 

Ekonomisk utvärdering + 235 kr 
Verksamheten har utförts med ett 
ekonomiskt överskott. 
Bygglovverksamheten har fortsatt att öka i 
ntal ärenden. Detaljplanering på uppdrag 

er har lett till ökade intäkter. 
r utöver 

 

f

o
T

brandingenjör. 
 

a
av exploatör
Förstärkning med externa resurse
ordinarie personal har belastat 
kostnadssidan men har vägts upp av ökade
intäkter av bygglovhandläggningen. 

 

investeringar 
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Organisation 
På bygg- och planenheten arbetar sex 
personer. 
 
Personalförändringar 
Oförändrad ordinarie organisation. Under 

n 
 ett 

 under året 

ygganmälan vilket sammankopplats 
ktioner och system för en 
 tillgänglighet av 

mheten. Systemen medför 
möjligheter att klara högre arbetsvolymer 
med bibehållen handläggningstid. 

Måluppfyllelse 
Mål 1: Driftsätta ärendehanteringssystemet 

för bygg- och miljö. 
 Måluppfyllelse: Uppfyllt 
Mål 2: Bygglovansökningar av enklare art 

beslutas inom 10 arbetsdagar. 
Måluppfyllelse: Uppfyllt 

Mål 3: I samarbete med exploatör upprätta 
detaljplan för etapp 1 för 

 

eslutas av 
KF under 4:e kvartalet 2007. 

:a 

Mål 7: Genomföra detaljplanering av 

useum. 

edieras inom 
 

– 
året har bygglovsverksamheten och viss 
del av bygganmälans verksamhete
förstärkts med externa resurser mellan
personalbyte av byggnadsinspektör och 
ökade behov av bygglovhandläggning. 
 
Utveckling
Den viktigaste förändringen är införande 
av ett verksamhetsstödsystem för bygglov 

ch bo
med olika stödfun
bättre kontroll och
verksa

Frösundavik. 
Måluppfyllelse: Ej uppfyllt 

Mål 4: Upprätta detaljplan för område
E,F,I, K - Viby äng. 

 Måluppfyllelse: Ej uppfyllt 
Mål 5: Detaljplan för Kivinge b

 Måluppfyllelse: Ej uppfyllt 
Mål 6: Detaljplaneprogram för Krägga 

Herrgård godkänns av KS under 2
kvartalet 2007 efter 
strandskyddsupphävandeprövning 
inom delar av området. 
Måluppfyllelse: Uppfyllt 

Åbergs museum med delområden 
för Huseum, Studeum och B

Mål 8: Upprätta detaljplan för Dragets 
industriområde (utökning). 

 Måluppfyllelse: Uppfyllt 
Mål 9: Bygglov med stöd av delegation 
skall normalt beslutas och exp
21 arbetsdagar.
 

Beskrivning av kundtillfredsställelse 
kvalitet  

Inte nöjd Delvis nöjd Nöjd eller mycket nöjd

mning av handläggningen av ärendet som 
et samt byggsamrådet

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

De bygglovssökandes bedö
helh

Handläggningen av ärendet som helhet Byggsamrådet  

 KOMREV en 
on av bygglovshanteringen genom 

ar 

 

 
der 

d v s handläggningstid, 
rättssäkerhet och bemötande. 

Under 2006 genomförde
revisi
utskick till tidigare bygglovkunder. 
Resultatet blev att 77% av kunderna v
nöjda eller mycket nöjda med 
handläggningen som helhet vilket är ett 
mycket högt betyg. Idag finns en
referenskommun som fick 54 % nöjda 
kunder med samma underlag.  
Mellan 4 och 7% av kunderna var inte 
nöjda vilket är en låg siffra för en 
myndighet. 
Materialet kommer att användas för att 
förbättra verksamheten ytterligare genom
att vi även fick svar över vad våra kun
prioriterade högst, 

1

Vad tycker våra bygglovssökande är viktigast att bli bättre på?

Handläggningstid

Personligt bemötande

Rättssäkerhet, dvs rättvis
handläggning
Motivering till beslut

Avgiftsnivå

Tillgänglig information
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Prestation/Nyckeltal utfall år 2006/2007 
och budget år 2007 
Under 2006 vann 12 detaljplaner laga kraft 
i Håbo kommun. 2007 var samma siffra 8  
planer. Antalet pågående planer är i dec ca 
10 st varav flera är inne i ett slutskede men 
kommer att vara klara strax efter årsskiftet.  
 
Under året har det arbetats med flera större 
projekt som tagit mycket resurser i 
anspråk, planprogram för Kalmarsand har 
påbörjats och Frösundavik samt Krägga 
Herrgård har godkänts av 
kommunstyrelsen. Ett mindre planprogram 
rörande en förskola har också godkänts av 
KS. Summa 5+3 planer och planprogram. 

Antal detaljplaner
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Bygglov och bygganmälan 

talet 

rygt 
 

 

och 
byggstarter till förra året. Dessa blir 
inflyttningsklara under 2007/2008. 
 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Under verksamhetsåret har 48 st 
enfamiljshus och 0 lägenheter i 
flerbostadshus beviljats bygglov. An
garage var drygt 40 st. Totalt antal 
bygglovprövade ärenden uppgick till d
350 st och bygganmälanärenden till ca 200
ärenden. Antalet ärenden har i huvudsak 
motsvarat föregående år med skillnaden att
inga flerbostadshus har tillkommit vilket  
har berott på ändrade skatteregler som 
tidigarelade bygglovprövningar 

Nybyggnad (utvalda)
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Investeringsredovisning med 

ystem, winbär från Tekis, 
har installerats och tagits i drift. Fortsatt 

planeras 
n 

erksamheten. Under 2008 kommer antalet 

 

uppgifter 
r myndigheten blir kontroll av att 

nergibesiktningar görs enligt ny lag.  
Förändringar i Plan- och bygglagen med 
ammanslagning av bygglov och 
ygganmälan förväntas till 2009 vars 

konsekvenser är svårbedömda idag men 
ommer troligen att medföra ett helt nytt 
rbetssätt med ändrade kompetenskrav på 

tjänsterna. 

kommentarer  
Investering för införande av ett 
verksamhetsstöds

utveckling sker under 2008. 
 
