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

röster valet 
2010

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

Befolkning per 2012-12-31
Församling 1980 1990 2000 2011 2012

Kalmar-Yttergran 11 874 13 203 14 247 15 789 15 873
Övergran 560 724 941 1 374 1 384
Häggeby 215 332 478 571 587
Skokloster 652 950 1 802 1 981 2 039
Kommunen 13 301 15 209 17 468 19 715 19 883
Källa: SCB, BEFPAK

Åldersfördelning per 2012-12-31
Ålder Håbo kommun Riket Uppsala län

Antal % % %

0–6 1 818 9,1 8,3 8,4
7–9 886 4,5 3,4 3,4
10–12 816 4,1 3,1 3,1
13–15 739 3,7 3,1 3,1
16–19 1 126 5,7 4,9 5,0
20–29 2 035 10,2 13,4 15,9
30–44 4 108 20,7 19,3 19,1
45–64 5 128 25,8 25,4 24,5
65–79 2 721 13,7 13,9 13,0
80–w 506 2,5 5,2 4,5
Summa 19 883 100,0 100,0 100,0

Källa: SCB, BEFPAK

Utdebitering, åren 2008-2011
Håbo kommun 2008 2009 2010 2011 2012

Kommunen 21,83 21,83 21,83 21,83 21,34
Landstinget 10,37 10,37 10,37 10,37 10,86
Utdebitering 
totalt 32,20 32,20 32,20 32,20 32,20



Förord

Du håller nu 2012 års bokslut i din hand. Det är ett 
mycket bra bokslut med ett resultat på +26,2 mkr. 
Tyvärr så redovisar både miljö- och tekniknämn-
den och skolnämnden stora underskott. Kommunens 
förvaltningar och nämnder måste jobba betydligt 
hårdare de kommande åren för att nå en ekonomi i 
balans. Våra budgetstyrprinciper måste genomsyra 
hela den kommunala organisationen.

Mycket har hänt och många viktiga beslut fattades 
under år 2012. Låt mig nämna lite av det. 

Vi har äntligen antagit ett planprogram för centrum. 
Det blir intressant att se ett nytt Bålsta centrum växa 
fram med bostäder, affärer, kontorslokaler och ett 
helt nytt resecentrum. Det är min förhoppning att 
våra invånare i så hög grad som möjligt vill vara med 
och påverka utvecklingen. Kommunstyrelsen har 
beslutat att påbörja arbetet med den första detaljpla-
nen som omfattar stationsområdet med ett modernt 
resecentrum, välkomnande entrétorg och bostäder. 
Ett nytt ansikte utåt som välkomnar oss alla till Bål-
sta helt enkelt!

Det är många år sedan vi byggde några hyresrätter, 
men nu har vi äntligen tagit det första spadtaget för 
drygt 50 nya bostäder vid Dalvägen. Första inflytt-
ningen beräknas till början av 2014. Dessutom har 
förslaget av byggandet av cirka 77 hyresrätter på den 
så kallade Glastomten varit ute på samråd och arbe-
tet fortsätter även där.

Det är glädjande att se att resultaten för skolan fort-
sätter sin positiva trend. Både antalet elever som är 
behöriga till gymnasiet och antalet elever som nått 
godkänt i alla ämnen fortsätter att öka.

Håbo kommuns äldreboenden är näst bäst i landet 
enligt socialstyrelsens öppna jämförelser.

Utöver frågeområdet för särskilt boende för äldre får 
vi även mycket bra resultat på övriga frågor.

Solängen, vårt nya äldreboende, är nu klart. Jag har 
varit på visning och det ser alldeles fantastiskt ut. 
Jag är helt övertygad om att våra äldre som flyttar in 
kommer att få ett jättefint boende.

Ett av Håbo kommuns övergripande mål är att öka 
förtroendet för kommunen. SCB:s senaste medbor-
garundersökning visar att vi är på rätt väg. Vi kom-
mer att fortsätta satsningen på kommunikation och 

information – det är grunden för att vi ska lyckas. Vi 
har under 2012 även påbörjat arbetet med att bygga 
upp ett kontaktcenter. Detta för att förenkla och öka 
möjligheten för våra medborgare att få svar på sina 
frågor i kontakt med kommunen.

Försvaret har ansökt om tillstånd för en kraftig utök-
ning av skjutandet vid Veckholms skjutfält. Håbo 
kommun har under året tagit klar ställning mot en 
utökning och anser dessutom att det är olämpligt 
med ett militärt skjutfält i vår tillväxtregion. 

Vision 2030 vill jag att ni lägger på minnet. I visions-
arbetet vill vi nämligen ha in alla våra invånares åsik-
ter om och synpunkter på hur Håbo ska se ut år 
2030. Vi kommer att anordna olika aktiviteter och 
samråd under 2013 för att genomföra detta.

Under året har kommundirektören haft i uppdrag att 
se över den framtida politiska organisationen och det 
arbetet fortsätter under 2013. Målet är att ha en bred 
politisk förankring och att samtliga partier ska vara 
överens innan beslut fattas.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla som har bidragit 
till att göra Håbo kommun till en fantastisk kommun 
att leva, verka och bo i.

Jag ser fram emot ett fantastiskt roligt, spännande 
och inte minst utmanande 2013 och vill avsluta med 
några korta ord som Lincoln sagt: ”Det bästa sättet 
att förutspå framtiden är att skapa den.”

Agneta Hägglund
Kommunstyrelsens ordförande

Årsredovisning 2012
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Förvaltningsberättelse

sammanfattning 
Årets resultat för hela kommunkoncernen var 
32,4 mkr, vilket är något bättre än året innan. Av kon-
cernens resultat fick kommunen, exklusive bolagen, 
ett resultat på 26,2 mkr, vilket var cirka 14 mkr bättre 
än budget.

Premier för avtalsgruppsjukförsäkring (Ags) åter-
betalades med 14,3 mkr. Exploatering och fastighets-
försäljning lämnade ett överskott om 6,8 mkr.

nämnderna redovisar tillsammans ett under-
skott om 12,4 mkr, en försämring med cirka 10 mkr 
sedan 2011. Miljö- och tekniknämndens underskott var 
9,5 mkr och skolnämndens 5,5 mkr. Bildningsnämn-
den lämnade ett överskott om 4,0 mkr.

när det gäller kommunens mål uppfyllde nämn-
derna 20 av totalt 22 mål, det vill säga cirka 90 procent 
av målen. de två återstående målen har inte kunnat 
bedömas.

Kommunfullmäktige antog ett planprogram för att 
göra Håbo centrum mer attraktivt.

Kommunens befolkning ökade med 168 perso-
ner, mer än en fördubbling sedan förra året. Arbetslös-
 heten är låg, 3,6 procent vilket är långt under både 
läns- och riksgenomsnitten.

Vad gäller framtiden finns planer på ett nytt grupp-
boende med fem lägenheter för personer inom Lss 
(lagen om stöd och service till vissa funktionshind-
rade). gruppboendet på oktavia ska ersättas med en 
nybyggnation; investeringskostnaderna 2013 är cirka 
13 mkr.

Kommunkoncern
Koncernen Håbo kommun omfattar kommunen och 
kommunens helägda bolag Håbohus AB och Håbo 
Marknads AB. Även kommunalförbundet Rädd-
ningstjänsten Enköping-Håbo ingår i den samman-
ställda redovisningen. Håbo kommuns andel är 35 
procent av balansomslutningen. Vid upprättandet 
av koncernredovisningen har kommunens redovis-
ningsprinciper varit vägledande. Ingen justering av 
avskrivningsprinciper har gjorts utan varje före-
tags principer gäller. Interna poster av väsentligt 
värde har eliminerats vad gäller mellanhavanden 
mellan kommunen och bolagen samt mellan respek-
tive bolag och mellan kommunalförbundet för rädd-
ningstjänsten och kommunen.

Kommunstyrelsens ledamöter. Övre raden från vänster: Eva Staake (S), Sjunne Green (Båp), vice ordförande  
Lars-Göran Bromander (S), Björn Allskog (M), Carina Lund (M), Fredrik Anderstedt (S). Nedre raden från vänster:  
Fred Rydberg (KD), Christian Ghaemi (MP), ordförande Agneta Hägglund (S), Håkan Welin (FP), Göran Eriksson (C)
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sammanställt resultat åren 2011–2012
resultaträkning, tkr Bokslut 

2011
Bokslut 

2012

Rörelsens intäkter 294 968 332 777
Rörelsens kostnader – 1 017 465 – 1 065 645
Avskrivningar – 62 175 – 72 665
Verksamhetens nettokostnad – 784 672 – 805 533

Skattenetto 866 399 880 515
Finansnetto – 49 667 – 43 484
Resultat efter finansiella poster 32 060 31 498

Uppskjuten skatt 0 1 966
Skatt på årets resultat – 437 – 1 041

Resultat 31 623 32 423

Omslutning 1 758 901 1 900 371
Soliditet 14,4 % 15,0 %

Konsolideringen till kommunkoncernnivå omfat-
tar Håbo kommun, Håbohus AB, Håbo Marknads 
AB samt Håbo kommuns andel, det vill säga 35 pro-
cent, av kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo. Eliminering har gjorts av period-
 iseringsfonder och obeskattade reserver för Håbo 
Marknads AB samt för Håbohus AB för år 2012. 
Årets resultat mäts efter finansnetto och efter extra-
ordinära intäkter och kostnader. I 2012 års bokslut 
uppgick koncernens resultat till 32,4 (31,6) mkr, vil-
ket var cirka 800 tkr bättre än föregående år. Kom-
munens del av resultatet var 26,2 (29,7) mkr, vilket 
var 3,5 mkr sämre än föregående år. De kommu-
nala bolagen redovisade ett positivt resultat på sam-
manlagt drygt 6,4 (1,9) mkr, varav Håbohus AB 7,9 
(2,4) mkr och Håbo Marknads AB –1,5 (0,5) mkr. 
Räddningstjänsten redovisar ett underskott på cirka 
600 tkr, varav Håbo kommuns andel är cirka 200 tkr.

sammanställt resultat åren 2005–2012
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Koncernen redovisade ett positivt resultat för 2012, 
men låneskulden är fortfarande stor och koncernen 
mycket räntekänslig. Koncernen måste även fram-
 över öka andelen eget kapital och därigenom skapa 
reserver för att möta kommande både kända och 
oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminsk-
ningar.

Tillgångar
Koncernens totala tillgångar ökade med 141,5 
(75,2) mkr netto, varav Håbohus AB:s tillgångar 
ökade med 1,4 (–16,1) mkr medan kommunens 
tillgångar ökade med cirka 138,0 (96,3) mkr. För-
klaringen till kommunens ökning av tillgångar är i 
huvudsak de stora investeringarna i fastigheter och 
inom vattenverket. Avskrivningarna uppgick till 72,7 
(62,2) mkr, en ökning med 10,5 mkr sedan år 2011. 
Att avskrivningar på koncernens anläggningar ökade 
mellan 2011 och 2012 beror på att kommunen gjorde 
en nedskrivning på fastigheten för förskolan Juni-
backen (4,5 mkr) som brann ner under 2012. Ännu 
en orsak till kostnadsökningen är att avskrivning-
arna på fastigheter och anläggningar 2012 ökat med 
4,4 mkr och att avskrivningar på maskiner och inven-
tarier ökat med 1,6 mkr.

skulder
Skulderna inklusive pensionsförpliktelser och avsätt-
ningar förändrades med 109,0 (45,0) mkr. Avsätt-
ningarna ökade med 6,2 (13,2) mkr sedan föregående 
år. Ökningen beror i huvudsak på ökningen av pen-
sionsavsättningar enligt den kommunala så kal-
lade blandmodellen. Lång- och kortfristiga skulder 
ökade med 102,9 mkr, i huvudsak beroende på kom-
munens upplåning av externa lån för att finansiera 
in vesteringar. Pensionsförplikelser som redovisas 
utanför kommunens balansräkning, enligt bland-
 modellen, ökade med 2,2 mkr i jämförelse med före-
gående år.

Koncernens soliditet uppgick till 15,0 (14,4) procent.

Ansvarsförbindelser och borgensåtaganden
Externa borgensåtaganden och ansvarsförbindel-
ser för koncernen uppgick vid årets slut till 96,6 mkr, 
vilket var en minskning med 1,1 mkr sedan 2011. 
Minskningen beror delvis på att kommunens bor-
gensåtagande på 700 tkr till Bro-Bålsta Golfklubb 
upphörde under år 2012 på grund av rekonstruktion. 
Minskningen beror även på att kommunens bor-
gensåtagande för bostadsrättsföreningen Väppeby 
(kommunens LSS- och äldreboende) minskat med 
80 tkr och att den statliga och kommunala garan-
tin för egnahem och bostadsrätter minskat med cirka 
300 tkr.

Håbo kommun

Förvaltningsberättelse
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tkr År 2011 År 2012

Ansvarsförbindelser
Bostadsrätter statlig kreditgaranti 700 700
Egnahem statlig kreditgaranti 182 0
Egnahem kommunal kreditgaranti 462 384
Ansvarsförbindelse Håbohus AB 107 107
Fastighetsförteckningar Håbohus AB1) 86 711 86 711

Borgensåtaganden
Föreningar 2 390 1 592
BRF Väppeby 7 222 7 139
Summa 97 774 96 633

1)Avser ansvarsförbindelsen på Källvägen (kooperativa hyres-
rätter)

Kommuninvest – medlemsansvar
Håbo kommun har ingått en solidarisk borgen såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samt-
 liga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlem-
mar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest eko-
nomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlems-
kommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regress-
avtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlemskom-
mun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i för-
hållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Håbo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2012-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till 268 008 533 162 kronor och totala tillgångar till 
272 786 307 725 kronor. Kommunens andel av de 
totala förpliktelserna uppgick till 807 780 113 kro-
nor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
822 249 351 kronor.

Årsredovisning 2012
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Håbo kommun

Uppdrag och ansvarsområde
Mål och politisk viljeinriktning
Budgetdokumenten för år 2012 innehåller dels kom-
munövergripande mål, dels nämndmål för kom-
munens olika verksamheter. Nedan redovisas de 
övergripande mål som kommunfullmäktige antagit 
för år 2012 samt finansiella mål. Även måluppfyl-
lelsen sammanfattas. En detaljerad redovisning för 
nämndsmålen finns i varje nämndavsnitt.

Lagstiftningen har allmänt hållna krav på att bud-
geten ska innehålla mål och riktlinjer för verksam-
heten. Hur målen ska se ut detaljregleras inte. Det 
ska finnas finansiella mål samt mål och riktlinjer för 
verksamheten som är av betydelse för en god ekono-
misk hushållning.

Kommunövergripande mål redovisas i det följande. 
Utifrån dessa har nämnderna utarbetat verksam-
hetsmål av betydelse för god ekonomisk hushåll-
ning. Under nämndernas avsnitt har en utvärdering/
avstämning av verksamhetsmål gjorts av nämnderna 
för perioden.

Mål för god ekonomisk hushållning
Lagen anger allmänna krav på att budgeten ska inne-
hålla mål och riktlinjer för verksamheten. Hur målen 
ska se ut är däremot inte reglerade i detalj. Kommu-
nen ska ha finansiella mål samt mål och riktlinjer för 
verksamheten, som har betydelse för en god ekono-
misk hushållning.

För perioden 2012–2014 har tre mål på kommun-
 fullmäktiges nivå prioriterats:

– Barn och unga ska ges bästa möjliga förutsätt-
ningar för personlig utveckling och lärande.

– Förtroendet för Håbo kommun ska öka.

– Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxt kommun.

Jämfört med föregående år har antalet mål på kom-
munfullmäktiges nivå minskats. Detta för att målen 
ska bli mer styrande för verksamheten. Förutom de 
kommunala målen finns en mängd lagar och regler 
som styr kommunens verksamheter.

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål 
har varje nämnd i uppdrag att arbeta fram egna mål-
dokument. Dessa ska innehålla nämndens egna prio-

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

I det följande redovisas fullmäktiges mål, med moti-
vering till varför just detta mål valts, strategi för att 
uppnå målet samt hur målet ska följas upp.

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga 
förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande.
Motivering
Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare. Särskilt viktigt är att elevernas kun-
skapsresultat förbättras.

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

Pedagogernas insatser för att elevernas resultat ska 
öka är avgörande, varför särskilda satsningar ska 
göras på personalens kompetensutveckling.

Vi ska satsa på att vidareutveckla samverkan mel-
lan skolan, socialförvaltningen och andra aktörer, 
för att på bästa sätt ge stöd till barn/elever med sär-
skilda behov.

Barn och unga ska erbjudas berikande kulturupp-
 levelser och fritidsaktiviteter.

 Förtroendet för Håbo kommun ska öka.
Motivering
Genomförda medborgar- och medarbetarundersök-
ningar visar att förtroendet för Håbo kommun behö-
ver öka.

För fortsatt tillväxt krävs bland annat hög attrak-
tionskraft, vilket ett starkt varumärke bidrar till. 
Stort förtroende är en viktig del av en kommuns 
varumärke.

Förtroende är även en viktig del av den demokratiska 
processen och ett ökat förtroende stärker demokra-
tin.

