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Håbo  
i korthet 2011
Hur gick ekonomin?
År 2011 fick Håbo kommun ett överskott på 
29,7 miljoner kronor, vilket var nästan 19 milj
oner mer än vi räknat med. Överskottet berodde 
främst på högre skatteintäkter och att ränte
kostnaderna blev 4,3 miljoner kronor lägre än 
väntat. Nämnderna redovisade tillsammans 
ett underskott på 2,5 miljoner kronor, främst 
på grund av att miljö och tekniknämnd en fick 
ett underskott på 4,6 miljoner. Även social
nämnden fick underskott medan de andra verk
samheterna fick överskott.

Uppfyllde vi målen?
Nämnderna uppfyllde tillsammans 37 av 58 
mål, det vill säga knappt två av tre mål. Vart 
fjärde mål kunde inte mätas. Kommunen hade 
bäst måluppfyllelse inom kvalitetssäkring av 
verksamheterna och att bygga för framtiden, 
och sämre måluppfyllelse när det gäller att 
erbjuda valfrihet för medborgarna och ha en 
god ekonomisk hushållning.

Hur mycket kan kommunen påverka 
sin ekonomi?
Kommunen bestämmer själv skatter, avgifter 
och hur den ska organisera och bedriva olika 
verksamheter. Men samtidigt måste kommunen 
följa många lagar och regler. Till exempel måste 
kommunen erbjuda förskola, skola och äldre
omsorg till medborgarna. Dessa saker är också 
de som kostar mest – tillsammans står de för 
ungefär 77 procent av kommunens kostnader. 

Kommunen får sina inkomster främst från 
skatter och statsbidrag, och får även utjäm
ningsbidrag som ska ge kommuner mer jäm
lika förutsättningar. Statsbidragen och 
utjämningsbidragen är mycket viktiga inkom
ster – 2011 fick Håbo kommun 27,6 miljoner 
kronor i sådana statliga bidrag.

Resultaträkning 2011
tkr Bokslut 

2010
Bokslut 

2011
Verksamhetens intäkter 176 093 198 654
Verksamhetens kostnader –  921 462 –  972 980
Finansnetto –  20 325 –  25 591
Verksamhetsnetto –  793 868 –  813 694

Skattenetto 832 356 866 399

Resultat 18 163 29 703
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1. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 
för 135 nya bostäder i Frösundavik.

2. Tio nya bostäder i Viby äng och tio i 
Krägga blev färdigställda.

3. Socialförvaltningen upphandlade ett 
nytt HVBhem för vård och boende för 
ensamkommande flyktingbarn, enligt 
kommunens nya avtal med Migrations
verket.

4. Bålstapolarna nominerades till Göta
priset, som ges till bästa utvecklings
projekt i offentlig sektor.

5. Medborgare över 75 år kan numera få 
fler serviceinsatser utan biståndsbedöm
ning.

6. Miljö och tekniknämnden började 
bygga det nya äldreboendet Solängen 
med 40 lägenheter, som ska vara klara i 
december 2012. 

7. På Futurum påbörjade kommunen ett 
stort sanerings och ombyggnadsarbete.

8. Kommunen invigde den nya skate
parken Bålsta SK8 Plaza, och den nya 
lekplatsen Buseum intill Lasse Åbergs 
Museum.

9. Räddningsstationens oljepanna byttes ut 
mot bergvärme och solpaneler.

10. Webbplatsen förbättrades med 
tydlig are struktur och möjlighet att 
prenum erera på information.

11.  Kommunen införde ehandel 
och införde även styrnings och 
uppföljnings systemet Stratsys.

12. Plan och utvecklingsavdelningen 
blev en gemensam avdelning 1 juli, 
och flyttades även till kommun
styrelsens förvaltning.

13. Det genomsnittliga slutbetyget i års
kurs 9 (210 poäng) var det bästa 
sedan det nya betygsystemet infördes.

14. Alla elever på Fridegårdsgymnasiet 
och Kämpe fick tillgång till en egen 
dator.

15. Fridegårdspriset delades ut till en av 
Håbos största kulturprofiler, Hans 
Söder.

16. Musikskolan fyllde 50 år. 

17. I samarbete med biblioteken i 
 Uppsala län lanserade biblioteket 
Bibli.se, ett bibliotek på nätet med 
ökad service och tillgänglighet till 
utbud och tjänster.

18. Kommunen bytte koordinatsystem 
för kartor med mera till ett inter
nationellt system.

 

Vad gjorde 
kommunen  
under året?
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Hur gick det för de olika 
verksamheterna?

Tabellen nedan visar hur det gick för de olika 
verksamheterna. Budget visar vilka netto
kostnader verksamheterna räknat med, resul
tat är vad kostnaderna blev, och avvikelse är 
skillnad en mellan resultat och budget (över
skott eller underskott). 