Framtiden 
Under 2007-2008 kommer flera 
flerbostadshusområden att detalj
för att uppföras något år senare vilket ka
ge stora effekter inom den kommunala 
v
villatomter i Bålsta som kan bebyggas öka 
avsevärt, främst i Viby äng. Till viss del 
kompletteras detta av förtätningar i äldre
områden som Krägga och Kivinge men 
också Skokloster. Tillkommande 
fö
e

s
b

k
a
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Bygg- och miljöavdelningen, Mät Kart 
IS 

nsvarsområde 

art 
ppdatering av primär- och adresskartor i 
utoCad, adress och byggnadsregister i 
ALK. Upprättande av nybyggnadskartor, 
geskontroller och fastighetsförteckningar. 
ramställa detaljplaner tillsammans med 
lanarkitekt. Kontakter med Lantmäteriet 
ällande fastighetsregleringar. AutoCad-
upport samt kartframställningar. 
dressättning av byggnader och 
genheter. 

ing av mätdata, grov- och 
finutstakningar, polygonpunkter och 

ed 

S. 
ska 

Ekonomisk utvärdering + 286 tkr 
Ökade intäkter från försäljning av 
kartprodukter och mätningstjänster samt 
fasta abonnemang på kartmaterial. Högre 
kvalitet på data har gett ökade intäkter. 
Totala intäkter från försäljning och utförda 
tjänster var 2007 + 1 124 tkr. 

Organisation 
Kart-, mät- och GIS-enheten består idag av 
fyra heltidstjänster. En karttekniker, en 
mätningstekniker, en GIS-ingenjör och en 
GIS-samordnare 

Personalförändringar 
Inga personalförändringar är aktuella under 
2007. Fortsätter antalet beställningar av 
tjänster bör vi anställa en mät/karttekniker 
till istället för att köpa stora volymer 

tjänster via extern mätkonsult som för 
närvarande är Metria. 
 

GIS 
GIS-pl
uppgraderats under året för att passa 
kommu
kommu att 
tas i dr
verksamhetssystem med integrerat kartstöd 
har införts, åt bl a VA samt bygg och 
miljö, där äldre system ersatts med nya 
som är anpassade för kommunens GIS-
plattform och databasmiljö. Utöver fast 
anställd personal köps externa mättjänster 
för de b utföras 

G
 
A

K
U
A
B
lä
F
p
g
s
A
lä

Mät 
Mätning i fält inklusive GPS. Beräkning 

ch redovisno

höjdfixar. Uppdatering av VA-kartan m
VA-ledningsdatabasen. Underhållsansvar 
för mätinstrument och fordon. 

GIS 
Samverkansansvar för spridning av GIS 
inom Håbo kommun. System- och 
utvecklingsansvar för GIS-plattform och 
AutoCAD-miljö. Stödja och utbilda 
användare för ett brett utny nde av GIttja
Förvaltning och underhåll av geografi
databaser. 

Utveckling under året 

attformen har anpassats och 

nens behov. En extern karttjänst för 
nens hemsida har utvecklats för 

ift i början av 2008. Nya 

eställningar som inte kan 
med aktuell bemanning inom utlovad 
handläggningstid. 

 
Högupplös
kartinform

Mål 1: 
nst på 

kommunens hemsida. Startfunktion 
med adressökningskarta. 

 Måluppfyllelse: Uppfyllt 

ta flygfoton som kombineras med övrig 
ation sparar handläggningstid. Bilden visar 

kommunhuset och VA-ledningar. 
 
Måluppfyllelse 

Vidareutveckling av en 
kommuntäckande karttjä
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Beskrivning av kundtillfredsställels
kvalitet  
Produktionsmålen med leverans av
nybyggnadskarta och utförande
finutstakning vid byggnation inom 21 
dagar har klarats i 70% av beställningarn
och för utstakningar i 100 % av äre
 
Prestation/Nyckeltal utfall år 2006/2007
Mät-, Kart- och GIS enheten 

e – 

 
 av 

a 
ndena. 

 

Under 2007 gjordes det 23 
grovutstakningar, 34 finutstakningar, 33 
lägeskontroller, 35 mätningsuppdrag 
internt och 12 uppdrag för mätning och 
kartförsäljning..  

MÄT- OCH KARTSTATISTIK
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Investeringsredovisning med 
kommentarer 
Projekt som avslutas 
1344 Tilläggsmoduler Arcview 0 
 
Projekt som överförs till år 2008 
1343 Program, server, licenser, WEB 
Projektet ej färdigställt och delar av 

Framtiden 

  

GIMS, som används för spridning av 
geografiskt relaterad information via 
Intranät byts successivt ut mot Tekis GI för 
tt bättre stödja de nya 
erksamhetsstödsystemen inom bygg- och 
iljö.  

Efterfrågan på mätningsuppdrag, både 
internt och externt, ser ut att öka de 
kommande åren. 
 
Arbete på nationell och internationell nivå 
pågår för byte av referenssystem. Våra 
GIS-data och primärkarta ligger nu i olika 
koordinatsystem men har 2007 flyttas till 
en databas vilket underlättar en 
hopslagning i samma koordinatsystem, 
Sweref 99. Detta avses införas inom 1-3 år.  
 
Utökade samarbeten med andra kommuner 
och/eller företag kommer att vara viktigt 
för verksamhetens fortsatta utveckling. 
Samverkan sker i idag med Metria och 
Enköpings kommun i huvudsak. 
 
 
 
 

 

investeringen förs över till 2008 för att 
slutföra extern karttjänst 
 

Under 2008 kommer man att arbeta med en 
fortsatt utbyggnad av befintlig GIS-
plattform med avseende på 
lagringskapacitet, prestanda, redundans 
och driftsäkerhet. 

Tillgänglighet av kartdata genom 
publicering av nya karttjänster via Internet.

a
v
m
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Bygg- och miljöavdelningen, Miljö 
hälsoskydd 
 
MILJÖSKYDD 

nsvarsområde 
iljöskyddstillsyn enligt miljöbalken samt 

rövning av nya/ändrade miljöfarliga 
erksamheter. Vid tillsynen beaktas frågor 

liehantering, 
amning, förorenad mark 

Ekonomisk utvärdering +371 tkr 
Större avvikelse inom verksamheten 
Vakant tjänst del av året + 259 tkr 

Organisation 
På miljöenheten finns 2,5 heltidsanställda 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer som 
arbetar med miljöskydd. 

Personalförändringar 
Oförändrad organisation. 

Utveckling under året 
Gällande förorenad mark har en dialog 

nne 
vidtagit åtgärder när föroreningar 

ar 
tåndsnämnden. Granskning 

ed 
ommunens planer på att bygga ny 

örts. 

kydd 
råden) 

 
 nedan angivna 

pletta 

umpar, 6 
vlopp, 8 veckor. 

avloppsverk för fler än 25 pe, större 
djurhållningar mm) - 6 veckor, 
komposter -5 veckor. 
Måluppfyllelse: Uppfyllt 

ål 3: Livsmedel: Inför kontrollbesök  
            informeras verksamhetsutövaren 

          om  hur tillståndsprövning går till 
          och vad som förväntas av denne. 