Strategier
Vi ska satsa extra på att stärka varu märket Håbo 
kommun, såväl ut ett medarbetar- som medborgar-
perspektiv, i syfte att öka förtroendet.

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

Håbo kommun
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Vi ska förbättra servicen genom en bättre tillgänglig-
het i kontakt med kommunens verksamheter.

Vi ska skapa ökade kunskaper om kommunens verk-
samheter genom ökad information i lokala medier 
och på webben.

Håbo kommun ska vara en hållbar 
tillväxtkommun.
Motivering
En balanserad ökning av antalet kommuninvånare 
ger bättre förutsättningar för god kommunal service 
inom exempelvis skola, vård och omsorg.

En ökning av antalet arbetstillfällen ger förutsätt-
ningar för att utveckla den lokala kommersiella ser-
vicen, i form av till exempel restauranger och handel.

Strategier
Vi ska satsa extra på att skapa attraktiva bostadsom-
råden genom att planlägga bostadsmark i sjö- och 
centrumnära lägen.

Vi ska erbjuda verksamhetsmark genom att plan-
lägga attraktiva områden med bra skyltläge och bra 
kommunikationer.

Vi ska förbättra kommunikationerna inom kommu-
nen samt till och från kommunen i syfte att under-
lätta för kommuninvånarna att kunna bo och verka 
i kommunen.

Finansiella mål
Långsiktiga mål
Skatten ska inte höjas.
I samband med att huvudmannaskapet avseende 
kollektivtrafiken år 2012 har förändrats från kom-
munerna i Uppsala län till landstinget, har en 
skatteväxling genomförts. Kommunerna sänkte 
utdebiteringen av skatten med 0,49 öre och Lands-
tinget i Uppsala län höjde skatten med motsvarande.

Mål för planeringsperioden
Kommunens och nämndernas resultat ska innebära 
att ekonomin är i balans.

Delmålet att kommunens resultat ska innebära att 
ekonomin är i balans har uppnåtts. Kommunens 
resultat uppgår till 26,2 mkr.

Delmålet att nämndernas resultat ska innebära att 
ekonomin är i balans har inte uppnåtts. Skolnämn-
den, socialnämnden och miljö- och tekniknämnden 
uppvisar ett sammantaget underskott med 16,6 mkr.

sammanfattande bedömning av 
nämndernas mål
Kommunfullmäktige har tre kommunövergripande 
mål för 2012. Utifrån dessa mål har nämnderna tagit 
fram egna mål för sina verksamheter. Av nämnder-
nas 22 mål har 20 bedömts som uppfyllda under året, 
det vill säga 91 procent. För återstående två mål har 
bildnings- respektive överförmyndarnämnden inte 
kunnat bedöma resultatet. Kommunens bedömning 
är att uppfyllelsen av kommunfullmäktiges över-
 gripande mål varit god.

Nämndernas bedömning av måluppfyllelse redovisas 
nedan per kommunövergripande mål.

Barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar 
för personlig utveckling och lärande – sju av åtta 
nämndmål bedöms som uppfyllda (88 procent). Bild-
ningsnämnden har inte kunnat bedöma måluppfyll-
 elsen av nämnens mål om att barn och unga ska 
erbjudas berikande, meningsfulla och trygga kultur-
upplevelser och fritidsaktiviteter.

Förtroendet för Håbo kommun ska öka – samtliga 
nio mål bedöms som uppfyllda.

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun – 
fyra av fem mål bedöms som uppfyllda (80 procent). 
Överförmyndarnämnen har inte kunnat utvärdera 
måluppfyllelsen för sitt mål utan avvaktar rapport 
från länsstyrelsen angående rättssäkerheten.
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88
%

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

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare. Särskilt viktigt är att elevernas kun-
skapsresultat förbättras. 

100
%

 Förtroendet för Håbo kommun ska öka.

Genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar visar att  
förtroendet för Håbo kommun behöver öka.

För fortsatt tillväxt krävs bland annat hög attraktionskraft, vilket ett 
starkt varumärke bidrar till. Stort förtroende är en viktig del av en 
kommuns varumärke.

Förtroende är även en viktig del av den demokratiska processen och 
ett ökat förtroende stärker demokratin. 

80
%

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun.

En balanserad ökning av antalet kommuninvånare ger bättre förutsättningar 
för god kommunal service inom exempelvis skola, vård och omsorg.

En ökning av antalet arbetstillfällen ger förutsättningar för att utveckla den 
lokala kommersiella servicen, i form av till exempel restauranger och handel.

100
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ekonomi
Årets resultat
Kommunen redovisade för år 2012 ett positivt res-
 ultat på 26,2 (29,7) mkr, vilket var 13,7 mkr bättre än 
budgeterat. Överskottet beror på flera poster, bland 
annat på högre skatteintäkter och det kommunala 
utjämningsbidraget som för Håbo var 4,8 (15,3) mkr 
eller 0,5 procent av budget. Under 2012 beslutade 
parterna inom kommuners och landstings avtalsom-
råde samt medlemmar i Pacta om att återbetala 2007 
och 2008 års premier för AGS (avtalsgruppsjuk-
försäkring) till kommunerna och landstingen. För 
Håbo kommun innebar detta en återbetalning om 
14,3 mkr. Exploatering och fastighetsförsäljningar 
under året gav ett överskott med 6,8 mkr.

Räntekostnaderna för kommunens långfristiga lån 
hos banker och andra kreditinstituter blev 2,2 mkr 
lägre än budgeterat. År 2009 beslutade kommunfull-
mäktige att kommunen skulle vara med och finan-
siera Citybanan med 38,0 mkr. Indexuppräkningen 
för 2012 belastade kommunens finansiella kostnader 
med 600 tkr. Kontot för pensionskostnader och upp-
lupna lönekostnader gav ett överskott på 2,8 mkr, 
varav de upplupna lönekostnaderna utgjorde 0,9 mkr 
och pensionskostnaderna 1,9 mkr. Avskrivningarna 
av kommunens anläggningstillgångar och inventarier 
blev högre än budgeterat och gav ett underskott på 
cirka 5,8 mkr, till största delen beroende på en ned-
skrivning av cirka 4,5 mkr för Junibackens förskola i 
Skokloster på grund av branden.

Övriga poster som gav överskott var bland annat 
kapitaltjänstintäkter från avgiftsfinansierade verk-
samheter (3,8 mkr) det vill säga ersättningar för 
avskrivnings- och räntekostnader för investeringar 
inom VA- och avfallsverksamheterna.

resultaträkning åren 2011–2012
Resultaträkning, tkr Bokslut 

2011
Bokslut 

2012

Verksamhetens intäkter 198 654 231 087
Verksamhetens kostnader – 1 012 348 – 1 066 187
Finansnetto – 23 002 – 19 191
Verksamhetsnetto – 836 696 – 854 291

Skattenetto 866 399 880 515

Resultat 29 703 26 224

Omslutning 971 534 1 109 502
Soliditet 19 % 19 %

resultat jämfört med budget 2012
Resultatet för nämnderna, exklusive avgiftsfinan-
sierade verksamheter, blev ett underskott på 12,4 
(–2,5) mkr. Finansförvaltningen redovisade ett över-
skott på drygt 22,0 (19,2) mkr. Huvuddelen av över-
skottet beror på återbetald sjukförsäkringsavgift, 
högre ersättning för kapitaltjänst från avgiftsfinan-
sierade verksamheter och på lägre pensionskost-
nader. Finansnetto redovisade ett överskott på 2,2 
(–3,9) mkr, beroende på att nya lån upptogs under 
senare delen av året, medan räntekostnaderna i bud-
geten var beräknade på helår. Skattenettot blev 4,7 
(15,3) mkr högre än budgeterat. Kostnaderna för 
avskrivning av kommunens inventarier och fastighe-
ter blev 5,8 mkr (4,4 mkr) högre än budgeterat, till 
största delen beroende på en nedskrivning av Juni-
backens förskola i Skokloster.

Avvikelser mellan budget och resultat för 
nämnderna, mkr
Nämnder/styrelse Bokslut 

2011
Bokslut 

2012

Kommungemensamma verksamheter +1,7 +0,2
Bildningsnämnd +0,1 +4,0
Skolnämnd +1,6 – 5,5
Socialnämnd – 1,4 – 1,5
Miljö- och tekniknämnd – 4,6 – 9,6
Vattenverk +1,6 – 2,4
Avfallshantering +0,3 – 0,4
Summa – 0,7 – 15,2

resultat åren 1996–2012
För åren 1996–2000 uppgick de ackumulerade 
underskotten till 180 mkr. De senaste tolv åren har 
kommunen redovisat överskott på sammanlagt drygt 
227 mkr.

resultat åren 1996–2012
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nämndernas nettokostnader
Nämndernas nettokostnader ökade med 25,3 mkr 
jämfört med år 2011. Kostnadsökningen var 3,3 pro-
cent, vilket kan jämföras med ökningen på 17,3 mkr 
(2,3 procent) mellan 2010 och 2011. Den budget-
 erade kostnadsökningen för 2012 jämfört med 2011 
var 18,9 mkr eller 2,3 procent.

Ökning av nettokostnader
Analysen visar att den procentuella nettokostnads-
ökningen mellan 2011 och 2012 exklusive avgiftsfi-
nansierad verksamhet var större än mellan 2010 och 
2011. I relation till ökningen av skattenettot med 
14 mkr mellan åren, var nettokostnadsökningen 1,67 
procentenheter högre 2012. I analysen har kommu-
nen eliminerat nettokostnader för avgiftsfinansierade 
verksamheter, pensionskostnader och upplupna löne-
skulder. För att jämförelsen mellan åren ska bli rättvi-
sande har kommunen inte tagit med interna intäkter 
och kostnader, exempelvis intern hyrestransaktioner.

Totalt ökade verksamheternas nettokostnader med 
25,3 (17,3) mkr eller 3,3 (2,3) procent jämfört med 
2011 (se tabell nedan).

Kostnader inom kommungemensam verksamhet
Kommungemensamma verksamheters nettokost-
nader minskade med 12,1 mkr eller 18,1 procent. 
Minskningen med 10,7 mkr beror till största delen på 
att ansvaret och finansieringen av kollektiv trafiken 
överfördes från kommunerna i Uppsala län till 
Landstinget i Uppsala län år 2012. Övrig minskning 
av nettokostnaderna mellan åren beror på att kom-
munen sålde fastigheter och mark för cirka 6,8 mkr 
netto under 2012.

De ökade kostnaderna har uppstått inom flera verk-
samheter: kommungemensamma verksamheter 
500 tkr, kommunstyrelsens stab 1,3 mkr, kommu-
nalinformation 500 tkr, plan och utveckling 1,3 mkr, 
räddningstjänst 500 tkr, personalavdelning 500 tkr 
och ekonomi- och it- avdelning 700 tkr, i jämförelse 
mellan åren 2011 och 2012.

nettokostnader för nämndernas verksamheter, 
exklusive interna transaktioner
Hos nämnderna ökade bildningsnämndens netto-
kostnader med 600 tkr eller 0,6 procent. Inom peda-
gogisk verksamhet ökade kostnaderna med 500 tkr 
från förra året och inom fritid och kultur ökade kost-
naderna med 100 tkr.

För skolnämndens del ökade nettokostnaderna med 
16,2 mkr eller 5,8 procent. Kostnaden ökade främst 
inom förskola (6,9 mkr), förskoleklasser (1,0 mkr) 
samt grundskola och elevhälsoenhet (7,3 mkr). För-

valtningsgemensam verksamhet ökade kostnaderna 
med 700 tkr, och skolbarnomsorg redovisade en kost-
nadsökning på 300 tkr.

Socialnämndens nettokostnader ökade med 11,7 mkr 
eller 6,2 procent, på grund av flera kostnadsök-
ningar: äldreomsorg och färdtjänst  9,8 mkr, individ- 
och familjeomsorg 1,7 mkr och insatser enligt LSS 
1,4 mkr. Verksamheterna som hade lägre kostnader 
än 2011 var försörjningsstöd (+100 tkr), arbetsmark-
nadsstöd (+100 tkr), socialchefens kansli (+450 tkr), 
politisk verksamhet (+150 tkr) samt förebyggande 
insatser för äldre- och funktionshindrade (+350 tkr).

Miljö- och tekniknämndens nettokostnader ökade 
med 8,8 mkr eller 7,0 procent. Kostnadsökningarna 
var fördelade på fastighetsdrift 11,0 mkr, parker 
2,0 mkr, kostverksamhet 700 tkr och bostadsanpass-
ning 600 tkr.

För verksamheterna gator och vägar, bostadsför-
bättring, miljö- och hälsoskydd, idrottsanläggningar, 
arbetsområde och kommunikationer minskade kost-
naderna med totalt 5,5 mkr tillsammans.

Nettokostnadsökning exklusive 
interntransaktioner, tkr
Nämnd Bokslut 

2011
Bokslut 

2012
Kostnads-

föränd
Pro-
cent

Kommungemen-
samma verksam-
 heter1) – 66 722 – 54 662 – 12 060 – 18,1
Bildningsnämnden – 112 264 – 112 899 636 0,6
Skolnämnden – 280 029 – 296 235 16 206 5,8
Socialnämnden – 189 733 – 201 459 11 726 6,2
Miljö- och teknik-
nämnden – 125 884 – 134 653 8 769 7,0
Summa – 774 632 – 799 908 25 277 3,3
1)Kommunfullmäktige, stöd till politiska partier, valnämnd, 
revision, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens förvaltning, 
överförmyndarnämnden.
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Kostnads- och intäktsjämförelse 2011–2012
Slag, tkr Bokslut 

2011
Bokslut 

2012
Föränd-

ringar 
mellan åren

Intäkter 198 654 231 087 32 433

Kostnader
Inköp av tjänster och 
material samt utbetal-
ning av bidrag – 290 516 – 306 494 – 15 978
Kostnader för arbets-
kraft – 545 893 – 570 358 – 24 465
Övrig verksamhets-
 kostnad – 136 571 – 139 583 – 3 012
Summa kostnader – 972 980 – 1 016 435 – 43 455

Avskrivning av inventa-
rier och fastigheter – 39 368 – 49 752 – 10 384
Finansnetto 843 397 861 324 17 927

Netto 29 703 26 224 – 3 479

intäkter
Kommunens externa intäkter ökade med 32,5 mkr 
jämfört med 2011. Ökningen härrör från flera intäkts-
källor:
zz Försäljning ökade med cirka 800 tkr, bland annat 

måltider samt anslutningsavgifter för vatten och 
avlopp.
zz Ersättning från försäkringsbolaget uppgår till 

6,6 mkr.
zz Taxor och avgifter minskade med 800 tkr netto, 

där de största intäktsminskningarna skedde 
inom fysisk och teknisk planering, förskola och 
ekonomiskt bistånd. Taxor och avgifter ökade 
inom verksamheterna detaljplan, mät- och 
kartverksamhet, bygg, miljö- och hälsoskydd, 
skolbarnomsorg, social omvårdnad och förbruk-
ningsavgifter för VA och avfall.
zz Intäkter i form av hyror och arrenden ökade med 

800 tkr, varav en stor del var hyresintäkter från 
externa kunder.
zz Bidrag till kommunen ökade med 17,5 mkr. Bland 

annat ökade driftbidraget från staten (5,9 mkr), 
ersättningen från Försäkringskassan för person-
liga assistenter (2,9 mkr) och återbetalningen av 
sjukförsäkringsavgift (14,3 mkr), medan minsk-
ning av bidrag har skett inom intäktsposterna 
EU-bidrag (4,6 mkr) och momskompensation i 
kommunsystemet (1,2 mkr).
zz Kommunens försäljning av verksamhet till andra 

kommuner ökade med 1,2 mkr.
zz Försäljning av tillgångar, i huvudsak mark och 

fastigheter, ökade med 6,4 mkr.

Kostnader
Kostnaderna för inköp av anläggningar, inköp av 
underhållsmaterial, lämnade bidrag, entreprenad, 
köp av verksamhet och konsulttjänster, inköp av 
tjänster och material samt för utbetalning av bidrag 
ökade med 16,0 mkr netto mellan åren 2011 och 
2012. Nedan specificeras kostnadsförändringar inom 
respektive verksamhet.

Den största kostnadsökningen var inom peda gogiskt 
verksamhet (8,7 mkr), vård och omsorg (7,7 mkr), 
affärsverksamhet (3,6 mkr) och fastighetsdrift 
(4,4 mkr). Övriga verksamheter minskade kostna-
derna med 8,4 mkr, varav infrastruktur och skydd 
(3,0 mkr), fritid och kultur (1,5 mkr), särskilt inrik-
tade insatser (800 tkr) och gemensamma verksamhe-
ter (3,1 mkr).

Övriga verksamhetskostnader ökade med cirka 
3,0 mkr netto, bland annat på grund av högre kost-
nader för lokaler (3,0 mkr), fastighetsentreprenader 
(4,0 mkr), energi och vatten (5,0 mkr) och diverse 
tjänster (3,0 mkr). Kostnadsminskningar har skett 
inom transporter (10,0 mkr), beroende på förändrad 
huvudmannaskap för kollektivtrafiken, och inom 
inköp av kontorsmaterial (2,0).