De olika verksamheternas nettokostnader 
och resultat (miljoner kronor) 
Verksamhet Budget Resultat Avvikelse 

Övergripande verk-
samheter1

2,5 2,4 +0,1

Kommunstyrelse 67,8 66,2 +1,6
Bildningsnämnd 132,1 131,9 +0,1
Skolnämnd 335,6 334,0 +1,6
Socialnämnd 199,7 201,0 – 1,3
Miljö- och teknik-
nämnd

83,9 88,5 – 4,6

Överförmyndar-
nämnd

0,5 0,5 – 0,0

Summa 822,0 824,5 2,5
1.) Kommunfullmäktige, stöd till politiska partier, valnämnd  

och revision.

Kommunen måste, precis som varje hushåll 
och företag, ha mer inkomster än utgifter, för 
att både ha pengar till invest eringar och till 

oförutsedda utgifter. Har kommunen 
större utgifter än inkomster, går 

vi hela tiden minus, och ”kom
munens hushållskassa” gröps 
ur. År 2011 var Håbo kommuns 
kostnader 93,6  procent av intäk

terna. Det är nära önskeresult
atet, 93 procent.

Kommunstyrelsen införde ny, 
modernare it-struktur
Kommunstyrelsens resultat var ett överskott 
på 1,7 miljoner kronor, främst från ett anslag 
för oförutsedda händelser, som inte behövde 
användas. Kommunstyrelsen uppfyllde två av 
13 mål:
zz  Införa en modern itstruktur, bland annat  

i skolan
zz  Förbättra budget och verksamhets

planering

Några mål som inte uppfylldes:
zz Effektivisera inköpen
zz Öka attraktionskraften bland företagare
zz Säkerställa kompetensförsörjningen 
zz Minska pappersförbrukningen

Bildningsnämnden uppfyllde de flesta 
målen, bland annat fler elever med fullt 
slutbetyg från gymnasiet
Bildningsnämnden redovisade ett överskott på 
148 tkr, efter flera år med underskott. Förvalt
ningen arbetade mycket med att anpassa 
gymnasie skolans utbildningar till efterfrågan. 
Kämpegymnasiet fortsatte att locka många 
elever med neuropsykiatriska funktions ned
sättningar, och fick tillstånd att starta nation ella 
gymnasieprogram. Bildning s nämnden upp
fyllde nio av sina elva mål. Några av de upp
fyllda målen: 
zz  Ökad andel elever som går ut gymnasie

skolan med fullt slutbetyg (87 procent 2011)
zz  Fler elever får möjlighet att spela i orkester i 

musikskolan 
zz  Håbo är ledande i arbetet med neuropsyk

iatriska elevgrupper
zz  Målet att skapa ett mer strukturerat miljö

arbete uppfylldes inte
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Skolnämnden införde den nya skollagen 
och andra reformer inom skolan
Skolnämnden redovisade ett överskott på 
1,6 miljoner kronor, tack vare högre intäkter 
genom bland annat mer försäljning till andra 
kommuner. Ett stort arbete var att anpassa 
verksamheterna till ny skollag och nya läro
planer. 

Skolnämnden uppfyllde nio av sina 13 mål. 
Några av de uppfyllda målen:
zz  5 procent fler elever som går ut nian med 

minst väl godkänt betyg i matematik
zz  10 procent fler elever väljer någon av 

 skolorna i kommunen
zz  5 procent fler behöriga lärare och förskol

lärare
zz  10 procent fler elever går ut grundskolan 

med godkända betyg

Socialnämnden utvecklade stödinsatser 
på hemmaplan och samverkan mellan 
socialtjänst och skola
Socialnämnden redovisade ett underskott på 
1,3 miljoner kronor. Underskottet beror främst 
på ökade kostnader för äldreomsorg, särskilt 
hemtjänsten. Också kostnaderna för över
gripande socialtjänst överstiger budget.  Individ 
och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsåtgärder redovisade överskott 
medan övergripande social tjänst, äldreomsorg 
och boendestöd samt färdtjänst fick underskott.

Socialnämnden uppfyllde fem av tio nämnd
mål. Några av de uppfyllda målen:
zz  Utveckling av mer stödinsatser på hemma

plan (i kommunen)
zz  Samverkan mellan skolor och socialtjänst, 

för att förbättra möjligheterna till stöd och 
behandling
zz Miljöalternativ i val av fordon

Mål som inte uppfylldes:
zz  Minskade kostnader för institutions

placeringar på grund av missbruk
zz  Högst fyra månaders hjälptid med försörj

ningsstöd
zz Minskade fel i läkemedelshantering

Miljö- och tekniknämnden uppfyllde 
nästan alla mål, bland annat ökad 
samverkan med andra kommuner
För miljö och tekniknämnden blev resultatet 
ett underskott på 4,6 miljoner kronor, främst 
för att kostnaden för snöröjning blev 5 milj oner 
kronor högre än beräknat. VAavdelningen 
fick ett överskott på 1,6 miljoner och avfalls
avdelningen ett överskott på 273 000 kronor.