Måluppfyllelse: Uppfyllt 
ål: 4: Miljöskydd - Inför inspektioner 

skickas information ut om vanligt 
förekommande brister och hur 
företaget kan åtgärda dessa. 
Måluppfyllelse: Uppfyllt 

Mål 5: Förorenad mark som påträffas skall 

omgående i direkt anslutning till 
upptäckt. 
Måluppfyllelse: Uppfyllt 

Mål:6: Provtagning och analys av 
bekämpningsmedel, arsenik och 
uran. Provtagningar  baseras på en 
geografisk spridning och 
bebyggelsetäthet inom kommunen. 

 Måluppfyllelse: Uppfyllt 
Mål 7: Anmälningar om misstänkt vanvård

anslutning till anmälan. 
 Måluppfyllelse: Uppfyllt 

agomål på den egna 

remot flera gällande 
har tillsyn på. 

 skall anmäla sig minst 

 
ånga fall och då styrs kortaste  

essa 
) och 

retagarens förmåga att bemöta 
ynpunkter eller ändra i inlämnat förslag. 
andläggningstider enligt mål har hållits i 
ög grad. 

 

A
M
p
v
som buller, kemika
avfallshantering, d
etc. 

förts med en fastighetsägare efter att de

upptäckts. Förslag till beslut om 
undersökningar av Skörbytippen h
skrivits till Tills
av provtagningsplan i samband m
k
förskola vid förorenad mark har utf

Måluppfyllelse (Miljö- och hälsos
samtliga delom

Måluppfyllelse 
Mål 1: Tillståndspliktiga verksamheter 

enligt nedan skall handläggas och
expedieras inom
tider efter att kom
ansökningshandlingar inkommit till 
myndigheten. Värmep
veckor Enskilda a

 Måluppfyllelse: Uppfyllt 
Mål 2: Miljöstörande verksamheter 

(bergkross, grussorteringsverk, 

M

  
  

M

prioriteras och krav på 
undersökning, utredning och 
saneringsåtgärder skall ställas 

 
av djur skall följas upp i direkt 

 

Hälsoskydd 

Beskrivning av kundtillfredsställelse – 
kvalitet  
Inga skriftliga kl
verksamheten från kunder har inkommit 
under året, dä
verksamheter vi 
Verksamheter som
6v före start enligt Miljöbalken vill ofta 
starta på mycket kort varsel vilket 
avdelningen försökt bemöta så långt 
möjligt. Kommunicering med närboende
krävs i m
handläggningstid av då svar från d
inkommer (enligt förvaltningslag2-3v
fö
s
H
h
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Prestation/Nyckeltal  
Kostnadstäckningsgraden för 
miljöskyddsverksamheten var budgeterad 

ll 20 % exklusive kostnader för 
er. Utfallet 2007 

ns 

ti
administration och lokal
blev 16 %. Minskade utgifter pga. vaka
vid föräldraledighet medförde låga 
personalkostnader. 

Delegationsbeslut Miljö- och hälsa
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Antalet beslut på delegation ökade f
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Antalet åtgärder som medförde 
föreläggande ökade främst p.g.a. projektet 
med besiktning av samtliga förskolor. 

ntalet åtalsanmälningar minskade från 15 
till 4 vilket beror både på att det 
förebyggande arbetet ger bättre utdelning 
vad gäller rapportering av köldmedia samt 

 
 
 
 

A

att en inspektörstjänst var vakant under 
större delen av året. 
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 har 
 

krossar står 

Investeringsredovisning med 

Investering av ett nytt 
Miljö- och 

 

ekonomisystemet och kartstöd 
veransgodkänns 1:a kvaratlet 2008 

Framtiden 
Fortsatta undersökningar av inventerade 

eponier för att avgöra risker för skada på 
änniskors hälsa och miljön kommer att 

öras för att vid behov leda fram till 
anering av dessa områden.  
id och resurser satsas för att nå fram med 
formation till verksamheter som vi 

tövar tillsyn på för att minska de ärenden 
om leder till åtgärdskrav. 
formationskampanjer inför besök med 

beskrivning av vanliga brister hoppas vi 
ka leda till att verksamhetsutövarna 

åtgärdar eventuella brister före 
llsynsbesöket och att arbetet därmed kan 
li mer förebyggande än idag. 

 
 
 

 
Ärenden rörande enskilda avlopp, 
avfallsdispenser, komposter har varit 
oförändrade. Värmepumpsärenden
minskat medan anmälan om miljöfarliga
verksamheter har ökat, där berg
för ökningen i huvudsak. 

kommentarer  

verksamhetsstödsystem för 
hälsoskyddet, ECOS, installerades och

riftsattes under året. Kopplingar till d

le

d
m
g
s
T
in
u
s
In

s

ti
b
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HÄLSOSKYDD 

Ansvarsområde 

Rådgivning, inspektion, delegation samt 
tillsyn inom enskilda avlopp och 
värmepumpar  

 

Ekonomisk utvärdering -71tkr 
Verksamheten utfördes inom ram. 

rganisation 

Jourverksamhet, rådgivning, inspektion, 
iodelegat n, inra e ill myndigheter 

samt tillsyn inom ll och camping, 
vård-, hygien-, sam g ler, l ale

örskolor, djur i tätort, 
or, radon, l , b änd

er. D går även tagning 
stränder o ssä  samt 

n till olika avdelnin nom
ng, kom och andr

. K  
rdsförbunde h ”Arlanda-gruppen”. 

dd/mil l k et; 

På miljöenheten finns en tjänst inom 
n 

der 
älsoskydd. 

enik, 

 

pport ring t
 hote

lin sloka ok r för 
skolor och f

ågavfallsfr  e dning adstr er 
och bassäng et in  prov
av sjöar, bad ch ba nger
att yttrande gar i  
förvaltni mun a 
myndigheter ontaktperson för 
luftvå t oc

Miljösky jöfar ig ver samh

O

hälsoskydd som även handlägger ärende
med enskilda avlopp och värmepumpar. 

Personalförändringar 
Inga personalförändringar är aktuella un
2008 avseende H

Utveckling under året 
Gratis vattenprovtagning för familjer med 
spädbarn har erbjudits kostnadsfritt även 
2007. 
Projekt med vattenkvalitet uran, ars
radon och bekämpningsmedel påbörjades 
våren 2007. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Antal tillståndsansökningar för enskilt 
avlopp

15

23

11 12

0

5

10

15

20

25

År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008

 
 
Bygg- och miljöavdelningen fortsätter med 

tliga enskilda avlopp kartläggningen av sam
inom kommunen som behöver åtgärdas.  
 

Tillstånd värmepumpsanläggningar

r 2008
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60

 
vtagit 

jöskydds 

Investeringsredovisning med 

vesteringar samlade under Miljöskydds 

DJURSKYDD 

Ansvarsområde 
Tillsyn enligt djurskyddslagen. Tillstånd 

ll och kontroll av djurhållningar för att 
 

Värmepumpsansökningarna har a
något. 
 