Kostnaderna för avskrivning av kommunens fastig-
heter och inventarier ökade med med 10,4 mkr.

Ökade personalkostnader
Kostnaderna för personal ökade totalt med 24,5 
(19,1) mkr från 2011, vilket var 4,5 (3,6) procent. 
Lönekostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter 
ökade med 25,0 (12,2) mkr eller 5,1 (2,5) procent. 
Kost naderna för pensionsavsättningar och pensions-
 utbetalningar ökade med 0,8 (5,6) mkr eller 1,8 
(15,2) procent jämfört med 2011. Mellan åren 2010–
2011 var kostnaden hög, beroende på sänkningen av 
diskonteringsräntan 2011, vilket ökade kommunens 
avsättning för pensionskostnaderna detta år. Övriga 
personalkostnader för bland annat utbildning, rekry-
tering och personalavveckling minskade med 1,0 
(+1,3) mkr jämfört med 2011.
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I tabellen nedan redovisas personalkostnader uppde-
lade på kostnadsslag. Här ingår arvoden till förtro-
endevalda.

Slag, tkr Bokslut 
2011

Bokslut 
2012

Föränd-
ringar mel-

lan åren

Löner – 378 216 – 397 517 – 19 301
Kostnadsersättningar – 3 062 – 2 805 257
Arbetsgivaravgifter – 113 537 – 119 240 – 5 703

Personalsociala kostnader – 8 300 – 7 257 1 043
Pensioner kostnader – 42 778 – 43 539 – 761

Summa personalkostnad – 545 893 – 570 358 – 24 465

skatteintäkter
Intäkterna av skatter och statsbidrag, som är kom-
munens största finansieringskällor, ökade med 14,2 
(34,0) mkr eller närmare 1,6 (4,0) procent mellan 
2011 och 2012.

Anledningen till att skatteintäkterna inte ökade mer 
än 1,6 procent åren 2011–2012 i jämförelse med åren 
2010–2011 beror delvis på den huvudmannaskaps-
förändring som skedde år 2012 avseende kollektiv-
trafiken mellan landstinget och kommunerna i länet, 
vilket påverkade skatteintäkterna samt kostnads- och 
inkomstutjämningen. Kommunerna i länet minskade 
utdebiteringen med 0,49 öre och landstinget ökade 
med lika mycket.

skatteutjämning och statsbidrag
År 2005 infördes ett skatteutjämningssystem i Sve-
rige. Utjämningens syfte är att skapa mer likvärd iga 
ekonomiska förutsättningar för landets kommuner. 
Invånarna ska kunna få lika god service oberoende 
var i landet de bor.

Kostnadsutjämning 
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna struk-
turella kostnadsskillnader mellan landets kommu-
ner. Under 2012 betalade kommunen 22,3 (37,8) mkr 
i kostnadsutjämning, vilket var 15,5 mkr mindre än 
2011.

Lss-utjämning
År 2004 infördes ett nytt nationellt utjämningssystem 
för att utjämna LSS-kostnaderna mellan landets 
kommuner. Håbo kommun betalade 33,8 (32,5) mkr 
i LSS-utjämning 2012, vilket var en ökning med 
1,3 mkr sedan 2011.

inkomstutjämningen och regleringsbidrag
Inkomster genom statsbidrag, inkomstutjämning 
och regleringbidrag uppgick till 55,9 (68,3) mkr för 
Håbo. Inkomsterna blev 12,4 mkr lägre år 2012 än 
2011.

Fastighetsavgift
Införandet av fastighetsavgiften år 2008 var neu tralt, 
både för varje enskild kommun och för staten. Intäkt-
 erna från den kommunala fastighetsavgiften 2008 
uppskattades till 12 miljarder kronor och fördelades 
lika mellan kommunerna. Intäkten ”neutral iserades” 
genom att det kommunalekonomiska utjämnings-
anslaget minskades med samma belopp. Hur stora 
fastighets avgifter som faktiskt betalades för bostäd-
 erna i kommunen 2008 hade således ingen påverkan 
på kommunens intäkter år 2008.

Från och med 2009 ska den årliga intäktsföränd-
ringen från fastighetsavgiften tillföras varje kommun 
och adderas till det ursprungliga beloppet 2008. År 
2009 adderades det förväntade beloppet till det utbe-
talade beloppet 2008 och uppgick till 27,7 mkr. För 
åren 2010 och 2011 uppgick det beräknade belop-
pet till 28,9 mkr respektive 29,6 mkr. År 2012 var 
det prognostiserade beloppet 31,7 mkr, vilket var en 
ökning med 2,2 mkr jämfört med år 2011.

Kostnadstäckningsgrad
Verksamhetens nettokostnader måste, sett över 
ett antal år, täckas av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Dessutom behöver kommunen ett visst 
överskott för att kunna betala lån, framtida nyinvest-
 eringar och pensionsutbetalningar. Nedanstående 
diagram visar verksamhetens nettokostnad exklusive 
infriade borgensåtaganden.

Nettokostnader exklusive finansiella kostnader i 
förhållande till skatter och utjämning
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För att uppnå en konsoliderande nivå på verksam-
 heten behöver relationstalet vara cirka 93 procent, 
vilket Håbo inte uppnådde år 2012, utan relations-
 talet ligger på 94,8 procent och en kostnadsminsk-
ning hade behövts år 2012 på ca 15,0 mkr för att 
uppnå detta.

investeringar
Håbo kommun har under åren 1996–2012 investerat 
1 171 mkr netto i nya anläggningar och inventarier. 
Kommunens totala bokförda värde av anläggningar 
och inventarier uppgick 2012 till 950,0 mkr (814 
mkr). Under 2012 förvärvade kommunen mark för 
3,7 mkr från Håbo Marknads AB.

investeringar i anläggningar och inventarier 
1996–2012

Betalningsflödesanalys
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten var pos-
 itivt och uppgick till 84,7 (52,8) mkr.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringskostnaderna för materiella och finans-
 iella tillgångar var 181,7 (131) mkr, varav 47 (63) pro-
cent finansierades från kommunens egen kassa och 
53 (37) procent finansierades med externa lån från 
kreditinstitut.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kommunens externa nyupplåning under året upp-
gick till 100 mkr. Totalt uppgår den långfristiga 
skulden till 578 (481) mkr. På grund av att redovis-
ningsprinciperna ändrades 2010 har kommunen i 
redovisningen ombokat anslutningsavgifterna för 
vattenverket från att tidigare ha räknats som en kort-
fristig skuld till att nu räknas som en långfristig skuld 
på 39,6 (37,7) mkr.
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Förändring av likvida medel
Likvida medel ökade med 1,9 mkr och uppgick vid 
årets slut till 5,3 (3,4) mkr.

Avskrivningar
Avskrivningskostnaden, det vill säga värdeminsk-
ningen av kommunens anläggningstillgångar och 
inventarier, blev 49,8 (39,4) mkr. Jämfört med 2011 
ökade avskrivningskostnaderna med 10,4 mkr, dels 
beroende på en nedskrivning på 4,5 mkr 2012, dels på 
att avskrivningar på fastigheter och inventarier ökade 
med 4,3 mkr respektive 1,6 mkr jämfört med 2011.

Att avskrivningarna inte ökar lika snabbt som till-
gångarna beror på att merparten av investeringarna 
gäller fastigheter med en avskrivningstid på 33 år.

Finansnetto och räntekostnader
Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finan-
siella intäkter och finansiella kostnader, har sedan 
2011 förbättrats med 3,5 mkr. Detta beror i huvud-
sak dels på ränteminskningen av pensionsavsätt-
ningar med cirka 4,0 mkr, dels på minskningen av 
indexuppräkning av Håbo kommuns medfinans-
 iering av Citybanan med cirka 800 tkr.

Ökade räntekostnader
Räntekostnaderna på långfristiga skulder ökade med 
0,8 (1,7) mkr till 16,9 mkr jämfört med år 2011. Den 
genomsnittliga räntan var 3,1 (3,5) procent.

ränteintäkter
Ränteintäkterna var 2,9 mkr, varav 0,4 (0,5) mkr 
från Håbo Marknads AB och borgensavgifter 1,8 
(1,2) mkr från Håbohus AB. Övriga ränteintäkter på 
0,9 mkr kom bland annat från kommunens koncern-
konto.

Låneskuld
Håbo kommun är ung och saknar i stort sett de över-
värden på tillgångssidan som många andra kom-
muner i Stockholmsområdet kunnat använda för 
att finansiera sin expansion. Skuldsättningsgraden 
är mycket hög eftersom kommunen gjorde mycket 
omfattande investeringar inom skolan under åren 
1996–2003. Kommunens långfristiga låneskuld 
ökade under året från 481 mkr till 578 mkr. Det 
motsvarar en ökning från 24 422 kronor till 29 197 
kronor per invånare. Därutöver har kommunen pen-
sionsåtaganden på 404,3 (395,3) mkr eller 20 422 
(20 007) kronor per invånare. Under 2012 investe-
rade kommunen 187 mkr i mark och anläggningar. 
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Extern finansiering i form av nyupplåning från kre-
ditinstitut uppgick till 100 mkr.

Medfinansieringen av Citybanan
Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (KF § 98) 
att Upplands Lokaltrafik ingick avtal med staten 
om medfinansering av Citybanan. För Håbo kom-
muns del innebar detta att fullmäktige godkände 
en medfinansiering om 38,0 mkr jämte indexupp-
räkning. Den årliga indexuppräkningen för åren 
2009–2012 uppgår till 6 840 tkr, vilket belastat kom-
munens resultat åren 2010–2012. Enligt delegationen 
för Citybanans medfinansiering har delegationen 
och Trafikverket enats om att en lämplig uppräk-
ning av index är 18 procent till och med 31 december 
2012, vilket innebär att indexuppräkningen för 2012 
uppgår till 613 tkr.

Eventuell avvikelse från faktisk utveckling kommer 
att regleras i efterhand i samband med utbetalning 
2013/2014.

Detta gör att kapitalbeloppet per den 31 december 
2012 uppgår till 44 840 tkr. Utbetalningen av kapital-
beloppet kommer att ske åren 2013–2017 enligt ned-
anstående fördelning.

Utbetalningsplan Citybanan åren 2013–2017
År Procent Belopp, tkr

2013 10 4 484
2014 15 6 726
2015 25 11 210
2016 25 11 210
2017 25 11 210
Summa 100 44 840

Upplösningen, det vill säga avskrivningen av bidra-
get, kommer att påbörjas det år första utbetalningen 
av bidraget görs. För Håbo kommun innebär detta 
från och med år 2013. Detta i enlighet med riksda-
gens beslut om ändring i lagen (1997:614), 5 kap 7 §, 
om kommunal redovisning. Åren 2013–2038 kom-
mer den årliga avskrivningskostnaden om 1 520 tkr 
att belasta kommunens resultaträkning. Likvidmäs-
sigt måste utbetalningarna åren 2014–2017 beaktas i 
kommunens budgetprocess.

Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsskuld uppgick vid årets slut 
till 404,0 (395,0) mkr, varav 60,7 (53,8) mkr redo-
 visas under avsättningar i balansräkningen och 343,6 
(341,4) mkr som ansvarsförbindelse enligt den blan-
dade modellen. Den totala pensionsskulden ökade 
2012 med 9,0 (26,0) mkr jämfört med 2011.

Pensionsmedelsförvaltning

Specifikation, tkr Bokslut 
2011

Bokslut 
2012

Avsättning för pensioner och 
liknande  förpliktelser – 53 837 – 60 650
Ansvarsförbindelser - pensions-
  för pliktelser som inte upptagits 
bland avsättningar – 341 414 – 343 627
Finansiella placeringar 0 0
Återupplåning i verksamheten – 395 251 – 404 277

År 1998-1999
De delar av avgiftsbestämd ålderspension som hän-
förs till åren 1998–1999 redovisades under avsätt-
ningar inklusive årliga uppräkningar motsvarande 
statslåneräntan.

År 2000
För år 2000 avsattes 1,1 procent till avgiftsbestämd 
ålderspension och resterande 2,7 procent redovisades 
under avsättningar inklusive ränteuppräkning.

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

År 2002
Från och med år 2002 gör kommunen en avsättning 
även för timanställda och vikarier. Ett nytt avtal för-
handlades fram som ger timanställda som är 28 år 
eller äldre pensionsrätt från och med 2002.

År 2003
Kommunfullmäktige beslutade att pensionsavsätt-
ningarna för 1998–2000 betalas ut som avgiftsbestämd 
ålderspension enligt PFA 98 (tjänstepensionsavtalet) 
inklusive löneskatt. Betalningen gjordes under 2004 
och uppgick efter nuvärdesberäkning av förmåns-
 värdet till 24,2 mkr inklusive löneskatt.

År 2004–2012
För åren 2008 och 2009 uppgick pensionskostnaden 
för den avgiftsbestämda delen till 18,5 mkr respek-
tive 20,3 mkr. Åren 2006 och 2007 var pensionskost-
naden 14,9 respektive 17,8 mkr. För åren 2004 och 
2005 var kostnaden 13,5 respektive 14,2 mkr inklu-
sive löneskatt. För åren 2010 och 2011 var pensions-
kostnaden för den avgiftsbestämda delen 20,5 mkr 
respektive 21,4 mkr inklusive löneskatt. För år 2012 
uppgår pensionskostnaden till 22,5 mkr. Utbetal-
ningen av 2012 års pensionskostnad för den avgifts-
bestämda delen sker i mars 2013.
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soliditet
Soliditeten anger hur stor procent av kommunens 
tillgångar som finansierats med eget kapital och ger 
en uppfattning om kommunens finansiella styrka på 
längre sikt. Utvecklingen av soliditeten bestäms dels 
av resultatet, dels av hur tillgångar, avsättningar och 
skulder förändrats under året. Det finns ingen norm 
för vilken soliditet en kommun bör ha. Kommunen 
strävar dock efter en hög soliditet eftersom den min-
 skar kommunens finansiella kostnader. Soliditeten 
för Håbo kommun år 2012 var 19,0 (19,0) procent, 
vilket kan jämföras med genomsnittet av länets kom-
muner som år 2011 var 43 procent.

soliditet 2000–2012

Om man även tar hänsyn till pensionsförpliktelserna, 
både de som redovisas som ansvarsförbindelse och 
som avsättning, var soliditeten –11,9 (–16,1) procent, 
att jämföras med länsgenomsnittet år 2011 som var 
–1 procent.
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Tillämpning av balanskravet
Hösten 2004 förändrades lagen om god ekonomisk 
hushållning och om hur balanskravet ska tillämpas, 
vilket innebär att kommunen ska ha ”återställt” ett 
eventuellt underskott i budgeten senast tre år efter 
det år då underskottet uppstod. Riksdagen har fat-
tat beslut om en förändrad lagstiftning kring balans-
 kravet och att kommunerna ska kunna reservera 
medel i så kallade resultatutjämningsfonder under 
vissa förutsättningar (se avsnittet Kommunala resul-
tatutjämningsreserver).

Kommunens resultat efter eliminering av poster av 
engångskaraktär (exploateringsintäkter) var positivt 
och uppgick till 19,4 (34,3) mkr. Kommunen upp-
fyllde balanskravet år 2012 (se tabellen nedan).

Resultat enligt resultaträkning (tkr) 26 224
Exploatering och fastighetsförsäljning (tkr) – 6 804
Resultat enligt balanskravet (tkr) 19 420

Årsredovisning 2012

Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tte
ls

e

17



Framtiden
Budget i balans
Driftbudget
Håbo kommun har inför 2013 fastställt en budget 
och ekonomisk plan som innebär balans i ekonomin. 
Det budgeterade resultatet för 2013 är 10,3 mkr jäm-
fört med 12,5 mkr för 2012.

Investeringar 
Det nya äldreboendet med fyrtio lägenheter är fär-
digbyggt och kommer att driftsättas under 2013. 
Kostnaden uppgick till cirka 80,0 mkr. Inom vatten-
verket investerades 92,0 mkr under 2012.

För målgruppen LSS (lagen om stöd och service) 
plan erar kommunen att bygga ett gruppboende med 
fem lägenheter med start 2014. Lägenheterna kom-
mer att hyras av Håbohus AB. Ett gruppboende på 
Oktavia ska ersättas med en ny byggnation och inve-
steringskostnaderna beräknas till cirka 13,2 mkr 
under 2013.

Totalt uppgick investeringskostnaderna under 2012 
till 182,9 mkr.

Investeringsbudgeten för 2013 är av kommunfull-
mäktige beslutad till 55,9 mkr totalt och kommer att 
finansieras med egna medel.

Förslag till förändringar av nuvarande 
utjämningssystem (soU 2011:39)
Utjämningskommittén.08 lämnade sitt betänkande 
Likvärdiga förutsättningar – översyn av den kommu-
nala utjämningen (SOU 2011:39) till regeringen i 
april 2011. Betänkandet innebär omfattande eko-
nomiska omfördelningseffekter som skulle få stor 
betydelse för kommunens resultat från år 2014. Om 
förslaget till nytt utjämningssystem träder i kraft år 
2014, allt annat lika, beräknas Håbo kommuns avgift 
i kostnadsutjämningen minska med 753 kronor per 
invånare eller med cirka 15,0 mkr brutto, exklusive 
införanderegler.