Av totalt 30 mål uppfyllde miljö och teknik
nämnden 28. Några av de mål som uppfylldes:
zz Ökad samverkan med andra kommuner
zz  Ökad kvalitet i samarbetet med och uppfölj

ningen av entreprenader och inköp av tjänster
zz Ökad rättssäkerhet
zz Bättre kontaktvägar för medborgarna
zz Hållbart byggande 

De mål som inte uppfylldes var processkart
läggning av alla verksamheter, inom miljö och 
tekniknämnden och inom VAavdelningen.

Minskat antal anställda  
och minskad sjukfrånvaro
Kommunen nyanställde 64 personer 2011, 
samtidigt som 124 personer slutade under 
året. Gymnasiet BcJF minskade personalen 
på grund av minskande elevkullar. 25 med
arbetare gick i pension, och snittåldern är 
ganska hög i kommunen. Kommunen fort
satte under året att arbeta med projektet 
Kompetens bron, som ska säkra att kompetens 
överförs genom erfarna och nyare med arbetare. 
Det gäller också för kommunen att attrahera 
nya och unga medarbetare i takt med de när
maste årens pensionsavgångar. Sjukfrån varon 
minsk ade en aning till 5,5 procent totalt, och 
minskade betydligt i ålders
gruppen över 50 år. 
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Socialnämnd

Skolnämnd

Miljö- och tekniknämnd

Bildningsnämnd

Kommunstyrelse

Vad är det som kostar mest  
– och minst?

Vad kostar servicen till medborgarna?
 
Verksamhet Håbo 

2010
Riks-

genomsnitt 
2010

Avvik-
else

Förskola,  
kr per plats och år 119 798 117 074 +2 724
Grundskola, 
kr per plats och år 98 623 92 671 +5 952
Gymnasieskola,  
kr per plats och år 113 246 105 790 +7 456
Särskilt boende,  
kr per plats och år 602 463 549 121 +53 342
Hemtjänst,  
kr per brukare och år 122 310 127 009 – 4 699
Individ- och familje-
omsorg, kr per invånare  2 871 3 000 – 129

De senaste siffrorna är från 2010, men dessa kostnader brukar 

inte skilja sig så mycket åt mellan olika år.  

Källa: Kolada, kommun- och landstingsdatabasen.

Så här fördelar sig Håbos kostnader
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Vad gick skattepengarna till?

Av varje hundralapp du betalade i skatt, gick så här 
mycket till olika verksamheter:

0,26 kr  Bostadsanpassning
0,31 kr Arbetsmarknadsåtgärder
0,34 kr Färdtjänst/riksfärdtjänst
0,47 kr Musikskola
1,00 kr Kultur och bibliotek
1,15 kr Politisk verksamhet och partistöd
1,35 kr Kommunikationer (UL) 
1,83 kr Försörjningsstöd
1,81 kr Räddningstjänst
2,24 kr Fritidsverksamhet

2,92 kr Räntekostnader
3,97 kr Avskrivningar

4,56 kr   Öppen och sluten vård inom 
individ- och familjeomsorg

4,68 kr  Insatser enligt LSS

5,27 kr Teknisk verksamhet

12,25 kr Äldreomsorg

12,45 kr  Förskoleverksamhet och alternativ        
barnomsorg

13,20 kr  Gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning och särvux

29,91 kr    Förskoleklasser, grundskola, 
  grundsärskola och fritidshem

Kostnaderna för när- och fjärradministration är 
utfördelade på olika verksamhetsområden.
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HåBo KoMMUn
Ekonomiavdelning
746 80 Bålsta  

Telefon växel: 0171-525 00  
Fax: 0171-563 33  
E-post: kommun@habo.se

Framtiden – är Håbo på rätt spår?

I sin budget för år 2012 har kommunen  räknat 
med ett resultat på +12,5 miljoner kronor. 
Generellt har hela Sveriges ekonomi blivit 
bättre efter finanskrisen, men arbetslösheten 
väntas ändå fortsätta att hålla i sig 2012 och 
2013. Därför är det viktigt att vi fortsätter att 
effektivisera verksamheterna och använda 
överskottet klokt. Även om kommunen får 
stora överskott har kommunen ganska stora 
skulder. Det är viktigt att verksamheterna 
 håller sin budget, så att vi kan amortera på 
våra lån och ha råd med de planerade invest
eringar som behövs, till exempel det nya äldre
boendet och två nya gruppboenden som är 
planerade.

Det finns samtidigt mycket som är positivt för 
framtiden. Håbos folkmängd ökade med 86 
personer och vi är nu 19 715 invånare i kom
munen. Kommunen hade ett positivt födelse
netto med 199 nyfödda, och vi har fortfarande 
en ganska ung befolkning med fler invånare 
under 19 år än i riket som helhet. Samtidigt 
ökar andelen äldre och behovet av 
omsorg för dem. Men med en 
fortsatt god ekonomisk hus
hållning kan Håbo ha en bra 
 ekonomi och klara av de närm
aste årens utmaningar.