Måluppfyllelse 
Samtliga mål samlade under Mil
måluppfyllelse. 
 

kommentarer  
In
investering. 

ti
uppnå en god livsmiljö för det enskilda
djuret.  

Ekonomisk utvärdering -24 tkr 
Verksamheten har utförts inom ram. 
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rganisation O
På avdelningen ansvarar en tjänst om 
% av en heltid för den kommunala 
djurskyddstillsynen.  
 

Personalförändringar 
Tjänsten har varit vakant under första 
halvan av 2007 men är nu tillsatt. I
förändring

ca 50 

ngen 
 under 2008.  

U nder året 
ddsärenden under 2007 

elvis 
b r  

Sam iljöskydds 
måluppfyllelse 

200
djurskyddstillsynen att flyttas över till 
Länsstyrelserna. Beslut fattas av 
Regeringen under mars 2008. Hur detta 

u 
okl
flyt nsstyrelsen. 

LIVSMEDEL 

llsyn enligt livsmedelslagen, 

Ko
ver
livs

 
 

Ver ar bedrivits inom ramen. 

den
 
Personalförändringar 
Inga personalförändringar har skett under 
året. 

Utv
ngsinsatser skett av  

 få del av hur 
den nya lagstiftningen påverkar deras  
verksamhet.  Inför 2007 togs en ny 

g a
d  en 

bra livsmedeslhygien kommer att 
premieras genom sänkta avgifter och 

r en god 
s ögre 

avg

Pre

tveckling u
Färre akuta djursky

 än 2005/2006 har påträffats vilket d
e or på mindre tillsyn under året. 

Måluppfyllelse 
tliga mål samlade under M

Framtid 
9 kommer troligen ansvaret för 

kommer att organiseras och styras är änn
art. Eventuellt kommer personal att 
tas över till Lä

Ansvarsområde 
Livsmedelsti
provtagning, godkännande av 
livsmedelslokaler och tillfälliga tillstånd. 

ntrollera och följa upp att det 
ksamheter som tillagar eller säljer 
medel uppfyller en god hygienisk 

standard både i tillagning och vid hantering 
av dessa. 

Ekonomisk utvärdering + 107 tkr
ksamheten h

 
Organisation 
På avdelningen ansvarar en heltidstjänst 

 kommunala livsmedelstillsynen 

 
eckling under året 

Under året har utbildni

livsmedelsföretagare för att

livsmedelstaxa för en kostnadstäcknings-
r d på ca 50 %. Verksamheter som 

be river en god egenkontroll och har

verksamheter som inte ha
liv medelshygien kommer att få h

ifter eftersom det åtgår fler 
tillsynstimmar för dessa. 
 

station/Nyckeltal  

Godkännande livsmedelsverksamhet

24

8

0

5

25

30

10

15

20

2006 2007
 

Under 2007 godkändes 24 
livsmedelsföretag mot 8 under 2006.  
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VA-verket 
 

VA-verket ansvarar för den kommunala 
dric
vat r att förse 

tten och rena deras 

kommu
avloppsanläggningar. Utöver det finns en 

n 
t.  

Redovisat underskott, -1 820 tkr, redovisas 
 

1 820 =276 tkr. 
ten 

70 tkr. 

sunderhåll har flyttats fram i tid. 
törre investeringar har genomförts under 

r 

genom interna ränteintäkter och lägre  
 

 
 
 

Ansvarsområde 

ksvattenförsörjningen och avlopps-
tenreningen i kommunen. Fö

invånarna med va
avloppsvatten har VA-verket fyra 
kommunala vattenverk och fyra 

nala avloppsreningsverk och 

högreservoar och en tryckstegringsstatio
samt vatten- spillvatten- och dagvattennä
 
Ekonomisk utvärdering - 1 820 tkr 
VA-verket är taxefinansierat till 100%. 

i VA-fond. Ingående balans i VA-fonden
anuari 2007 är 2 096 tkr och utgående j

balans för år 2007 blir således 2 096 – 

Större avvikelser inom verksamhe
Vakant tjänst ger ett överskott på +4
Ledningsnätet redovisar ett underskott på -
1 557 tkr inklusive ersättning till 
skadedrabbade för översvämning. 
Ersättningen, som uppgår till -2 222,9 tkr, 
har möjligtgjorts genom att planerat 
edningl

S
åren 2006 och 2007. Kapitaltjänsten ha
justerats och underskottet balanseras 

BRUTTOKOSTNAD ÅR 2007

Övriga 
verksamhets-

kostnader
6%

Pumpstationer, 
ledningsnät

19%

Reningsverket
15%

Vattenverket
10%

Kapitaltjänst
31%

Personal-
kostnad

19%

 
 
kostnad för energi kalier än 
budgeterat. 
 
Organisation 
På VA-verket arbeta er
uppdelat på vattenverk, 
avloppsreningsverk, ledningsnät samt en 
stab och kundtjänst. 

tveckling under året 

ch en 

 

är 

resultat- och balansräkningar redovisas 

och kemi

r tolv p soner 

Kundtjänst, är en sammanhållande 
funktion inom VA, avfallshantering, 
gatu/park/fritid samt fastighet. 
Kundtjänsten ansvarar för extern 
fakturahantering samt flyttanmälningar för 
VA och avfall. Felanmälningar inom 
samtliga verksamhetsområden. 
 
Personalförändringar 
Nyanställning av en drifttekniker gjordes 
under våren 2007.  
 
U
VA-gemensamt 
VA-verket har haft två träffar med 
verksamhetsplanering, en på våren o
på hösten. 

Nya lagen om allmänna vattentjänster 
trädde i kraft 1 januari 2007 vilket inneb
att va-verksamheten bokförs och redovisas 
i enlighet med god redovisningssed, där 

Res ltat  tkr u
VA-verket 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Avvikelse 

Intäkter 24 809 23 453 23 500 -47 
Kapitaltjänst 
ränteintäkter 

0 1 214 0 1 214 

Summa intäkter  24 809 24 667 23 500 1 167 
Kos nadert      
Personalkostnader -5 421 -5 109 -5 715 606 
Köp av verksamhet -4 693 -3 214 -5 238 2 024 
Ö rigv a kostnader -7 225 -9 956 -6 747 -3 209 
Kapitaltjänst -6 500 -8 208 -5 800 -2 408 
Summa kostnader -23 839 -26 487 -23 500 -2 987 
Resultat -970 --1 820 0 -1 820 
     
Netto  
investeringar 
 

-3 883 -26 255 -28 300 2 045 
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särskilt. Redovisningen skall, när den är 
färdig, finnas tillgänglig för 
fastighetsägarna (§50). VA-verket kommer 
tt lägga ut redovis  på 

kommuns hemsida.  

 kund st har f  
förfrågan från Uppl -Bro ko  

jlighet att sköta der
ende  och av VA-

tällning till 
ar u hösten att arbeta 

g till U lands-Br
. 