Kommunala resultatutjämningsreserver
De tidigare lagreglerna om god ekonomisk hushåll-
ning är i stor utsträckning alltjämt tillämpliga och 
de nya reglerna är ett komplement och en vidare-
 utveckling av befintliga regelverk. Syftet med de nya 
reglerna är att förbättra möjligheterna för kommu-
ner och landsting att kunna utjämna intäkter över tid 
och därigenom på ett bättre sätt kunna möta effek-
terna av konjunkturvariationer.

Kortfattat innebär förslaget att kommuner och lands-
ting under vissa förutsättningar ges en möjlighet att 

inom ramen för sin balanskravsutredning och det 
egna kapitalet kunna bygga upp så kallade resultat-
utjämningsreserver. Dessa reserver gör det möjligt 
att reservera en del av ett överskott i goda tider och 
sedan använda medlen för att täcka underskott som 
kan uppstå till följd av en lågkonjunktur.

Reserveringen till en resultatutjämningsreserv får 
göras med ett belopp som motsvarar det lägsta av 
antingen den del av årets resultat eller den del av 
årets resultat efter balanskravsjusteringar som över-
stiger 1 procent av skatteintäkter, generella stats-
 bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om det 
egna kapitalet är negativt, inklusive ansvarsförbin-
delsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när 
reservering får ske i stället uppgå till 2 procent.

De kommuner som väljer att använda sig av resultat-
utjämningsreserver ska besluta om lokala riktlinjer 
för hanteringen av dessa reserver.

En möjlighet införs även att reservera överskott som 
är upparbetade i boksluten för åren 2010, 2011 och 
2012. Beslut om sådana överskott måste dock tas 
under år 2013.

omvärldsfaktorer som påverkar kommunens 
ekonomi
Den svaga utvecklingen i omvärlden dämpar både 
efterfrågan på svenska exportvaror och förtroendet 
bland hushåll och företag. Konjunkturen försvagas 
och svensk BNP föll under fjärde kvartalet 2012.

År 2013 inleds svagt och arbetslösheten fortsätter att 
stiga. Först i slutet av 2013 påbörjas en återhämtning. 
Det kommer sedan att ta många år innan svensk eko-
nomi är i balans eftersom lågkonjunkturen är djup. 
Det visar Konjunkturinstitutets prognos.

Under de första tre kvartalen 2012 klarade sig Sve-
rige bättre än euroområdet. BNP-tillväxten har i 
genomsnitt varit strax över 0,6 procent per kvartal, 
medan BNP har fallit i euroområdet de senaste fyra 
kvartalen.

Den jämförelsevis starka tillväxten i Sverige under 
tredje kvartalet var dock tillfällig och berodde bland 
annat på att offentlig konsumtion ökade och att 
företagen byggde upp sina lager. Företagen började 
minska sina lager redan under fjärde kvartalet.

BNP faller med 0,5 procent under fjärde kvart alet 
år 2012 och ökar sedan med blygsamma 0,1 pro-
cent första kvartalet år 2013. Först i slutet på 2013 
når tillväxten upp till nivåer som innebär att en åter-
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hämtning påbörjas. Därefter tar det lång tid innan 
svensk ekonomi åter är i balans.

Inflationen blir låg och Riksbanken sänker räntan
Låg inflation och svag efterfrågan innebär att ekono-
min behöver stimuleras av en ännu mer expansiv pen-
ningpolitik. Riksbanken sänkte reporäntan med 0,25 
procentenheter till 1 procent i december. Reporäntan 
bedöms höjas först i slutet av 2014 när inflationen sti-
ger och konjunkturåterhämtningen har tagit fart.

Arbetsmarknaden
Enligt konjunkturinstitutets bedömningar minskade 
efterfrågan från både hushåll och företag, vilket för-
svagar arbetsmarknaden. Sysselsättningen, som ökat 
sedan slutet av 2009, väntas minska något nästa år. 
Anställda nyttjas inte fullt ut i företagen, vilket inne-
bär att företagen inte behöver anställa fler när efter-
frågan börjar stiga.

Det kommer därför att dröja till 2014 innan syssel-
sättningen ökar igen. Samtidigt har antalet personer 
i arbetsför ålder vuxit starkt i förhållande till läget på 
arbetsmarknaden. Arbetslösheten stiger ytterligare 
och når cirka 8,5 procent 2014.

Demografi
För åren 2013–2015 bedöms befolkningen i kom-
munen öka med i genomsnitt 180 personer per år. 
Befolkningstillväxten mellan åren 2009–2011 var i 
genomsnitt 163 personer.

Den demografiska utvecklingen i kommunen fram-
 över, inklusive ökningen av antalet äldre, ställer stora 
krav på kommunal service och utbyggnad. Håbo 
kommuns folkmängd ökade med 101 (79) perso-
ner mellan den 1 november 2011 och den 1 novem-
ber 2012.

Budgetföljsamhet
Alla facknämnder uppvisade för år 2012 negativa 
resultat, utom bildningsnämnden som redovisade ett 
överskott. Med en ansträngd ekonomisk situation 
framöver krävs bättre budgetföljsamhet.

god ekonomisk hushållning
Många kommuner och landsting har en ansträngd 
ekonomisk situation, samtidigt som behoven av väl-
färdstjänster ökar. Kommuner och landsting måste 
även leva upp till lagen om god ekonomisk hushåll-
ning. Grundtanken bakom god ekonomisk hushåll-
ning är att dagens kommuninvånare ska finansiera 
sin egen välfärd och inte förbruka vad tidigare gene-
rationer tjänat ihop. Annars skjuts betalningar upp 
till framtida generationer. God ekonomisk hushåll-

ning förutsätter därför att kommuner har överskott 
över tiden.

Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre än 
de avskrivningar på investeringar som varje år belas-
tar resultatet. Kommunen behöver överskott för att 
finansiera investeringar, annars måste kommunen 
låna mer pengar eller frigöra resurser exempelvis 
genom att sälja anläggningstillgångar eller minska 
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 så kallade 
blandmodellen) innebär att dessa åtaganden inte 
bokförs som skulder i balansräkningen och att värde-
 säkringen inte kostnadsförs. För närvarande innebär 
det bland annat att kommunen redovisar lägre kost-
nader än man hade gjort om alla pensionskostnader 
hade medräknats. Om ett antal år kommer det att 
vara tvärtom.

Ett tredje motiv för överskott är att kommunen bör 
ha en buffert för att kunna möta oväntade händelser 
eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska ned-
skärningar i verksamheten.

Men god ekonomisk hushållning handlar inte bara 
om att få ekonomin för helheten att gå ihop. Minst 
lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt 
och att verksamheterna utför de uppdrag som pol-
 itiken och de ekonomiska ramarna ger. Det innebär 
ett ständigt arbete i hela organisationen så att upp-
drag, resursfördelning och ansvar är tydliga.

Vipul Vithlani
Ekonomichef
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Personalredovisning 

Antal anställda
Personalredovisningen syftar till att redovisa hur 
personalsituationen ser ut, och det som redovisas är 
läget den 1 november. Bilden som ges är en ögon-
blicksbild, eftersom personalsituationen förändras 
hela tiden.

Redovisningen bygger på ett antal nyckeltal från 
kommunens personalsystem. Dessa nyckeltal ger 
grundläggande information om personalsituationen.

Redovisningen omfattar tillsvidare- och visstidsan-
ställda med månadslön enligt Allmänna bestäm-
melser (AB) som reglerar anställningsvillkoren, och 
inkluderar helt lediga anställda. Tillsvidareanställda 
är de som ofta i dagligt tal kallas fast anställda. 
Med visstidsanställda avses främst vikarier, som 
är anställda under viss bestämd tid vid en ordina-
rie anställds frånvaro, eller allmänna visstidsanställ-
ningar. När timavlönad personal redovisas anges det 
särskilt att de är medräknade i redovisningen.

Antal månadsavlönade totalt 
Nyckeltal 2012 2011 2010

Alla anställda, antal 
i kommunen 1 295 1 287 1 262
Andel kvinnor i % 81,1 82,0 83,0
Andel män i % 18,9 18,0 17,0
Andel tillsvidareanställda i % 87,3 88,1 89,2
Andel visstidsanställda i % 12,7 11,9 10,8

Av alla månadsavlönade den 1 november 2012, 
totalt 1 295 personer, var 1 131 personer tillsvidare-
 anställda och 164 personer visstidsanställda. Ande-
len visstidsanställda har ökat med nästan två procent 
de senaste två åren. Kvinnorna utgör en klar majori-
tet, 81,1 procent av alla anställda, trots att det syns 
en trend att männens antal procentuellt har ökat de 
senaste två åren.

Antal månadsavlönade per förvaltning 
Nyckeltal 2012 2011 2010

Kommunstyrelsens förvaltning 59 57 47
Miljö- och teknikförvaltning 164 152 150
Bildningsförvaltning 138 143 137
Skolförvaltning 640 642 646
Socialförvaltning 294 293 292

Kommentarer
Miljö- och teknikförvaltningen har vid årsskiftet 
tagit över kostpersonalen från Pomona, totalt sex 
anställda. Utökning har även skett med fyra perso-
ner inom gatuavdelningen, varav en administratör 
samt en person inom fastighetsavdelningen.

Bildningsförvaltningens gymnasieskola BCJF har 
haft personalneddragningar under året på grund av 
vikande elevantal. En del av det kommer att avspegla 
sig först i årsredovisningen året efteråt.

Personalrörlighetssiffrorna för de tillsvidareanställda 
visar att totalt 127 personer slutade i kommunen 
2012. Det motsvarar en personalomsättning på 11,45 
procent. Under året anställde kommunen samtidigt 
externt totalt 97 nya medarbetare med tillsvidare-
 anställning. Dessutom har kommunen gjort ett antal 
så kallade interna anställningar, det vill säga att per-
soner som tidigare haft tidsbegränsad anställning i 
kommunen har fått tillsvidareanställning.

Detta är första året som kommunen använder ett 
internetbaserat rekryteringssystem för att under-
lätta administrationen kring denna stora administra-
tiva process. Under året har cirka 230 annonseringar 
öppnats i rekryteringssystemet och totalt har kom-
munen fått in drygt 2 700 ansökningar. 30 procent 
av de sökande har sett platsannonsen via kommu-
nens hemsida och resterande vid arbetsförmedling-
ens platsbank. Kommunen annonserar ytterst sällan 
hos andra annonsorgan.

Hel- och deltidsanställda 
Nyckeltal 2012 2011 2010

Tillsvidareanställda kvinnor
Heltid 100 % 73,9 73,6 72,2
Deltid -74 % 7,6 8,0 9,4
Deltid 75-99 % 18,5 18,4 18,4

Tillsvidareanställda män
Heltid 100 % 88,9 90,4 91,6
Deltid -74 % 4,0 4,3 3,4
Deltid 75-99 % 7,0 5,3 5,0

Allmänna bestämmelser (AB) anger att vid behov av 
arbetskraft ska kommunen, innan nyanställning sker, 
pröva om man kan erbjuda höjd sysselsättningsgrad 
till en redan deltidsanställd arbetstagare på arbets-
platsen som anmält intresse för det.
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Kommunstyrelsens mål för 2012 lyder bland annat: 
”Kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare för 
att rekrytera de bästa medarbetarna. För att uppnå 
detta ska vi sträva efter att erbjuda full sysselsätt-
ning till de medarbetare som så önskar och kraftfullt 
satsa på kompetens, ledarskap och verksamhets-
 utveckling.”

Arbete har under året pågått inom vård och omsorg i 
projektet Heltid en rättighet, deltid en möjlighet.

Av alla tillsvidareanställda kvinnor i kommunen har 
73,9 procent heltid. Motsvarande siffra för männen 
är högre, 88,9 procent. Det är alltså främst kvinnor 
som är sysselsatta i verksamheter med många del-
tidsanställningar, som vård och omsorg, lokalvård 
och skolmåltidsverksamhet.

På kommunstyrelsens förvaltning arbetar 97 procent 
av kvinnorna heltid. Motsvarande siffra för övriga 
förvaltningar är 73 procent för miljö- och teknikför-
valtningen, 88 procent för bildningsförvaltningen, 
91 procent för skolförvaltningen och 57 procent för 
socialförvaltningen. Socialförvaltningen har ökat 
den procentuella andelen kvinnor som arbetar hel-
tid med 3 procent under året, medan miljö- och tek-
nikförvaltningen har minskat andelen med 6 procent.

Åldersstruktur
Genomsnittsåldern bland kommunens alla månads-
avlönade är 46,8 år. Både 2011 och 2010 var genom-
snittsåldern 46,5 år.

Genomsnittsåldern för de visstidsanställda är lägre 
(38,3 år) än för de tillsvidareanställda (47,3 år).

Andelen tillsvidareanställda över 50 år utgjorde 40,1 
procent av alla tillsvidareanställda. Motsvarande 
siffra var 37,9 procent både 2011 och 2010.

Antal tillsvidareanställda Kvinnor Män Alla

926 201 1 127
Indelning i åldersgrupp 
och %
20–29 6,1 7,1 6,3
30–39 23,3 24,4 23,5
40–49 30,9 25,9 30,0
50–59 26,8 28,9 27,2
60 och över 12,7 13,7 12,9

Pensionsavgångar
Under 2012 uppnår 18 tillsvidareanställda 65 års 
ålder. Under året valde sex anställda att gå i pension 
vid 65 år, ytterligare elva anställda valde att gå i pen-
sion före 65 år och nio personer gick i pension efter 
65 år.

Totalt har 26 personer gått i pension på heltid under 
året. År 2011 var motsvarande siffra 25 personer och 
år 2010 var den 37 personer.

Arbetad tid och resursanvändning
För att beskriva hur de anställdas avtalade arbets-
tid används redovisar kommunen den faktiskt arbe-
tade tiden och olika former av frånvaro. Frånvaro 
delas upp i semester, sjukfrånvaro samt lagstadgad 
och annan överenskommen ledighet. Avtalad arbets-
tid är det möjliga antalet arbetade timmar per år, 
men med helgdagar borträknade. Vid beräkning av 
den totala arbetade tiden tar man dessutom hänsyn 
till mertid och övertid, som inte ingår i den avtalade 
arbetstiden.

Redovisningen av arbetad tid och frånvaro under 
hela 2012 avser kommunens alla månadsavlönande 
och timavlönade enligt Allmänna bestämmelser 
(AB). Den arbetade tiden utgör 1 906 600 timmar, 
vilket motsvarar 77 procent av den avtalade tiden.

Arbetad tid minus frånvaro kan omräknas till årsar-
betare. Ett årsarbete avspeglar en normal årsarbets-
tid på 1 700 timmar för en heltidsarbetande. Med den 
beräkningsgrunden utförde alla anställda i kommu-
nen, inklusive timavlönade men exklusive feriearbe-
tarna, totalt 1 188 årsarbeten. Dessa fördelar sig per 
förvaltning enligt följande: kommunstyrelsens för-
valtning 55 årsarbetare, miljö- och teknikförvalt-
ningen 145 årsarbetare, bildningsförvaltningen 113 
årsarbetare, skolförvaltningen 568 årsarbetare och 
socialförvaltningen 307 årsarbetare.

Arbetad tid och frånvaro
Timmar i 1 000-tal 2012 % 2011 % 2010 %

Arbetstid enligt avtal 2 476 100 2 434 100 2 445 100
Summa frånvaro 595 23,8 609 25,0 634 25,9
Övertid och mertid 26 1,0 22 0,9 20 0,8
Totalt arbetad tid 1 907 77,2 1 847 75,9 1 831 74,9
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sjukfrånvaro
Hälsotal
Sjukfrånvaron var 6,0 procent för hela Håbo kom-
mun. Redovisningen omfattar alla arbetstagare oav-
sett anställningsform och avtal. Som sjukfrånvaro 
räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, 
arbetsskada, medicinsk behandling, arbetslivsinriktad 
rehabilitering och sjuk- eller aktivitetsersättning. Sjuk-
frånvaron anges i procent av de anställdas samman-
lagda möjliga ordinarie arbetstid i timmar och man 
har även tagit hänsyn till frånvaro utan lön, exempel-
vis tjänstledighet för annat arbete, tjänst ledighet för 
vård av barn eller övrig frånvaro utan lön.

Nyckeltal sjukfrånvaro (%) 2012 2011 2010

Total sjukfrånvaro av den tillgängliga 
ordinarie arbetstiden 6,0 5,5 5,7
Sjukfrånvaro för kvinnor av den 
tillgängliga ordinarie arbetstiden 6,6 6,3 6,2
Sjukfrånvaro för män av den tillgäng-
liga ordinarie arbetstiden 3,4 3,2 3,7
Sjukfrånvaro för  
åldersgruppen 29 år och yngre 4,4 3,5 3,9
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30–49 6,8 5,7 5,6
Sjukfrånvaro för  
åldersgruppen 50 år och äldre 5,6 5,9 6,5
Andel i % av total sjukfrånvaro som 
varat 60 dagar eller mer 43,7 45,3 45,1

Den totala sjukfrånvaron per förvaltning anges 
nedan (2011 års siffror inom parentes):
zz Kommunstyrelsens förvaltning 5,0 procent (5,9)
zz Miljö- och teknikförvaltningen 5,1 procent (4,6)
zz Bildningsförvaltningen 4,6 procent (4,8)
zz Skolförvaltningen 6,8 procent (6,1)
zz Socialförvaltningen 5,7 procent (5,0)

Den 31 december 2012 var 39 anställda i kommunen 
långtidssjukskrivna i mer än 60 dagar, antingen på 
hel- eller deltid. 2011 var motsvarande siffra 37 per-
soner och 2010 var den 35 personer.