 
Vattenverk 
Bålsta vattenverk 
• Byte av belysningsarmaturer i 

filterhallen. 
• Inspektion och rengöring av 

ventilationsanläggningen. 
ynasandfilter. 

 

utbyte av PLC, 
n på 

trument för 
kvalitetssäkring och egenkontroll. 

• Ommålning av personaldelens kök. 
 

nad av inlopp- och 
ledning i vattentorn samt 

ombyggnad av sugledning till 
rings parna för att erhålla 

e omsättning i vattentornet. 
ig och utvändig besiktning av 

. 

ats. 

ng 
tallerats. 

 Tillstånd för uttag av 350 000 m3 /år 
vattenverk. 

en har justerats för att 
itet. 

erk
• Installation av ny centrifug samt nya 

t de gamla 

till 
en har 

 

 
sedimenteringsbassängerna 

• 15 nya pumpar har installerats på 

r kopplats in 

• Fyra stationer har fått nya 
automatikskåp och tolv stationer 
har fått nya pumpstyrningar. 

edningsnät 
 Vi har fått 25 nya abonnenter under 

året, varav två är lägenhetshus, 
Solslätten och Källvägen. 

 Överföringsledningen till Kivinge, 
Övergran och Brunnsta har byggts och 
slutbesiktigats. 

 Etappen två, va-ledningar i Kivinge 
stugområde, har upphandlats och 
entreprenör är utsedd. 

a ningen Håbo 

 
VA-verket och tjän ått en

ands mmun om
det finns mö
kundtjän

as 
st avse

verket har en positiv ins
 VA fall. 

förfrågan och h
la

nder 
fram ett förs
kommun

pp o 

• Renovering av tre d
• Inköp och installation av ny 

kompressor för luftförsörjning till
dynasandfilter 

• Installation av kolfilter till 
kompressorluften. 

• Påbörjat projekt för 
undercentraler som styr processe
vattenverket. 

• Inköp av analysin

Vattentorn: 
• Ombygg

utlopps

trycksteg
bättr

• Invänd

pum

vattentornet.  
• Ventilationsfilter i vattentornet har 

installerats
 
Skoklosters vattenverk 
• Nya online instrument för mätning av 

klor och turbiditet har installer

• Flödesstyrning av kemikaliedoseri
har ins

•
har erhållits vid Skoklosters 

• Intagsledning
erhålla optimal kval

 
Avloppsreningsverk 
Bålsta avloppsreningsv  

slamcontainrar.  
• Installation av nya slampumpar som 

förser den nya centrifugen med slam. 
• Målning av golv i containerrum. 
• Demonterat och sål

centrifugerna. 
lare • Ny värmeväx

värmepumpanläggning
installerats. 

• En av inloppspumparna till 
reningsverket har helrenoverats samt
erhållit en ny frekvensomformare. 

 
Skoklosters avloppsreningsverk 
• Åtgärdat hydrauliska fördelningen på

• Åtgärdat hydraulisk belastning på 
silarna 

 
er Upprustning av pumpstation

våra pumpstationer. 
a• 19 pumpstationer h

till vårt nya drift och 
övervakningssystem av totalt 37. 

 
L
•

•

•
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Under år 2007 lades 8 455 meter nya 
vattenledningar och 8 534 meter nya 

nledn v e n
ta  i v yg en till 

ge, Övergra h B st

led r a ts. 
pstationer har bygg
 me  n

överföringsledningen.  
• Den tredje dagvattendammen har 

anlagts i Granebergsom
ggning a 0 m r 

vattenledningar och 250 m 
spillvattenledningar har utförts. 

• VA-verket har haft 22 st avloppstopp 
och 8 st vattenläckor. Vi har bytt 23 st 

ga 
. 

arna och 

,  

åluppfyllelse: Uppfyllt 
i 

er 

eskrivning av kundtillfredsställelse – 
valitet  
nder året har totalt 28 klagomål 

v 

r 

r avloppsvatten. Trots 
etta fick VA-verket endast betalt för ca 

dningsnätet, så kallad internförbrukning, 
 som 

 
  

 07 

spillvatte ingar, arav m rparte  
utgjordes av e pp 1 a-utb gnad
Kivin n oc runn a. 
 
• Under året har 1552 m nya 

nlagdagvatten ninga
• Två pum ts i 

samband d den ya 

rådet. 
• Omlä v 45 ete

servisventiler och lika mån
spolbrunnar vid förbindelsepunkter

• Översvämningarna som drabbade 
Granebergsområdet år 2005 har 
reglerats med fastighetsäg
ersättningar har betalats ut. 

 
Måluppfyllelse 
Mål 1: Överföringsledningen till Kivinge

Övergran och Brunnsta har byggts 
och slutbesiktigats. 
M

Mål 2: Projektering av VA-ledningar 
Kivinge stugområde har utförts. 

 Måluppfyllelse: Uppfyllt 
Mål 3: Koppla in minst fem pumpstation

till drift- och 
övervakningssystemet. 

 Måluppfyllelse: Uppfyllt 
 
B
k
U
inkommit angående vattnet och 10 
angående avlopp. Av dessa har de flesta a
klagomålen på vatten berott på smak och 
lukt (22 st) och på onormalt vattentryck (6 
st). På avloppssidan gällde alla lukt från 
nätet. 
 
 

Prestation/Nyckeltal utfall år 2007  
Produktion, inläckage och svinn 
Under året levererade de kommunala 
vattenverken i Håbo totalt ca 1,6 miljone
kubikmeter vatten och renade ca 2,4  
miljoner kubikmete
d
1,1 miljoner kubikmeter. Detta beror på att 
vatten även går åt till spolningar av 
le
samt vid läckage och vid verksamhet
inte mäter vattenförbrukningen, så kallat 
svinn. Till avloppsreningsverken 
tillkommer istället vatten på grund av 
inläckage av regn- och dräneringsvatten, så
kallat ovidkommande vatten.
 
Nedan redovisas mängden svinn och 
ovidkommande vatten. 

År 2005 År 2006 År 20
L
d

 732 evererad mängd 
ricksvatten, m3/år 

1 292 047 1 514 489 1 571

Renat avloppsvatten, 
m

2 412 869 

F
m

1 135 560 1 130 747 

I
m

 

S 15 24 27 
Ovidkommande, 
avloppsvatten, % 

48 52 52 

3/år 
örsåld mängd vatten, 

2 098 416 2 389 876 

3/år 
1 084 653 

nternförbrukning + övrigt, 
3/år 

11 007 15 000 13 830

vinn, dricksvatten, % 

Trots att invånarantalet ökar och därmed VA-
verkets kunder ligger försåld mängd vatten relativt 
stabilt. Detta beror delvis på att 
vattenförbrukningen minskar/person. Sommarens 
väder påverkar också vattenförbrukningen. 
Sommaren 2007 var kall och blöt, vilket innebär att 
kunderna vattnar mindre i sina trädgårdar. 
En stor vattenläcka lagades i slutet på 2007, som 
förklarar den höga andelen vattensvinn på 27%. 
 