Arbetsmiljö och företagshälsovård
Som ett led i det pågående förbättringsarbetet i verk-
samheterna har alla anställda ombetts fylla i en med-
arbetarundersökning. 66 procent av de anställda har 
svarat på enkäten, som har tagit upp fråge områden 
inom bland annat arbetsmiljö, samarbete, inform-
 ation, ledarskap, medarbetarskap, förtroende och 
mål.

Medarbetarengagemang bedöms vara en av de vikti-
gaste förutsättningarna för en personalintensiv orga-
nisations förmåga att nå goda resultat. Därför har 
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, tagit fram 
nio frågor för att mäta HME (hållbart medarbetar-
engagemang). Det som mäts är motivation, ledar-
skap och styrning.
zz 95 procent svarar att arbetet känns meningsfullt.
zz 91 procent svarar att de vet vad som förväntas av 

dem i arbetet.
zz 89 procent svarar att de är insatta i arbetsplatsens 

mål.
zz 83 procent svarar att deras närmaste chef ger dem 

förutsättningar att ta ansvar i arbetet.
zz 83 procent svarar att deras närmaste chef visar 

förtroende för dem som medarbetare.
zz 83 procent svarar att de lär sig nya saker och 

utvecklas i arbetet.
zz 82 procent svarar att de ser fram emot att gå till 

arbetet.
zz 74 procent svarar att deras närmaste chef visar 

uppskattning för deras arbetsinsatser.
zz 68 procent svarar att arbetsplatsens mål följs upp 

och utvärderas på ett bra sätt. 

Håbo kommun har till och med årsskiftet ett ramav-
tal med Länshälsan i Uppsala AB om företagshälso-
vårdstjänster för kommunens personal. Anledningar 
till att vända sig till företagshälsovården är dels det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, 
dels rehabilitering av anställda som drabbats eller 
risk erar att drabbas av ohälsa och sjukskrivning.

Kommunens totala kostnad för företagshälsovård 
hos Länshälsan år 2012 är 354 tkr, vilket kan jäm-
 föras med 478 tkr år 2011 och 633 tkr år 2010. Snitt-
kostnaden för företagshälsovård per månadsavlönad 
var därmed 273 kronor (2011: 375 kronor, 2010: 501 
kronor).
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Friskvård
Totalt har kommunen 38 friskvårdsinspiratörer för-
delade på olika arbetsplatser, som ett led i kommu-
nens åtgärder för att främja de anställdas hälsa och 
minska sjukfrånvaron.  

Kommunens medarbetare har möjlighet att använda 
arbetstid till friskvård, den så kallade friskvårds-
 timmen, om verksamheten tillåter.

Friskvårdsbidraget erbjuds alla anställda för att sti-
mulera och främja personalens förutsättningar till 
ökad fysisk och psykisk hälsa.

Olika friskvårds- och trivselaktiviteter för med-
 arbetarna genomfördes under året i personalklub-
bens regi.

Medellön
Ett jämförelsemått för lön är begreppet medellön 
i kronor per månad. Medellönen speglar priset på 
arbetskraft vid nyanställning beroende på krav för 
tjänsten, marknadsläget samt resultatet i de centrala 
lönekollektivavtalen.

Medellönen beräknas som ett medelvärde av över-
enskommen lön (inklusive fasta tillägg) för november 
månad 2012 för all månads- och timavlönad perso-
nal enligt Allmänna bestämmelser.  

Medellönen för alla anställda var 24 070 kronor i 
månaden den 1 november 2012. Det kan jämföras 
med 23 304 kronor i månaden år 2011 och 22 771 
kronor i månaden år 2010.

För kvinnor var medellönen 23 783 kronor i måna-
den (2011: 23 152 kronor), medan männens medellön 
var 25 222 kronor (2011: 23 931 kronor). Medellönen 
för männen ökade därmed även 2012 mer än kvin-
nornas medellön.

Medellön per förvaltning
Medellönen per månad inom respektive förvaltning 
var följande under året:
zz Kommunstyrelsens förvaltning:    32 153 kr   

(kvinnor 29 461 kr, män 36 029 kr)
zz Miljö- och teknikförvaltningen:      23 811 kr 

(kvinnor 22 830 kr, män 26 627 kr)
zz Bildningsförvaltningen:                 27 055 kr    

(kvinnor 26 729 kr, män 27 539 kr)
zz Skolförvaltningen:                         24 099 kr    

(kvinnor 24 194 kr, män 23 633 kr)
zz Socialförvaltningen:                      22 193 kr    

(kvinnor 22 263 kr, män 21 757 kr)    

Personalkostnad
Personalkostnader består av löner för arbetad och ej 
arbetad tid, ersättningar, sociala avgifter, pensions-
kostnader och personalsociala kostnader.

Personalkostnader beräknas för alla tillsvidare-
 anställda, visstids- och timavlönade enligt Allmänna 
bestämmelser. Personalkostnaden uttrycks i tusental 
kronor per årsarbetare.

Personalkostnad per årsarbetare 
i 1 000-tal kronor

Totalt Därav lön för 
arbetad tid

År 2012 447 392
År 2011 439 389
År 2010 431 378
År 2009 429 380
År 2008 414 367
År 2007 396 348
År 2006 381 340
År 2005 375 330
År 2004 364 322
År 2003 352 309
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Befolkning, sysselsättning och 
kommunikationer
Boende och befolkning
Bostäder
Under 2013 påbörjas planeringsarbetet för nya 
Bålsta centrum med framtagande av detaljplaner 
för nytt resecentrum samt stationsnära bostäder 
med boende-, handel- och kontorsområden. Plan-
 programmet för Bålsta centrum antogs i november 
2012 och föreslår en kraftig förtätning av centrala 
Bålsta med 500 till 1 500 tillkommande bostäder. 
Utbyggnadstiden förväntas till mellan 10 och 15 år.

Därutöver planerar kommunen för nya bostadsom-
råden i anslutning till Gröna dalen samt i Frösunda-
vik.

Befolkningen 
Håbo kommun fortsätter att växa under 2012. Före-
gående års sjunkande tillväxt har vänt under 2012 
och nu stiger befolkning återigen enligt förväntning-
arna. Totalt ökade befolkningen med 168 personer 
under året vilket är mer än dubbelt så mycket än året 
innan. Det totala antalet invånare uppgick till 19 883 
personer vid årsskiftet.

Bålsta tätort är fortsättningsvis kommunens domine-
rande bostadsort med cirka tre fjärdedelar av kom-
munens totala befolkning. Bålsta är efter Uppsala 
och Enköping länets tredje största tätort.

Befolkningsökningen under 2012 berodde till lika 
stor del på positivt födelsenetto som positivt flytt-
netto. 195 personer föddes under året och 112 perso-
ner avled vilket ger ett födelsenetto på 83 personer. 
1 188 personer flyttade in medan 1 103 personer flytt-
 ade ut vilket ger ett flyttnetto på 85 personer.
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In- och utflyttning
In- och utflyttning till Håbo kommun var unge-
fär lika omfattande under 2012 som föregående år. 
Kommunen har en stor omsättning på bosatta vil-
ket är karaktäristiskt för en kranskommun till Stock-
holm. Skillnaden från föregående år är att flyttnettot 
återigen visar den positiva utveckling som kommu-
nen brukar ha. Totalt sett flyttade 1 188 personer in 
till kommunen och 1 103 personer flyttade ut vilket 
ger ett positivt flyttnetto på 85 personer.

Likt tidigare år har Håbo kommun ett stort utbyte av 
boende med övriga Sverige och förhållandevis litet 
med det egna länet. En anledning till detta kan vara 
att Håbo har ett stort utbyte av bosatta med Stock-
holms stad med kranskommuner. Kopplingen gent-
emot Uppsalas bostadsmarknad är däremot mindre 
tydlig. Flyttningsnettot gentemot utlandet blev 46 
personer.

Inflyttade 
2012

Utflyttade 
2012

Flyttnetto 
2012

Flyttnetto 
2011

Egna länet 158 188 – 30 – 63
Övriga Sverige 930 861 69 37
Utlandet 100 54 46 18
Totalt 85 – 8

Åldersstruktur
Håbo kommun fortsätter att ha en förhållandevis 
ung befolkning. Andelen 0- till 19-åringar var under 
2012 högre än i resten av länet och riket. Det speglar 
Håbo som en barn- och ungdomstät kommun. Grup-
pen 20- till 29-åringar fortsätter att vara lägre än res-
ten av länet och riket men ökar aningen i förhållande 
till föregående år.

Många unga vuxna i 20- till 30-årsåldern flyttar från 
kommunen för att söka arbete och studier vilket ger 
en lägre andel i dessa åldersgrupper jämfört med 
länet och riket. Andelen 30- till 79-åringar var när-
mare genomsnittet för länet och riket medan an delen 
80-åringar och äldre var avsevärt lägre än i övriga 
länet och riket.
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sysselsättning och näringsliv
Arbetslöshet
I slutet av 2012 uppgick andelen som var arbetslösa, 
i arbetsmarknadspolitiska program eller sökande 
med, till 3,6 procent av befolkningen i förvärvs-
 arbetande ålder. Det innebär att arbetslösheten lig-
ger kvar på en ganska stadig nivå med viss ökning 
sedan föregående år.

Samtidigt är arbetslösheten bland ungdomar rela-
tivt låg i Håbo kommun jämfört med övriga länet 
och riket. Övergången till högre utbildning är relativt 
låg i Håbo kommun vilket borde innebära att många 
ungdomar får jobb tidigt.

Andel av befolkningen 16–64 år i arbetslöshet 
och i program eller med stöd, vid årets slut (%)

År Håbo Uppsala län Riket

2000 2,8 3,8 5,8
2008 1,9 3,3 4,6
2009 3,1 5,1 7,1
2010 3,4 5,1 6,9
2011 3,0 4,6 6,3
2012 3,6 4,8 6,9

Arbetspendling
Håbo kommun ligger i det öst-västliga stråket norr 
om Mälaren mellan Stockholm och Västerås. I strå-
ket löper bland annat Mälarbanan och E18 som är 
viktiga leder i den vardagliga arbetspendlingen. E18 
servar persontransporter och den regionala kollek-
tivtrafiken inom Uppsala län och till angränsande 
län. På Mälarbanan går fjärrtåg mot Göteborg, regi-
onaltåg mot Örebro och Arboga samt och pendeltåg 
inom Stockholms län.

En stor del av den arbetsföra befolkningen i Håbo 
kommun arbetspendlar till angränsande städer och 
tätorter. En stor del av dessa arbetar i Stockholms-
 regionen men även Uppsala, Enköping och Västerås 
är viktiga arbetsplatser för många Håbobor.

Totalt pendlar 6 497 personer ut från kommunen till 
arbete och studier varje dag. 1893 personer pend-
lar in vilket ger ett pendlingsnetto på -4 586 perso-
ner. Av de som pendlar ut åker 5 598 personer mot 
Stockholms län. 598 personer åker mot Uppsala län 
och 86 personer mot Västmanlands län. Totalt pend-
lar 1 893 personer in till kommunen varje dag. 929 
av dessa kommer från Stockholms län och 736 från 
inom Uppsala län.

Håbo kommun

Förvärvsarbetande befolkning 10 082
Arbetstillfällen 5 442
Utpendling 6 479
Inpendling 1 893
Nettopendling – 4 586

Tabell: Förvärvsarbetande utpendlare respektive inpendlare 
16 år– (källa: SCB, AMPAK 2011)

Branschspridning
En stor del av kommunens näringsliv består av 
småföretag och ett mindre antal medelstora före-
tag. Verksamheterna är spridda med stora delar av 
arbetsstyrkan sysselsatta med tillverkning, byggverk-
samhet, handel och tjänster. Många arbetstillfällen 
finns även inom utbildning, vård och omsorg samt 
offentlig förvaltning.

Bransch Antal Procentuellt

Jordbruk, skogsbruk och fiske 73 1,3
Tillverkning och utvinning 617 11,3
Byggverksamhet 824 15,1
Handel, hotell och restaurang 856 15,7
Transport 267 4,9
Tjänster 773 14,2
Utbildning 927 17,0
Vård och omsorg 561 10,3
Offentlig förvaltning och försvar 190 3,5
Ej specificerat 354 6,7
Totalt 5 442 100,0
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resultaträkning koncern
 
tkr Not Koncern 

2012
Kommun 

2012
Koncern 

2011
Kommun 

2011

Verksamhetens intäkter 1 332 777 231 087 294 968 198 654
Verksamhetens kostnader 2 – 1 065 645 – 1 016 435 – 1 017 465 – 972 980
Avskrivningar 3 – 72 665 – 49 752 – 62 175 – 39 368

Verksamhetens nettokostnad – 805 533 – 835 100 – 784 672 – 813 694

Skatteintäkter 849 061 849 061 838 842 838 842
Generella statsbidrag och utjämning 31 454 31 454 27 557 27 557
Finansiella intäkter 4 1 180 2 934 2 707 2 589
Finansiella kostnader 5 – 44 664 – 22 125 – 52 374 – 25 591

Resultat före extraordinära poster 31 498 26 224 32 060 29 703

Uppskjuten skatt 1 966
Skatter på årets resultat 6 – 1 041 0 – 437 0
Årets resultat 7 32 423 26 224 31 623 29 703

Håbo kommun

Ekonom
isk redovisning

26



Balansräkning koncern

tkr Not Koncern 
2012

Kommun 
2012

Koncern 
2011

Kommun 
2011

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 669 254 923 983 1 551 200 794 316
Maskiner och inventarier 9 33 078 26 380 24 895 19 186
Finansiella anläggningstillgångar 10 6 139 21 548 6 427 26 401
Bidrag till statlig infrastruktur 38 000 38 000 38 000 38 000
Summa anläggningstillgångar 1 746 471 1 009 911 1 620 522 877 903

Omsättningstillgångar
Förråd med mera 11 32 32 54 54
Exploateringsfastigheter 26 139 0 24 118 0
Fordringar 12 99 482 94 297 99 508 90 202
Kassa och bank 13 28 247 5 262 14 699 3 375
Summa omsättningstillgångar 153 900 99 591 138 379 93 631

Summa tillgångar 1 900 371 1 109 502 1 758 901 971 534

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Eget kapital 14 285 581 210 998 253 158 184 774
Varav byte av redovisningsprincip, va 0 – 1 570 – 1 570
Varav årets resultat 32 423 26 224 31 623 29 703

Avsättningar
Pensioner 15 63 737 60 650 56 191 53 837
Övriga avsättningar 16 57 328 44 840 58 679 44 227
Summa avsättningar 121 065 105 490 114 870 98 064

Skulder
Långfristiga skulder 17 1 300 647 618 360 1 206 172 519 388
Kortfristiga skulder 18 193 078 174 654 184 701 169 308
Summa skulder 1 493 725 793 014 1 390 873 688 696

Summa eget kapital och skulder 1 900 371 1 109 502 1 758 901 971 534

Pensionsförpliktelser 343 627 343 627 341 415 341 415
Varav löneskatt 67 088 67 088 66 656 66 656
Borgen och ansvarsförbindelser 19 96 633 603 974 97 774 607 530
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resultaträkning
– sammanfattar intäkter och kostnader samt visar förändringen av det egna kapitalet.

 
tkr Not Kommunens 

bokslut 2012
Kommunens 
bokslut 2011

Kommunens 
bokslut 2010

Verksamhetens intäkter 20 231 087 198 654 176 093
Verksamhetens kostnader 21 – 1 016 435 – 972 980 – 921 462
Avskrivningar – 49 752 – 39 368 – 48 499

Verksamhetens nettokostnad – 835 100 – 813 694 – 793 868

Skatteintäkter 22 849 061 838 842 797 243
Generella statsbidrag och utjämning 23 31 454 27 557 35 114
Finansiella intäkter 24 2 934 2 589 923
Finansiella kostnader 25 – 22 125 – 25 591 – 21 249

Årets resultat 26 224 29 703 18 163

Resultat som andel av skattenettot 3,0 % 3,4 % 2,2 %
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Balansräkning
– visar den ekonomiska ställningen på bokslutdagen samt hur kapitalet använts (tillgångar) och anskaffats (eget kapital, avsätt-
ningar och skulder).

 
tkr Not Bokslut 

2012
Bokslut 

2011
Bokslut 

2010

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 26 923 983 794 316 711 064
Maskiner och inventarier 27 26 380 19 186 11 226
Finansiella anläggningstillgångar 28 21 548 26 401 25 954
Bidrag till statlig infrastruktur 1) 38 000 38 000 38 000
Summa anläggningstillgångar 1 009 911 877 903 786 244

Omsättningstillgångar
Förråd med mera 29 32 54 166
Kortfristiga fordringar 30 94 297 90 202 63 618
Kassa och bank 31 5 262 3 375 25 212
Summa omsättningstillgångar 99 591 93 631 88 996

Summa tillgångar 1 109 502 971 534 875 240

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Eget kapital 32 210 998 184 774 156 642
Varav byte av redovisningsprincip, va – – 1 570 645
Varav årets resultat 26 224 29 703 18 163

Avsättningar
Pensioner 33 60 650 53 837 42 500
Övriga avsättningar 34 44 840 44 227 42 840
Summa avsättningar 105 490 98 064 85 340

Skulder
Långfristiga skulder 35 618 360 519 388 462 991
Kortfristiga skulder 36 174 654 169 308 170 267
Summa skulder 793 014 688 696 633 258

Summa eget kapital och skulder 1 109 502 971 534 875 240

Pensionsförpliktelser 33 343 627 341 415 315 163
Varav löneskatt 67 088 66 656 61 531
Borgen och ansvarförbindelser 37 603 974 607 530 630 491

1)Se redovisningsprinciper Bidrag till infrastrukturella investeringar
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Betalningsflödesanalys

– visar hur räkenskapsperiodens investeringar och löpande verksamhet har finansierats.

tkr Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Bokslut 
2010

Den löpande verksamheten
Årets resultat 26 224 29 703 18 163
Justering för av- och nedskrivningar 49 753 39 368 48 499
Justering för gjorda avsättningar 7 426 12 724 6 755
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 – 1 570 645
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital 83 403 80 225 74 062

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar – 4 095 – 26 584 – 33 110
Ökning/minskning av förråd 22 112 126
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 5 346 – 959 2 651
Kassaflöde från den löpande verksamheten 84 676 52 794 43 729

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggnnigstillgångar – 187 050 – 130 579 – 47 639
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 436 0 0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 – 390 – 2 740
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 4 918 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 181 696 – 130 969 – 50 379

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 100 000 51 100 0
Amortering av skuld – 3 000 – 3 000 – 22 015
Anslutningsavgifter 1 907 8 238 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 98 907 56 340 – 22 015

Förändring av likvida medel 1 887 – 21 837 – 28 665
Likvida medel vid årets början 3 375 25 212 53 877
Likvida medel vid årets slut 5 262 3 375 25 212

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande nettoskuld vid årets början 483 775 435 675 458 675
Räntebärande nettoskuld vid årets slut 580 775 483 775 435 675

Förändring av räntebärande nettoskuld 97 000 48 100 – 23 000
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investeringsredovisning

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

investeringsredovisning
Nämnder, tkr Budget 2012 Bokslut 2012

Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Budget-
 avvikelse

Kommunstyrelsen 0 – 8 093 – 8 093 0 – 7 259 – 7 259 834
Bildningsnämnd 0 – 2 280 – 2 280 0 – 1 859 – 1 859 421
Skolnämnd 0 – 2 865 – 2 865 0 – 2 906 – 2 906 – 41
Socialnämnd 0 – 2 770 – 2 770 0 – 1 038 – 1 038 1 732
Miljö- och tekniknämnd 0 – 98 181 – 98 181 436 – 78 217 – 77 781 20 400
Summa skattefinansierade 
verksamheter 0 – 114 189 – 114 189 436 – 91 279 – 90 843 23 346

Avfallshantering 0 0 0 0 – 5 – 5 – 5
Vattenverket 0 – 84 060 – 84 060 0 – 92 080 – 92 080 – 8 020
Summa taxefinansierade  
verksamheter 0 – 84 060 – 84 060 0 – 92 085 – 92 085 – 8 025

Summa 0 – 198 249 – 198 249 436 – 183 364 – 182 928 15 321

Anhållan om justering av anslag år 2013 – pågående investeringsprojekt år 2012
Nämnd, tkr Bokslutsutfall Justering budget Nettoavvikelse

Avvikelse år 2012

Kommunstyrelsen 834 – 834 0
Bildningsnämnd 421 – 200 221
Skolnämnd – 41 0 – 41
Socialnämnd 1 732 – 1 540 192
Miljö- och tekniknämnd 20 400 – 20 395 5
Delsumma skattefinansierade verksamheter 23 346 – 22 969 377

Avfallsverket – 5 0 – 5
Vattenverket – 8 020 0 – 8 020
Delsumma taxefinansierade verksamheter – 8 025 0 – 8 025

Summa 15 321 – 22 969 – 7 648
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driftredovisning

Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande till den budget som kommunfullmäktige beslutat för nämnderna för året. I driftre-
dovisningen har interna transaktioner inte eliminerats.

Verksamhetsnivå netto, tkr Bokslut 
2010

Bokslut  
2011

Bokslut  
2012

Budget  
2012

Avvikelse 
budget

Skattefinansierade verksamheter
Kommunfullmäktige – 816 – 757 – 797 – 798 1
Stöd till politiska partier – 789 – 828 – 868 – 800 – 68
Valnämnden – 154 – 4 – 17 – 20 3
Revision – 843 – 846 – 840 – 927 87
Överförmyndare – 436 – 507 – 470 – 515 45
Kommunstyrelsen – 62 906 – 66 201 – 60 330 – 60 441 111
Medel till kommunstyrelsens förfogade – 104 0 0 0 0
Bildningsnämnd – 133 895 – 131 923 – 133 233 – 137 266 4 033
Skolnämnd – 326 329 – 333 970 – 350 815 – 345 270 – 5 545
Socialnämnd – 191 832 – 200 994 – 211 899 – 210 355 – 1 544
Miljö- och tekniknämnd – 87 521 – 88 500 – 96 625 – 87 086 – 9 539
Summa skattefinansierade verksamheter – 805 625 – 824 530 – 855 894 – 843 478 – 12 416

Taxefinansierade verksamheter
Avfallshantering – 1 138 278 –442 0 – 442
Vattenverket 942 1 570 – 2 409 0 – 2 409
Summa taxefinansierade verksamheter – 296 1 848 – 2 851 0 – 2 851

Finansförvaltning
Pensions- och upplupna lönekostnader 891 – 13 809 – 10 959 – 13 800 2 841
Återbetalning sjukförsäkringsavgift 1 740 1 811 14 292 0 14 292
Avskrivningar – 48 499 – 39 368 – 49 753 – 44 000 – 5 753
Kapitaltjänst va-verket och övrigt 11 297 12 841 16 840 13 000 3 840
Kapitaltjänst internhyra 48 061 48 061 48 061 48 060 1
Exploatering och reavinster – 435 885 6 804 0 6 804
Summa finansförvaltning 13 055 10 421 25 285 3 260 22 025

Finanskonton
Skatteintäkter 787 886 821 803 841 994 841 994 0
Slutavräkning 9 357 17 039 9 022 4 564 4 458
Statsbidrag och utjämning 35 114 27 557 31 454 31 386 68
Utjämning kollektivtrafik C-län 0 0 – 1 955 – 2 192 237
Finansiella intäkter 923 2 589 2 934 3 000 – 66
Finansiella kostnader – 22 351 – 27 024 – 23 765 – 26 000 2 235
Summa finansiering 810 929 841 964 859 684 852 752 6 932

Årets resultat 18 163 29 703 26 224 12 534 13 690

Resultat som andel av skattenettot 2,2 % 3,4 % 3,0 % 1,4 %
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redovisningsprinciper

Allmänt
Den 1 januari 1998 ersatte den kommunala redovisnings-
lagen kommunens redovisningsreglemente. Det innebär 
att den kommunala redovisningen anpassas till det regel-
verk som gäller för övriga sektorer. Redovisningen byg-
ger också på rekommendationer som lämnas av Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). Sammantaget innebär 
det att redovisningen i kommunen sker i enlighet med god 
redovisningssed – i huvudsaklig överensstämmelse med 
bokföringslagen och årsredovisningslagen.

redovisningsmodellens dokument
Den externa resultat- och balansräkningen är upprättad 
enligt den kommunala redovisningslagen. Betalflödes-
 analys är upprättad enligt RKR:s rekommendation nr 
16 (2005). Drift- och investeringsredovisningen uppfyl-
ler kraven på avstämningsmöjlighet mellan budget och 
utfall.

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

Anläggningstillgångar
Byggnader och markanläggningar, inklusive pågående 
arbeten, värderas på balansdagen till anskaffnings-
värde med avdrag för planenliga och bokföringsmässiga 
avskrivningar. Mark avskrivs inte.

Maskiner och inventarier har värderats till anskaffnings-
värde. Aktivering sker utifrån individuell bedömning.

Avskrivning av anläggningstillgångar
Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaff-
ningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk 
livslängd. I kommunen påbörjas avskrivningar av anlägg-
ningar under anskaffningsåret.

omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaff-
ningsvärde eller verkligt värde.

skulder
Kommande års amortering av långfristig skuld redovisas 
som kortfristig skuld.

Avsättningar för pensioner
Från och med år 1998 redovisar kommunen sina pen-
sionsåtaganden enligt redovisningslagens blandade 

modell. Den innebär att pensionsförmåner som intjä-
nats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och att 
pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 ingår 
i verksamhetens kostnader och redovisas som skuld. 
Ränta på pensionslöften intjänande från och med 1998 
redovisas i posten finansiell kostnad.

redovisning av särskild löneskatt
Enligt en rekommendation från RKR ska även löneskat-
ten för alla pensionsavsättningar, pensionsförpliktelser 
och pensionsutbetalningar periodiseras. Övergången till 
denna redovisningsprincip gjordes 1999.

redovisning av den avgiftsbestämda pensionen 
(tjänstepensionsavtalet)
Den del av pensionskostnaden som hänförs till den avgifts-
bestämda pensionen har särredovisats. I balansräkningen 
har belopp som hänförs till den avgifts bestämda pensio-
nen klassificerats som en upplupen kostnad (kortfristig 
skuld) för år 2012.

Periodisering av utgifter och inkomster
Periodisering av utgifter och inkomster hänförliga till 
räkenskapsåret har gjorts enligt god redovisningssed. 
Leverantörs- och kundfakturering efter balansdagen som 
är hänförliga till räkenskapsåret har tagits upp som skuld 
respektive fordran. Utgiftsräntor har periodiserats.

skatteintäkter
Enligt RKR:s rekommendation ska den prognostiserade 
slutavräkningen för år 2012 resultatföras i bokslutet för 
år 2012.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Avfallshanteringens överskott/underskott för respek-
tive år har i bokslutet redovisats som en specifikation 
till det egna kapitalet. Mot bakgrund av försiktighets- 
och matchningsprinciper bör överskott/underskott för 
avgiftsfinansierad verksamhet särskilt redovisas.

Anslutningsavgifter
Enligt rekommendationer från RKR ska anslutnings-
avgifterna till vattenverket antingen periodiseras eller 
resultatföras på driftredovisningen det aktuella räken-
skapsåret enligt god redovisningssed. Kommunen till-
lämpar RKR:s rekommendation och har periodiserat 
anslutningsavgifterna som förutbetald inkomst.

Årsredovisning 2012
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vattenverkets eget kapital (nytt år 2010)
Denna redovisningsprincip ändrades år 2010. En tillämp-
ning av RKR:s rekommendation nr 18 innebär att vat-
tenverkets eget kapital har omklassificerats till kortfristig 
skuld, vilket tidigare redovisats som en not till kommu-
nens egna kapital. Har vattenverket negativt eget kapital 
redovisas det som not till kommunens egna kapital och 
avräknas det år vattenverket redovisar ett överskott.

Bidrag till infrastrukturella investeringar, rKr:s 
rekommendation 6.2 (nytt år 2010)
Under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om 
kommunal medfinansiering av Citybanan. Bidraget på 
38,0 mkr är bokfört både som en tillgång och som en 
avsättning på balansräkningen. Upplösning av bidraget 
kommer att påbörjas det år som utbetalningen sker och 
under 25 år. Utbetalningen kommer att påbörjas under 
2013. Den avsättning som kommunen gjort 2012 har 
indexuppräknats med index enligt avtal. Indexuppräk-
ningen kommer även att ske kommande år fram till utbe-
talningen.

redovisning av lånekostnader
Denna rekommendation anger hur lånekostnader skall 
redovisas. Rekommendationen beskriver två redovis-
ningsmetoder. Huvudmetoden är att lånekostnader 
belastar resultatet för den period de uppkommer. Den 
alternativa metoden innebär att lånekostnader som är 
direkt hänförbara till anskaffning, uppförande eller pro-
duktion av vissa angivna tillgångar inräknas i anskaff-
ningsvärdet för tillgången. Håbo kommun tillämpar 
huvudmetoden, det vill säga att lånekostnaderna belastar 
resultatet för den period de uppkommer.
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notförteckning
noter – Koncernens resultaträkning

not 1
Verksamhetens intäkter, tkr 2012 2011

Försäljningshjälpmedel 19 022 6 335
Taxor och avgifter 88 982 80 676
Hyror och arrenden 111 171 115 354
Bidrag 65 947 62 772
Försäljning av verksamheter  
och entreprenader 17 635 15 563
Försäljning av mark och fastigheter 15 562 14 268
Jämförelsestörande post
Återbetalning premier AFA 14 458 0
Summa 332 777 294 968

not 2
Verksamhetens kostnader, tkr 2012 2011

Material, entreprenader, konsulter, 
bidrag och transfereringar – 319 602 – 304 312
Kostnader för arbetskraft – 593 575 – 567 635
Övriga verksamhetskostnader – 150 090 – 140 498
Kostnader för såld mark – 2 378 – 5 020
Summa – 1 065 645 – 1 017 465

not 3
Avskrivningar, tkr 2012 2011

Fastigheter och anläggningar – 64 490 – 55 596
Inventarier – 8 175 – 6 579
Summa – 72 665 – 62 175

not 4
Finansiella intäkter, tkr 2012 2011

Ränteintäkter 1 072 1 622
Övrigt 108 1 085
Summa 1 180 2 707

not 5
Finansiella kostnader, tkr 2012 2011

Räntekostnader – 40 227 – 43 418
Ränta på pensioner – 2 835 – 7 042
Indexuppräkning Citybanan – 613 – 1 387
Bankkostnader – 215 – 57
Checkkredit – 774 – 470
Summa – 44 664 – 52 374

not 6
Skatt på årets resultat, tkr 2012 2011

Aktuell skatt på årets resultat – 1 041 – 437
Summa – 1 041 – 437

Uppskjutna skatter 1 966 0
Summa 1 966 0

not 7
Förändring av eget kapital, tkr 2012 2011

Håbo kommun 26 224 29 702
Håbohus AB 7 877 1 377
Håbo Marknads AB – 1 479 67
Kommunalförbundet Räddnings-
 tjänsten Enköping-Håbo – 199 477
Summa 32 423 31 623

noter – Koncernens balansräkning
not 8
Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar, tkr

2012 2011

Bokfört värde 1 551 444 1 473 773
Årets anskaffning 185 296 135 691

Avskrivning – 60 390 – 55 576
Utrangering – 4 513 0
Investeringsbidrag – 436 0
Försäljning – 2 147 – 2 688
Summa 1 669 254 1 551 200

not 9
Maskiner och inventarier, tkr 2012 2011

Bokfört värde 1/1 25 592 17 043
Årets anskaffning 14 989 13 785
Bidrag 0 0
Försäljning 0 0
Avskrivning – 7 503 – 5 933
Summa 33 078 24 895

not 10
Finansiella anläggningstillgångar, tkr 2012 2011

Aktier 91 181
Andelar 1 010 1 191
Försäkringar 942 877
Långfristiga fordringar 4 096 4 178
Summa 6 139 6 427

not 11
Förråd med mera, tkr 2012 2011

10-årssmycke 32 32
Oljelager 0 22
Summa 32 54
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not 12
Finansiella anläggningstillgångar, tkr 2012 2011