Dricksvattenproduktion 
Under året gjordes totalt 247 analyser av 
dricksvattnets kvalitet. Nedan redovisas en 
tabell med uppgifter om  

ricksvattenproduktionen och 
rovtagningsresultat från Bålsta, 
kokloster, Kivinge och Övergrans 

vattenverk. 

 med Kivinge 
e 

tt 
från 29 juni 2006 stänga grundvattentäkten  

 
d
p
S

 
VA-verket har haft problem
grundvattentäkt med otillfredsställand
smak och lukt. VA-verket tog ett beslut a

145 



 

och istället transportera vatten från Bålsta 
tankbi

i 
l. Detta har utförts under hela 2007. 

 
 Bålsta  

VV 
Skokloster 

VV 
Levererad mängd 
vatten   

1  413 021 m3 156 350 m3

Andel tjänliga prov. 
Bakt. 

95 % 100 % 

Andel tjänliga med 
nmärkning. Bakt 

5 % 0 % 
a
Andel otjänliga 0 % 0 % 

0% 

prov. Bakt 
Andel tjänliga prov. 
Kem. 

87 % 69 % 

Andel tjänliga med 
anmärkning. Kem 

13 % 31 % 

Andel otjänliga 
prov. Kem. 

0% 

   
Trolig orsak till anmärkningen på kemproven i 
Bålsta är att dynasandfiltrenas funktion har varit 
nedsatt och detta är nu åtgärdat. 

Skokloster har flera åtgärder vidtagits under året 

Håbo kommun renat ca 2,4 miljoner 
kubikmeter avloppsvatten. Totalt har 132 

en sammanställning av 
provtagningsresultaten från Bålsta, 
Skokloster och Kivinge 
avloppsreningsverk. 

I 
för att förbättra den kemiska vattenkvaliten. Här 
kan nämnas flödesstyrd kemikaliedosering och 
justering av intagsledningen. 
 

vloppsvattenrening A
Under år 2007 har avloppsreningsverken i 

prover analyserats på utgående 
avloppsvatten under året. Nedan redovisas 

 
 Bålsta  

ARV 
Skokloster 

ARV 
Renad mängd 
avloppsvatten   

2 200 811 m3 208 363 m 3

Andel prov som 
överskridit 
gällande 

3 % 0 % 

riktvärde för P-
tot. 
Andel prov som 
överskridit 
gällande 
riktvärde för 
BOD. 

1 % 18 % 

Flera processförbättringar har utförts under året i 
koklosters RV för att komma tillrätta med de höga 
OD-värderna. 

e 

s-

 

tkr 
 A 

ommentar: Planerade 
tt 

ktet blev dyrare 
än beräknat samt att extra ledningar i 

 
 med 

,8 tkr 

, +349,2 tkr 
rt, +5879,9 tkr 

220 Exploatering Viby äng, -5,1 tkr 
 
Projekt som överförs till år 2008 
1207 Inventarier VA-verket 
1213 Omläggning ledningar 
1214 Torresta pumpstation 
1218 Hygienisering slam 
1221 Upprustning Pumpstationer 
 

 
 

S
B
 
Dagvatten och nederbörd 
VA-verket har byggt den tredje planerad
dagvattendammen samt förstärkt 

dagvattennätet i delar av Graneberg
området. 
 
Investeringsredovisning med
kommentarer  
Projekt som avslutas 
1200 VA Krägga Stämsvik -82 tkr 
1202 Nybyggnad av vatten- och 
avloppsledningar till  - 6 259 
Kivinge etapp
K
anläggningsavgifter (2 000 tkr) kommer a
debiteras under 2008. Proje

Brunnsta har anlagts.  
1205 Ny centrifug  
Bålsta RV -401,7tkr 
1206 Larm och  
Kommunikation – 24 tkr 
19 pumpstationer har kopplats in till vårt
nya drift- och övervakningssystem
nya automatikskåp och larm 
1208 Processförbättringar VV,+430
1212 Processförbättringar RV, +580,8 tkr 
1216 Dagvattendammar Bålsta, -21,7 tkr 
1217 Lillsjöns företagspark
1219 Exploatering täto
1
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Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

 

 

BRUTTOKOSTNAD ÅR 2007

Räddnings-
tjänsten

Räddnings-
tjänsten

81%

dning
%

Förvaltnings-
le

16

Civilt försvar
3%

Sotnings-
verksamhet

0%
Förvaltnings-

le
16

Civilt försvar
3%

Sotnings-
verksamhet

0%

 
 
Miljö- och tekniknämndens 
ansvarsområde och verksamhetens 
inriktning. 
Kommunen har beslutat att miljö- och 
tekniknämnden skall utgöra 
räddningsnämnd. 
Räddningsnämndens uppgift enligt lagen 
om skydd mot olyckor är att ansvara för att 
kommunen har tillgång till personal och 
övriga resurser för att utföra både 
skadeförebyggande och skadeavhjälpande 
insatser. 
 
Nämnden består av 9 ledamöter som 
förutom de egna sammanträdena har möten 
med räddningsnämnden i Enköping för 
diskussioner om den gemensamma 

m att 
. 

 
 
 
 

Räddningstjänsten är dessutom ansvarig 
direkt under kommunstyrelsen för 
kommunens organisation enligt lagen om 

agen.  
 
Verksamhetens skadeavhjälpande insatser 
riktas mot samtliga människor som vistas i 
kommunen. Den skadeförebyggande 
verksamheten riktas till stora delar mot 
barn och ungdomar samt mot personal 
inom vårdsektorn. 
 

Räddningstjänsten har också till uppgift att 
ten. 

r 

7 
har dessutom ett större antal 

å 
 

äddningstjänsten skall uppträda 
ndra. 

organisationen. Detta har skett geno
arbetsutskotten träffas 2 gånger under året
 

organisationen. Detta har skett geno
arbetsutskotten träffas 2 gånger under året
 

extraordinära händelser och lagen om höjd 
beredskap, försäkringsärenden samt 
säkerhetsskyddsl

extraordinära händelser och lagen om höjd 
beredskap, försäkringsärenden samt 
säkerhetsskyddsl

utöva tillsynen över sotningsverksamhe
 

utöva tillsynen över sotningsverksamhe
 
Ekonomisk utvärdering -349 tkr 
Underskottet beror på att kostnaderna fö
utbildning pg a nya organisationen blev 
högre än beräknat samt att kostnader för 
fordon överskridigt budgeten. Under 200

Ekonomisk utvärdering -349 tkr 
Underskottet beror på att kostnaderna fö
utbildning pg a nya organisationen blev 
högre än beräknat samt att kostnader för 
fordon överskridigt budgeten. Under 200

kostnadskrävande insatser genomförts än kostnadskrävande insatser genomförts än 
normalt. 
De uppställda målen och övriga krav p
verksamheten enligt gällande lagstiftning
anser organisationen vara uppfyllda. 
 