Fakturafordran 15 407 6 706
Balansfakturering 91 89
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 4 124 10 721
Interimfordringar 22 585 22 419
Upplupna skatteintäkter 34 367 34 182
Andra kortfristiga fordringar 15 947 12 079
Avräkning skattekonto 6 961 13 312
Summa 99 482 99 508

not 13
Kassa och bank, tkr 2012 2011

Kassa 34 15
Plusgiro 22 985 13 534
Bank 5 228 1 150
Summa 28 247 14 699

not 14
Eget kapital, tkr 2012 2011

Håbo kommun 211 000 184 774
Håbohus AB 57 697 49 820
Håbo Fastighets AB 0 0
Håbo Marknads AB 16 418 17 899
Kommunalförbundet Räddnings-
 tjänsten Enköping-Håbo 466 665
Summa 285 581 253 158

not 15
Pensioner, tkr 2012 2011

Avsättning för pensioner 56 190 44 810
Årets pensionskostnad 6 031 9 319
Avsättning garanti- och visstidspension 43 – 105
Löneskatt på pensioner 1 473 2 167
Summa 63 737 56 191

not 16
Övriga avsättningar, tkr 2012 2011

Avsättning medfinansiering Citybanan 44 840 44 227
Uppskjuten skatt Håbo Marknads AB 398 1 076
Avsättning skatter Håbohus AB 12 090 13 376
Summa 57 328 58 679

not 17
Långfristiga skulder, tkr 2012 2011

Långfristiga låneskulder 1 228 061 1 135 559
Förutbetalda anslutningsavgifter 39 643 37 736
Kapital- och pensionsförsäkringar 943 877
Övriga lån 32 000 32 000
Summa 1 300 647 1 206 172

not 18
Kortfristiga skulder, tkr 2012 2011

Förvaltade fonder kapital, va 0 925
Kortfristiga skulder lån, räntor 13 205 7 813
Leverantörsskulder 50 496 55 722
Personalens källskatt 9 705 8 184
Social- och skolsamfond 846 851
Kortfristiga skulder 18 008 11 592
Depositionsavgifter 35 35
Upplupna löneskulder 39 525 38 682
Arbetsgivaravgifter 11 181 9 617
Upplupen pensionsskuld 22 892 22 027
Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 8 775 10 908
Förutbetald kommunalskatt 0 0
Övriga interimskulder 18 410 18 345
Summa 193 078 184 701

not 19
Borgen och ansvarförpliktelser, tkr 2012 2011

Föreningar 1 592 2 390
BRF Väppeby 7 139 7 222
Egnahem statlig kreditgaranti 0 182
Bostadsrätter statlig kreditgaranti 700 700
Egnahem kommunalkreditgaranti 384 462
Ansvarsförbindelse Håbohus AB 107 107
Fastighetsförteckningar Håbohus AB 86 711 86 711
Summa 96 633 97 774

Håbo kommun har lämnat ett villkorat aktieägartillskott till 
Håbo Marknads AB som totalt uppgår till 9 189 930 kronor.

noter – Kommunens resultaträkning
not 20
Verksamhetens  
intäkter, tkr

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Bokslut 
2010

Försäljningsmedel 16 057 8 740 7 221
Taxor och avgifter 88 837 89 630 76 930
Hyror och arrende 22 433 21 605 20 167
Bidrag 65 288 62 043 57 140
Försäljning av verksam-
 heter och entreprenader 16 710 15 563 14 364
Försäljning av 
exploaterings fastigheter 7 462 1 073 271
Jämförelsestörande poster
Återbetalda premier AFA 14 300 0
Summa 231 087 198 654 176 093
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not 21
Verksamhetens  
kostnader, tkr

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Bokslut 
2010

Material, entreprenader, 
konsulter, bidrag och 
transfereringar – 306 494 – 290 516 – 256 926
Kostnader för arbetskraft – 570 358 – 545 893 – 526 760
Övriga verksamhets-
 kostnader – 139 583 – 136 571 – 137 776
Summa – 1 016 435 – 972 980 – 921 462

not 22
Skatteintäkter, tkr Bokslut 

2012
Bokslut 

2011
Bokslut 

2010

Kommunalskatt 841 994 821 803 787 886
Avräkningsskatt  
innevarande år 8 883 14 268 8 849
Avräkningsskatt justering 
förgående år 139 2 771 508
Mellankommunal utjämning 
Uppsala län – 1 955 0 0
Summa 849 061 838 842 797 243

Mellankommunal utjämning avseende kollektivtrafik år 2012 i 
C-län upphör år 2013.

noter – Kommunens balansräkning
not 26
Fastigheter och  
anläggningar, tkr

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Bokslut 
2010

Ackumulerat anskaffnings-
värde 1 290 261 1 173 292 1 138 540
Ackumulerade  
avskrivningar – 495 945 – 462 227 – 423 911
Bokfört värde 1/1 794 316 711 065 714 629
Årets anskaffning 172 611 116 969 34 751
Avskrivning – 37 995 – 33 718 – 38 316
Utrangering – 4 513 0 0
Investeringsbidrag – 436 0 0
Bokfört värde 31/12 923 983 794 316 711 064

Varav
Fastigheter och anlägg-
ningar
Markreserv 56 471 52 781 27 282
Verksamhetsfastigheter 497 515 458 571 433 854
Fastigheter för affärsverk-
samhet 267 136 183 031 163 166
Publika fastigheter 102 789 99 849 86 667
Fastigheter för övrigt  
verksamhet 72 84 95
Summa 923 983 794 316 711 064

not 27
Maskiner och  
inventarier, tkr

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Bokslut 
2010

Ackumulerat anskaffnings-
värde 76 901 63 291 50 405
Ackumulerade  
avskrivningar – 57 715 – 52 065 – 41 883
Bokfört värde 1/1 19 186 11 226 8 522
Årets anskaffning 14 439 13 610 12 886
Försäljning 0 0 0
Avskrivning – 7 245 – 5 650 – 10 182
Bokfört värde 31/12 26 380 19 186 11 226

not 23
Generella statsbidrag och 
utjämning, tkr

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Bokslut 
2010

Fastighetsavgift 31 736 29 569 28 938
Kostnadsutjämning – 22 314 – 37 759 – 43 392
Inkomstutjämning 46 184 48 179 56 239
Nivåjustering 9 690 20 087 4 979
LSS-utjämning – 33 842 – 32 519 – 30 574
Konjunkturstöd 0 0 18 924
Summa 31 454 27 557 35 114

not 24
Finansiella intäkter, tkr Bokslut 

2012
Bokslut 

2011
Bokslut 

2010

Ränteintäkter 2 862 1 723 491
Övrigt 72 866 432
Summa 2 934 2 589 923

not 25
Finansiella kostnader, tkr Bokslut 

2012
Bokslut 

2011
Bokslut 

2010

Räntekostnader – 17 743 – 16 934 – 15 233
Ränta på pensioner – 2 792 – 6 755 – 885
Indexuppräkning Citybanan – 613 – 1 387 – 4 840
Bankkostnader – 210 – 50 – 107
Checkkredit – 767 – 465 – 184
Summa – 22 125 – 25 591 – 21 249
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not 28
Finansiella anläggnings-
tillgångar, tkr

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Bokslut 
2010

Aktier
Kommunaktiebolaget 6 st 0,6 0,6 0,6
Håbo Marknads AB 1 300 st 1 300 1 300 1 300
Håbo Hus AB 1 789 st 1 789 1 789 1 789
Håbo Marknadsbolag 0
Upplands Lokaltrafik 0 90 90
Mälarbanan 90 st 90 90 90
Andelar
HSB 0,4 0,4 0,4
BRF Väppeby 64 64 64
Äpplet 0 56 56
Bålstavägen 6 6 6
Kommuninvest 450 450 450
Försäkringar
Pensionsförsäkringar 942 877 820
Långfristiga fordringar
Håbo Marknads AB 12 810 17 500 17 500
Förlagslån 45936 Kommun-
invest 3 788 3 788 3 788
Lån Håbo FF 308 390 0
Summa 21 548,0 26 401,0 25 954,0

not 29
Förråd, tkr Bokslut 

2012
Bokslut 

2011
Bokslut 

2010

10-årssmycke 32 32 32
Oljelager 0 22 134
Summa 32 54 166

not 30
Kortfristiga fordringar, tkr Bokslut 

2012
Bokslut 

2011
Bokslut 

2010

Eget kapital, va 0 0 645
Fakturafordringar 14 853 8 970 13 639
Balans fakturering 91 89 94
Interimfordringar 22 585 22 419 1 932
Upplupna skatteintäkter 34 367 34 182 15 759
Fordran avtalsförsäkring 0 0 2 407
Andra kortfristiga fordringar 15 659 11 273 5 351
Avräkning skattekontot 6 742 13 269 23 791
Summa 94 297 90 202 63 618

not 31
Kassa och bank, tkr Bokslut 

2012
Bokslut 

2011
Bokslut 

2010

Kassa 34 16 37
Plusgiro 0 2 209 24 471
Bank 5 228 1 150 704
Summa 5 262 3 375 25 212

not 32
Eget kapital, tkr Bokslut 

2012
Bokslut 

2011
Bokslut 

2010

Ingående eget kapital enligt 
balansräkning 184 774 156 641 137 834
Byte av redovisnings-
 princip, va1) 0 – 1 570 645
Årets resultat 26 224 29 703 18 163
Summa 210 998 184 774 156 642

Varav avfallshantering
År 2006 – 1 108 – 1 108 – 1 108
År 2007 3 087 3 087 3 087
År 2008 2 183 2 183 2 183
År 2009 1 779 1 779 1 779
År 2010 – 1 138 – 1 138 – 1 138
År 2011 278 278
År 2012 – 442 0
Utgående eget kapital 4 639 5 081 4 803

Vattenverket redovisar ett underskott på 2 409,0 tkr år 2012. 
Underskottet redovisas här som not till kommunens egna  
kapital. Avräkning kommer att ske år 2013.
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not 33
Avsättningar  
pensioner, tkr

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Bokslut 
2010

Avsättningar för pensioner,  
ingående balans 53 837 42 500 40 586
Ränteuppräkning 1 038 1 010 1 004
Basbeloppsuppräkning 1 205 304 – 292
Nya utbetalningar – 1 391 – 1 251 – 1 708
Sänkning av diskonterings-
räntan 0 4 031 0
Intjänad PA-KL 162 1 240 0
Slutbetalning FÅP 1 048 1 126 479
Intjänad förmånbestämd 
ålderspension 3 397 2 787 1 924
Nya efterlevande pensioner 26 125 1 229
Övrig post – 2 – 235 – 1 096
Löneskatt pensioner 1 330 2 200 374
Summa 60 650 53 837 42 500

Pensionsförpliktelser
Ingående balans 341 416 315 163 328 668
Pensionsutbetalningar – 11 782 – 11 470 – 10 387
Ränte- och basbelopps-
 uppräkningar 13 687 8 210 3 664
Sänkning av diskonterings-
räntan 0 18 745 0
Aktualisering – 410 287 – 756
Bromsen 0 8 667 – 2 378
Förändring av löneskatt 430 5 125 – 2 637
Övrigt 286 – 3 312 – 1 011
Summa 343 627 341 415 315 163

not 34
Övriga avsättningar, tkr Bokslut 

2012
Bokslut 

2011
Bokslut 

2010

Avsättning Citybanan 44 227 42 840 38 000
Citybanan, årliga index-
 uppräkningar 613 1 387 4 840
Summa 44 840 44 227 42 840

not 35
Långfristiga skulder, tkr Bokslut 

2012
Bokslut 

2011
Bokslut 

2010

Långfristiga låneskulder 1/1 480 775 432 675 455 675
Nya upptagna lån  
under året 100 000 51 100 0
Amorteringar under året 0 0 – 20 000
Summa skuld 580 775 483 775 435 675

Amorteringar nästkom-
mande år. Bokförda som 
kortfristiga skulder – 3 000 – 3 000 – 3 000
Utgående långfristig 
låneskuld 577 775 480 775 432 675

Förutbetalda anslutnings-
 inkomster 39 643 37 736 29 496
Kapital- och pensions-
 försäkringar 942 877 820
Summa 618 360 519 388 462 991

not 36
Kortfristiga skulder, tkr Bokslut 

2012
Bokslut 

2011
Bokslut 

2010

Förvaltade fonder kapi-
tal, va 0 925 0
Kortfristig skuld lån, räntor 10 607 5 215 6 223
Leverantörsskulder 46 005 51 492 46 268
Personalens källskatt 9 489 7 973 7 577
Social-  och skolsamfond 846 851 841
Kortfristiga skulder 17 374 15 763 8 522
Despositionsavgift 35 35 41
Upplupna löneskulder 38 731 37 963 38 809
Arbetsgivaravgifter 10 876 9 321 9 007
Upplupen pensionsskuld 22 280 21 423 20 549
Förutbetald kommunalskatt 0 0 22 761
Övriga interimsskulder 18 411 18 347 9 669
Summa 174 654 169 308 170 267
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not 37
Borgen och  
ansvarsförbindelser, tkr

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Bokslut 
2010

Borgensåtaganden
Håbohus AB 594 159 596 756 611 504
Föreningar 1 592 2 390 9 084
BRF Väppeby 7 139 7 222 7 310
Summa 602 890 606 368 627 898

Ansvarsförbindelser
Egnahem statlig  
kreditgaranti 0 0 157
Bostadsrätter statlig  
kreditgaranti 700 700 1 861
Egnahem kommunal  
kreditgaranti 384 462 575

Summa 1 084 1 162 2 593
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Under år 2012 användes 100 kr 
av skattemedlen enligt nedan

 0,28 kr Arbetsmarknadsåtgärder
 0,32 kr Bostadsanpassning
 0,48 kr Musikskola
 0,51 kr Färdtjänst

 0,78 kr Vuxenutbildning
 0,98 kr Kultur och bibliotek

 1,06 kr Politisk verksamhet 

 1,69 kr Ekonomiskt bistånd

 1,82 kr Räddningstjänst

 2,38 kr Räntekostnader

 2,50 kr Fritidsverksamhet

 4,51 kr  Individ- och familjeomsorg     

 4,60 kr  Insatser enligt LSS

 4,79 kr Avskrivningar

 5,85 kr Teknisk verksamhet

 11,91 kr Gymnasieskola                    

 12,70 kr Äldreomsorg

 12,81 kr  Förskola mm 

 30,03 kr Grundskola mm
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Kommunstyrelsen

sammanfattning
Kommunstyrelsen redovisade ett mindre överskott 
på 135 tkr mot budget. Överskottet beror främst på att 
lönekostnaderna blev mindre än beräknat på grund 
av att flera tjänster varit vakanta periodvis på några 
avdelningar.

Planprogrammet för att göra det nya Bålsta 
centrum attraktivare och mer levande godkändes av 
kommunstyrelsen i december. i övrigt deltog personal-
avdelningen och socialförvaltningen i sKL:s projekt 
om att införa heltidstjänster för dem som jobbar på 
kommunens äldreboenden. Projektet Kompetensbron, 
som pågått i flera år, slutfördes också under året med 
bra resultat.

Uppdrag och ansvarsområde
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens cen-
trala funktioner för samhällsplanering, upphandling, 
information, ekonomi, personal och it.

Övergripande uppgifter för kommunstyrelsens för-
valtning är att ge kvalificerat stöd åt kommunstyrel-
sen i styrning och uppföljning av verksamheten.

Kommundirektörens stab ansvarar för registratur, 
information, EU-frågor, folkhälsa, ungdomsdemo-
krati och för service till den politiska organisationen.

Ekonomiavdelningen består av ekonomi- och it-
enheten och ger stöd till kommunstyrelsen och för-
valtningarna i ekonomi- och it-frågor.

It-enheten ansvarar för drift och övervakning av 
nätverk, kommunikation och servrar, inklusive 
installation, service, underhåll, inköp av utrust-
ning, avhjälpande av fel, säkerhetsrutiner kopplade 
till nätet samt användarsupport. It-enheten hjälper 
systemansvariga med att hålla igång verksamhets-
systemen. Enheten har också en samordnande och 
stödjande funktion gentemot användarna.

Årets händelser
Kommundirektörens stab
Kommunstyrelsens stab består av kommunstyrelsens 
sekretariat, en informationsfunktion, en barn- och 
ungdomskoordinator och finskt förvaltningsområde 
under ledning av en stabschef.

Nytt verktyg för styrning och uppföljning
2011 införde staben styr- och uppföljningssystemet 
Stratsys, och har sedan dess fortsatt arbetet med att 
införa verktyget i verksamheterna. Målstyrnings-
modellen håller på att utvecklas. En översyn av 
kommunens samlade ärendehantering har också 
påbörjats under året.

Information och ökad synlighet i media
Staben ökade satsningarna på information, vil-
ket gjorde att kommunen blivit mer synlig i lokala 
medier (press, radio och TV). Alla kommunens che-
fer deltog i två utvecklingstillfällen på temat varu-
märke och bemötande. Det innebar samtidigt att det 
temat avslutades, och att nästa utvecklingsområde 
ska fokusera på temat kvalitet. Staben utvecklade 
också kommunens webbplats, och det är nu möjligt 
att via webbplatsen prenumerera på olika typer av 
information. Strukturen har även förenklats och bli-
vit mer användarvänlig.  

Ungdomsverksamheten –                                 
brotts- och drogförebyggande arbete
I ungdomsverksamheten arbetade staben med 
ANTD-frågor (alkohol, narkotika, tobak och dop-
ning) i samverkan med polis, nattvandrare, hälso-
äventyr och Bålsta vårdcentral. Det brotts- och 
hälsoförebyggande arbetet omfattade aktiviteter som 
ska öka ungdomars delaktighet. Arbetet ska ge ökad 
social hållbarhet och ett gott, hälsosamt och lik-
värdigt liv för alla invånare.

Folkhälsoarbetet
Kommunstyrelsen påbörjade ett arbete med folk-
hälsan i samarbete med regionförbundet och södra 
länsdelsberedningen inom Uppsala län. En samver-
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kansplan har tagits fram tillsammans med Enköpings 
kommun och Landstinget i Uppsala län.

Kompetensbron
Kompetensbron är ett projekt med åtta kommuner 
där Håbo är projektledare. Projektet genomförde 
bland annat kompetensutvecklingsinsatser i frågor 
om framtida yrkeskrav för medarbetare och che-
fer, introduktion och avslut av medarbetare, arbets-
givarmärket, modern teknik, sociala medier samt 
omvärldsbevakning. Håbo kommun deltog i alla 
aktiviteter. Projektet avslutades under året efter ett 
framgångsrikt genomförande.