Stjärnan utgör värdegrunden för 
räddningstjänstens verksamhet där varje udd 
representerar hur r

ot andra och vara

normalt. 
De uppställda målen och övriga krav p
verksamheten enligt gällande lagstiftning
anser organisationen vara uppfyllda. 
 
Stjärnan utgör värdegrunden för 
räddningstjänstens verksamhet där varje udd 
representerar hur r

ot andra och varamm
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Resultat  tkr 
Räddningstjänsten 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 
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81%

dning
%

 
 
Miljö- och tekniknämndens 
ansvarsområde och verksamhetens 
inriktning. 
Kommunen har beslutat att miljö- och 
tekniknämnden skall utgöra 
räddningsnämnd. 
Räddningsnämndens uppgift enligt lagen 
om skydd mot olyckor är att ansvara för att 
kommunen har tillgång till personal och 
övriga resurser för att utföra både 
skadeförebyggande och skadeavhjälpande 
insatser. 
 
Nämnden består av 9 ledamöter som 
förutom de egna sammanträdena har möten 
med räddningsnämnden i Enköping för 
diskussioner om den gemensamma 

m att 
. 

 
 
 
 

Räddningstjänsten är dessutom ansvarig 
direkt under kommunstyrelsen för 
kommunens organisation enligt lagen om 

agen.  
 
Verksamhetens skadeavhjälpande insatser 
riktas mot samtliga människor som vistas i 
kommunen. Den skadeförebyggande 
verksamheten riktas till stora delar mot 
barn och ungdomar samt mot personal 
inom vårdsektorn. 
 

Räddningstjänsten har också till uppgift att 
ten. 

r 

7 
har dessutom ett större antal 

å 
 

äddningstjänsten skall uppträda 
ndra. 

Resultat  tkr 
Räddningstjänsten 

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Budget 
2007 

Avvikelse 

Intäkter 1 938 1 826 1 205 622 
     
Kostnader     
Personalkostnader -8 802 -9 103 -9 087 -16 
Köp av verksamhet -473 -656 -520 -137 
Övriga kostnader -1 910 -2 193 -1 376 -817 
Summa kostnader -11 185 -11 953 -10 983 -970 
     
Resultat -9 247 -10 127 -9 778 349 
     
Netto  
investeringar 
 

-141 -46 -750 294 
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Viktigare händelser. 
I september 2007 infördes 
dygnsbemanning på brandstationen i 
Bålsta. Stationen är bemannad av 3 man 

nspänningstid på 

 
Enköpings och Håbo kommuner beslutade 
under 2007 att ett kommunalförbund för 
räddningstjänsten skall bildas från 2008-
01-01 och ledas av en direktion bestående 
av tre politiker från vardera kommunen. 

n. 
 är 

esam 
 

 av 
nsstyrelsen. 

 
Räddningstjänsten erhöll mycket höga och 
positiva betyg i en enkätundersökning 
bland företagare. Det gällde framförallt 

ompetens, tillgänglighet och bemötande.  

rån 

dygnet runt och har en a
90 s. 

 
Samverkan inom Uppsala län har 
ytterligare utvecklas inom många område
Detta sker dels genom RäddSam-C som
en samverkansorganisation för 
räddningstjänsten och dels genom C
som är en samverkansorganisation för alla
myndigheter inom länet och som leds
lä

k
 
En ny skorstensfejarmästare är utsedd f
2008-01-01.  
 
Effektiviserings- och förändringsarbete. 
Arbetet har fortsatt med att utveckla 
organisationens inriktning på förebyggand
åtgärder med stora insatser mot barn och
ungdomar samt med råd och 

e 
 

anvisningar 
ll företag.  

 har fortsatt 
Statens 

delse 
r att hantera digitala fakturor mellan 

randstationerna.  
 
 
 

iosystemet 
unikation för 

effektiv ledning”, i hela verksamheten. 

r, rutiner, 

stående av 

personalen.  

n hemsida för organisationen 

ksamhet 

sulterat 
1 

n 
ommun 10 larm per 1 000 

vånare. I Håbo är denna siffra större men 
statistiken innebär att antalet larm kommer 
att fortsätta öka i takt med 
befolkningstillväxten. 
 

ti
 
Räddningstjänstens interna individuella 
kompetensutvecklingsprogram
med räddningstjänstutbildning på 
räddningsskolor. 
 
Under året har installationer skett för att 
utnyttja en befintlig radiolänkförbin

Införa det nya rikstäckande rad
RAKEL, ”Radiokomm

fö
b

 
Implementera GIS och GPS i hela 
verksamheten. 
 
En utveckling skall ske inom 
räddningstjänsten för att effektivisera 
räddningstjänstens arbetsmetode
materiel och fordon Detta genomförs i 
olika utredningsgrupp be
representanter från ledningen och 

 
Utveckla e
med mycket god standard. 
 
Utryckningsverksamhet. 
Ett mått på räddningstjänstens ver
är antalet räddningsinsatser. Under 2007 
har räddningstjänsten hanterat 311 larm i 
Håbo kommun. 188 av dessa har re
i en räddningsinsats. Dessutom har 26
körningar med vatten till Kivinge 
vattenverk genomförts. Statistiskt har e
svensk k
in

Larm 2002-2007, Håbo
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rand ej i 

afikolyckor ökade under 2007 däremot 
minskar brand ej i byggnad som till största 

ontainerbränder. 
Övrig räddning är saneringsuppdrag, 
drunkning, djurräddning mm. 2007 
avslutades med ett flertal bränder i 
byggnader. Flera av dessa bränder släktes 
av räddningstjänsten tack vare den 

De vanligaste olyckstyperna är b
byggnad och trafikolyckor. Antalet 
tr

delen består av anlagda c
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förändrade organisationen med kortare 
insatstid. 
 

Olyckstyper 2002-2007, Håbo
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Antalet falska automatlarm ökar. Under 
2007 har räddningstjänsten erbjudit 

ningsskötare för att 
 som beror på 
kap. 

 hade få deltagare. Enskilda 
anläggningar med driftproblem bidrar 
starkt till statistiken. 
 

 

utbildningar för anlägg
åtminstone få ner antalet larm
fel i handhavandet och okuns
Utbildningen

Larmtyper ej räddningstjänst, Håbo
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långsiktiga mål 

de arbete så att antalet 

 styrs dessutom av 

samt kompetenskrav på personalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Räddningstjänstens kortsiktiga mål 
enligt verksamhetsplanen. 
 
En allmänt målsättning är att vara 
tillgängligt med hög kompetens under 24 
timmar om dygnet. 
Räddningstjänsten erhöll mycket höga och 
positiva betyg i en enkätundersökning 

e 
h 

bemötande.  

Genomföra information oc  utbildn

bland företagen i kommunen. Det gälld
framförallt kompetens, tillgänglighet oc

 
h ing till 

barn och ungdomar samt till personal inom 
äldreomsorgen. 
Under 2007 har 1 100 barn och ungdom
samt 200 personer inom äldreomsorgen 
omfattats av verksamheten enligt 
räddningstjänstens utbildningsplan gen
skriftliga avtal med berörda förvaltning
Dessutom har ytterligare ca 1000 personer 
erhållit information och utbildning på 
olika nivåer. 
  
Rtj skall leda arbetet med kommunens 

ar 

om 
ar. 

handlingsprogram enligt LSO. 
Samtliga förvaltningar har arbetat med 
handlingsprogrammen under 2007 och 
dessa skall fastställas av KF under våre
2008. Detta har skett genom kontinuerliga 

altningarna under 2007

Genomföra tillsyn enligt fastställda fris

n 

möten med förv
 

. 

ter. 
De fastställda tillsynerna genomförs me
syfte att justera rena felaktigheter ur 
brandskyddssynpunkt men också för att 
öka förståelsen för att en god säkerhet

Under 2007 
förts i Håbo kommu
 har uppfyllt målen

Tillsynsplanen. 

gstjänsten har beslutat i 5 ärenden 
om hantering av brandfarlig vara på 
delegation från tillståndsnämnden.  
 
Skapa ett så likvärdigt skydd för alla 

d 

 ger 
en robustare produktion. har 
58 tillsyner genom
Räddningstjänsten

n. 
 i 

Räddningstjänstens 
enligt KF:s nya beslut är att 
• leda kommunens samlade 

förebyggan
olyckor minskar. 

 
Verksamheten
handlingsprogrammet enligt lagen om 
skydd mot olyckor som är fastställd av 
fullmäktige. Programmet anger resursernas 
omfattning, insatstider för brandstyrkorna 

  
 
 Räddnin

kommuninvånare. 
I kommunen finns på två brandstationer 
för att kunna ge ett så likvärdigt skydd för 
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invånarna som möjligt. För att uppfylla 
detta utför personalen på Skokloster 
brandstation sjukvårdslarm för att kunna 
ge en snabb insats vid t ex hjärtsjukdomar.  
 
Skapa en väl fungerande kommunal 
organisation vid extraordinär händelse. 
Detta sker genom en kontinuerlig 
revidering av planerna samt övnings- och 
informationsverksamhet med kommunens 
ledningsorganisation. Under 2007 har 
information skett vid flera tillfällen till 
ledningsgruppen. 
 
 Ansvara för tillsyn av 
sotningsverksamheten. 
Detta sker genom två möten per år då även 
kommuns stadsbyggnadskontor deltar. 
Dessutom sker kontinuerliga kontakter och 
uppföljningar under verksamhetsåret. 
 
Utvecklingstendenser.  
Räddningstjänsten kommer att fokusera på 
information och utbildning för att öka den 
enskildes förmåga att själv förebygga en 
olycka och också förmågan att kunna 
hantera ett olyckstillbud. Erfarenheten 
visar entydigt att den enskilde eller 
personal på olycksplatsen har den största 
möjligheten att rädda en människa.  
 
Den förebyggande verksamheten kommer 
de närmaste åren att inriktas på de mest 
utsatta grupperna som är barn och 
ungdomar, äldre och handikappade.  
 
Räddningstjänstens verksamheter tenderar 
att kräva ett större mått av samverkan 
mellan de olika samhällsfunktionerna då 
vissa olyckstyper som översvämningar, 
snöoväder mm blir allt mer omfattande och 
allvarliga och ger större konsekvenser. Ett 
led i att uppnå detta resultat är genom ett 
aktivt deltagande i samverkansorganen 
RäddSam-C och CeSam-C.  
 
Den nya lagstiftningen innebära att 
ytterligare ansvar kommer att läggas på 
räddningstjänsten beträffande 

förebyggande insatser inom hela 
säkerhetsområdet. 
 
Om detta skall utvecklas vidare krävs en 
resursförstärkning antingen i varje 
kommun eller i det nybildade 
kommunalförbundet. 
 
Redovisning av årets miljöarbete. 
Räddningstjänsten medverkar till att 
minska användningen av energi på 
brandstationerna och i verksamheten.  
Kemikalier som används i det dagliga 
arbetet skall vara märkta samt förtecknade 
i register som är tillgängliga på 
brandstationerna.  Genom samåkning och 
planering av resor skall 
organisationens miljöutsläpp minskas.  
 
Handikapplaner. 
Allmänt. 
I räddningstjänstens tillsynsverksamhet 
kontrolleras kontinuerligt utrymnings -
möjligheterna för handikappade och äldre. 
Information och diskussion med 
räddningstjänstens personal om risker för 
handikappade och äldre vid brand eller 
annan olycka. Räddningstjänstens 
tillsynsverksamhet har som syfte att 
kontrollera att Boverkets Byggregler följs 
och därmed även handikappanpassade 
lokaler. 
 
Kontakter med handikapprådet har skett 
under 2007. Räddningstjänsten har 
informerat i handikapprådet. 
Informationsutbyte sker även  
kontinuerligt i samband med tillsyner och 
säkerhetsprocesser inom de kommunala 
förvaltningarna. 
 
Investeringsredovisning med 
kommentarer 
Projekt som har avslutats 
1803 Rökskydd 
1807 Skärsläckare ändrades till 
hydraulverktyg  
 
Projekt som överförs till år 2008 
1804 RAKEL   + 300 tkr



 

 

 
 
 

Under året användes 100 kr av skattemedlen enligt 
nedan: 

                                                  
 År 2007
Bostadsanpassning:   0,39
Färdtjänst/riksfärdtjänst:   0,49
Musikskola:   0,47
Arbetsmarknadsåtgärder:   0,72
Politisk verksamhet och partistöd:   0,89
Kommunikationer (UL):  1,27
Kultur och bibliotek:  1,08
Fritidsverksamhet, besöksnäring:   1,68
Räddningstjänst:   1,57
Försörjningsstöd:   1,95
Räntekostnader:  2,87
Insatser enligt LSS:   4,52
Öppen och sluten vård inom individ och familjeomsorg:   5,44
Avskrivningar:  5,03
Teknisk verksamhet:   8,98
Äldreomsorg:   9,87
Barnomsorg och alternativ barnomsorg:  11,88
Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och särvux:   12,83
Förskoleklasser, grundskola, grundsärskola och fritidshem: 28,07

 
   

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