Finskt förvaltningsområde
De sverigefinnar som bor i ett finskt förvaltnings-
område har uttrycklig rätt att använda sitt moders-
mål i sina kontakter med kommunen. Sverigefinnar 
inom ett finskt förvaltningsområde har dessutom rätt 
till att få äldreomsorg och förskoleverksamhet helt 
eller delvis på finska.

Arbetet med ett finskt förvaltningsområde fann sin 
form under året. Kommunstyrelsen inledde öppna 
samråd med representanter från den finska språk-
gruppen och har engagerat en projektledare som 
leder och genomför de åtgärder som föreslås.

Digitala kallelser
Försök med digitala kalleser och läsplattor star-
tade under året. Ledamöterna i kommunstyrelsens 
arbetsutskott får kallelser och ärenden digitalt till sin 
läsplatta. Även protokoll kan läsas digitalt på leda-
möternas läsplatta. Försöket utvärderas efter året.

Personalavdelningen
Attraktiv arbetsgivare
Ett antal olika arbetsprocesser har genomförts inom 
personaladministrationen under 2012. Ett digitalt 
verktyg för kompetensbaserad rekrytering infördes 
från och med januari 2012. Chefer och rekryterings-

administratörer har också fått flera utbildningar i 
verktyget. Dessutom deltog alla kommunens chefer 
i en chefsdag om ämnet ”kompetensbaserad rekryte-
ring” i november. Dagen var ett andra steg i kvalitets- 
och utvecklingsarbetet inom rekrytering, och arbetet 
fortsätter 2013. En kompetensförsörjningsplan med 
åtgärder för åren 2013–2014 har utarbetats. Fyra per-
soner deltog i ett aspirantprogram i samarbete med 
Västerås stad. Ledarutvecklings programmet Klart 
ledarskap genomfördes för kommunens chefer vid tre 
tillfällen under året i samarbete med Tierps och Älv-
karleby kommuner. Kommunen genomförde även en 
introduktionsdag för nya medarbetare och ett intro-
duktionsprogram för nya chefer. Lönefunktionen 
utbildade verksamhetsansvariga i verktyget Min lön.

Personalplanering, löneöversyn, arbetsmiljö och 
samverkan
Personalavdelningen medverkade i personal- och 
övertalighetsplaneringen på bildningsförvaltningen 
under våren. Tillsammans med socialförvaltningen 
medverkade personalavdelningen i ett projekt som 
SKL tagit initiativ till. Projektet handlar om infö-
rande av heltidstjänster inom kommunens äldrebo-
enden. En löneöversyn har genomförts, liksom ett 
arbete med införande av personalrapporter i analys-
systemt Qlikview.

Kommunstyrelsen har upprättat riktlinjer för hur 
det lokala samverkansavtalet i kommunen ska till-
lämpas.  En medarbetarundersökning bland 
alla tillvidareanställda genomfördes. Både löne- 
och personal funktionen gjorde interna under-
sökningar om vad verksamheterna tycker om 
löne- och personalfunktionens kvalitet och service. 
Andra aktiviteter under året var personalklubbs- och 
friskvårds aktiviteter.

Upphandling
Kommunstyrelsen gjorde en upphandling av ny 
företags hälsovårdsleverantör och pensionsadmi-
nistratör. Pensionsadministratören upphandlades 
gemensamt med Trosa kommun.

Upphandlingsavdelningen
Förvaltningen gjorde flera olika upphandlingar 
under året. Nya upphandlingar som berör de flesta 
medarbetare är exempelvis företagshälsovård, för-
säkringar, telefoni och juridiska tjänster. Andra 
avtal, som konsulttjänster, berör främst vissa verk-
samheter inom kommunen. Flera upphandlingar 
inom avfall genomfördes med lyckade resultat.

Förvaltningen använde elektronisk handel, e-han-
del, för stora inköp som livsmedel. Systemet byggs 
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ut under kommande år, vilket på sikt ger kommunen 
bättre kontroll av sina inköp.

Kommunstyrelsen antog en ny upphandlingspolicy, 
och en ny upphandlare rekryterades under året, vil-
ket gör att tre av fyra medarbetare på denna avdel-
ning är nyanställda.

Plan- och utvecklingsavdelningen
Plan- och utvecklingsavdelningen arbetar med sam-
hällsplanering, mark- och exploatering samt med att 
ta fram detaljplaner.

Strategiska uppdrag
Under 2012 arbetade avdelningen med omvärlds-
analys, marknadsanalyser och med bostadsförsörj-
ningsplanen. Ett nytt uppdrag som avdelningen 
påbörjade är att ta fram Håbo kommuns nya vision. 
Dessa är centrala uppdrag för kommunens långsik-
tiga utveckling och fortsätter 2013.

Markfrågor
Avdelningen gjorde flera fastighetsaffärer under året. 
I övrigt förhandlar avdelningen löpande med bygg-
herrar och exploatörer i samband med detaljplane-
arbetet.

Detaljplanearbete
Planprogrammet för Bålsta centrum godkändes av 
kommunstyrelsen i december.  Med planprogrammet 
tar kommunen det första steget mot ett attraktivt 
och levande Bålsta centrum. Med nya stadskvarter, 
gator, torg och parker blir Bålsta centrum en stads-
kärna. Utöver planprogrammet antog kommun-
styrelsen fyra detaljplaner under året: 335T Väppeby 
7:218, 395 Västerskogs industriområde norra, 404 
Stickspåret och 413 Baldersvägen.

ekonomi- och it-avdelningen
Ekonomiavdelningen har haft flera personalföränd-
ringar under året. It-enheten anställde en it-chef  i 
februari, och ekonomiavdelningen anställde två eko-

nomer efter att två medarbetare gått vidare till andra 
arbetsgivare.

I november beslutade kommunstyrelsen att två eko-
nomer på skolförvaltningen skulle flyttas över orga-
nisatoriskt till kommunstyrelsens ekonomiavdelning. 
Det gör att alla ekonomer från och med 2013 är sam-
lade under kommunstyrelsens förvaltning, med upp-
drag att ge kommunens förvaltningar kvalificerat 
stöd inom ekonomi.

Under året var ekonomiavdelningen även involve-
rad i projektet Jämförande nätverk tillsammans med 
kommunerna Trosa, Gnesta och Knivsta, och ett 
projekt i SKL:s regi: Vad kostar politiken? Erfarenhe-
ter från ett utvecklingsarbete. Rapporten presenteras 
för kommunstyrelsen 2013.

It-enheten
It-enheten har tillsammans med skolförvaltningen 
försett skolorna med så kallade tunna klienter som 
ger en effektivare hantering av skolans datorer. En 
del arbete återstår men införandet beräknas vara 
klart våren 2013.

It-enheten har även infört teknik som ger elever och 
lärare tillgång till skolans VDI-lösning (virtuella kli-
enter) från externa nät, så att de exempelvis kan 
logga in och ha tillgång till material hemifrån eller 
på resor. Genom samma teknik kan även alla med-
arbetare logga in på vissa verksamhetssystem och på 
användarnas hemmakatalog från externa nät.

Uppbyggnaden av det trådlösa nätverket fortsatte, 
och enheten började arbeta med att bygga upp en ny 
virtualiseringsplattform för serverparken.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Externa intäkter 4 087 4 311 4 799 488
Interna intäkter 2 693 1 047 2 843 1 796
Summa intäkter 6 780 5 358 7 642 2 284
Lönekostnader – 27 357 – 32 033 – 31 121 912
Köp av verksam-
heter – 21 102 – 20 475 – 21 719 – 1 244
Övriga kostnader – 23 232 – 13 142 – 13 547 – 405
Interna kostnader – 3 724 – 2 694 – 4 106 – 1 412
Summa kostnader – 75 415 – 68 344 – 70 493 – 2 149
Resultat – 68 635 – 62 986 – 62 851 135

Kommungemensamma verksamheter redovisade ett 
överskott på totalt 135 tkr.
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Resultatet mot budget skiftade mellan olika verk-
samheter. Intäkterna inom kommungemensamma 
verksamheter gav ett överskott på 2,3 mkr mot bud-
get. De externa intäktsökningarna på cirka 500 tkr 
består till största delen av en återbetalning från 
landstinget för Hälsoäventyret. Bidraget från bered-
skapsmyndigheten MSB uppgick till 600 tkr, som 
betalades ut till räddningstjänsten.

Personalkostnaderna gav ett överskott på 912 tkr mot 
budget. Överskottet förklaras av periodvisa vakanser 
på ekonomiavdelningen, plan- och utvecklingsav-
delningen samt på it-enheten. Övriga verksamhets-
kostnader gav ett underskott på totalt 3,1 mkr, där 
underskottet bland annat består av betalning av 
bidraget från MSB till räddningstjänsten, kostnader 
för en inhyrd planchef och en planarkitekt samt kon-
sultstöd för en förstudie för kontaktcenter.

I bokslutet har 300 tkr reserverats till kommunens 
visionsarbete som påbörjades under hösten. Även 
satsningen på cirka 300 tkr för skyddskläder till för-
skolepersonalen har reserverats av kommunstyrelsens 
förvaltning. (Se även tabellen på föregående sida.)

investeringar
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Inkomster 0 0 0 0
Utgifter – 6 191 – 8 093 – 7 259 834
Summa – 6 191 – 8 093 – 7 259 834

Kommunstyrelsen investerade 7,2 mkr varav den 
största investeringen, 6,8 mkr, var för it-verksam-
het. Övriga investeringar gick till kontorsmöbler och 
datorer till kommunstyrelsens förvaltning. Överskot-
tet på 834 tkr har kommunstyrelsen begärt ska över-
föras till 2013 för att användas till it-investeringar 
och för att byta ut möbler i sammanträdeslokaler.

driftredovisning
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Övergripande   
verksamheter – 2 435 – 2 545 – 2 521 24
Kommunstyrelsen – 2 367 – 2 462 – 2 382 80
Förvaltningens stab – 37 521 – 29 548 – 29 550 – 2
Plan- och utveck-
lingsavdelning – 3 143 – 3 463 – 3 969 – 506
Upphandlings-
avdelning – 2 373 – 2 678 – 2 484 194
Personalavdelning – 9 090 – 9 773 – 9 438 335
Ekonomi- och       
it-avdelning – 11 706 – 12 517 – 12 506 11
Summa – 68 635 – 62 986 – 62 850 136

Måluppfyllelse
I detta avsnitt redovisas kommunfullmäktiges 
mål, nämndens egna mål kopplade till respektive 
fullmäktigemål samt måluppfyllelsen. 

Kommunfullmäktiges mål återges med fetstil.

Nämndens mål återges med kursiv stil.

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga 
förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande.
Håbo kommun ska skapa goda förutsättningar för 
ungdomar att delta och engagera sig i samhällsut-
vecklingen.
zUppfyllt
Genom kommundirektörens stab genomför Håbo 
kommun varje år en ungdomsdemokratidag, och det 
gjorde man även 2012. Under året bildades också 
ett ungdomsråd som har regelbundna möten. Ung-
domsdemokratiarbetet bidrar till att ge ungdomar 
goda förutsättningar att delta och engagera sig i sam-
hällsutvecklingen.

Nyckelindikatorer Utfall 
2012

Måltal 
2012

� Antal skolklasser som represente-
ras av en elev på ungdomsdemo-
kratidagen. 80 %

Förtroendet för Håbo kommun ska öka.
Håbo kommuns interna och externa kommunika-
tion ska förbättras.
zUppfyllt
Indikatorerna visar att invånarna är mer nöjda med 
kommunens information än tidigare samtidigt som 
förtroendet för Håbo kommun har ökat jämfört med 
medborgarundersökningen hösten 2010.

Under året slutförde kommunstyrelsen en omfat-
tande utvecklingsinsats för alla kommunens chefer, 
med fokus på förtroendet för kommunens verksam-
heter. Kommunstyrelsen har även gjort insatser för 
att förbättra kommunens information i lokala medier 
och på webbplatser. En ny medborgarundersökning 
görs våren 2013.

Nyckelindikatorer Utfall 
2012

Måltal 
2012

z Förtroendet för Håbo kommun 
enligt medborgarundersökning 
våren 2012. 43 34

z Hur nöjda medborgarna är med 
kommunens information. 53 53
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Håbo kommuns verksamheter ska präglas av ett bra 
bemötande och en hög tillgänglighet. 
zUppfyllt
Medborgarundersökningen från våren 2012 visar 
på en förbättring av medborgarnas uppfattning om 
verksamheternas tillgänglighet och bemötande. Till-
gänglighet och bemötande har varit ett återkom-
mande tema på kommunens chefsdagar.

Nyckelindikatorer Utfall 
2012

Måltal 
2012

z Bemötande och tillgänglighet enligt 
medborgarundersökning våren 
2012. 56 53

Håbo kommuns attraktionskraft som arbetsgivare 
ska öka. 
zUppfyllt
Arbetet med att öka Håbo kommuns attraktions-
kraft startade på flera fronter 2012. Flera chefsdagar 
genomfördes på temat kommunens varumärke, vilket 
även innefattar kommunens varumärke som arbets-
givare.

Projekt för kompetensförsörjning
I mars 2012 avslutades ett nationellt kompetensförsörj-
ningsprojekt som pågått i flera år och som var finan-
sierat av EFS, Europeiska socialfonden. Kommunen 
har tagit fram och prövat ett antal utbildningar, meto-
der och verktyg inom kompetensförsörjnings området. 
Åtta kommuner runt om i i Sverige har deltagit i pro-
jektet. Efter projektets slut har personalavdelning-
ens bemanning förstärkts genom att projektledaren 
har anställts  för att ta tillvara erfarenheter från pro-
jektet och fortsätta planera för olika kompetensför-
sörjningsaktiviteter i Håbo kommun. Planen för åren 
2013–2014 är färdig och har behandlats i kommunens 
ledningsgrupp. Aktiviteterna i planen ska ge ett mer 
strukturerat arbete med att göra kommunen mer att-
raktiv som arbetsgivare. Arbetet är långsiktigt. Att 
erbjuda trygga och bra anställningsvillkor, en god 
arbetsmiljö och kompetens utvecklingsmöjligheter är 
avgörande för att lyckas.

Rekrytering och medarbetarutveckling
Kommunstyrelsen började arbeta med marknadsfö-
ring av kommunen, kompetensbaserad rekrytering 
och kravprofiler för olika yrken i det digitala rekry-
teringsverktyget ReachMee som infördes under året. 
Åtgärderna ska underlätta och kvalitetssäkra rekry-
teringsprocessen.

Andra insatser och aktiviteter som antingen påbör-
jats, har genomförts eller fortsätter 2013 är:

zz bra och planerade introduktionsprogram för nya 
medarbetare och chefer
zz utvecklingsprogram för nya chefer både externt 

och internt
zz aspirantprogram för unga förmågor för att klara 

den framtida chefsförsörjningen i samarbete med 
Västerås stad
zz chefs- och ledarutvecklingsinsatser som program-

met Klart ledarskap
zz användning av metoden Rätt kompetens, ett verk-

tyg för att avsluta och föra över kompetens från 
medarbetare som slutar till andra i organisationen
zz mentorprogram och olika nätverk.

Projektet Heltid en rättighet, som bedrivits av social-
förvaltningen i samarbete med personalavdelningen, 
har lett till att flertalet tillsvidareanställda medarbe-
tare inom kommunens äldreboenden erbjuds heltids-
anställningar från och med 1 mars 2013.

Håbo kommun ska vara en hållbar 
tillväxtkommun.
Håbo kommun driver ett ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt hållbart samhällsbygge som strävar efter 
hög tillgänglighet, trygghet och attraktivitet för alla. 
zUppfyllt

Planprogrammet för Bålsta centrum
Begreppet ”hållbar stadsutveckling” är centralt för 
planprogrammet för Bålsta centrum. Det innebär att  
städer ska byggas på ett sätt som är ekologiskt, soci-
alt och ekonomiskt hållbart. Bålstas relativt glesa 
bebyggelse är planerad utifrån bilen och förutsätter 
bilresor som en naturlig del av vardagen. När kom-
muner planerar ny bebyggelse ska de göra det uti-
från mål om minskade koldioxidutsläpp och hållbar 
utveckling där bilen har en mindre framträdande roll 
än tidigare. Det innebär att planeringen i första hand 
är inriktad på områden med närhet till service och 
kollektivtrafik. Det är en av anledningarna till att 
centrala lägen i Bålsta nu utvecklas.

Förutom bättre cykelparkeringar handlar det om att 
samla viktig vardaglig service som förskolor och mat-
butiker så att man kan ta sig direkt från sin bostad 
till stationen och till centrumets utbud av service.

Håbo kommun medverkar i två hållbara projekt
Arbetet med programmet är ett led i projektet Uthål-
lig kommun (koordinerat av Energimyndigheten) 
som syftar till att minska behovet av icke förnyelse-
bar energi. För att uppnå det arbetar man med att 
minska utsläppen från transporter genom så kallad 
bilsnål planering i en levande småstad.
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Programmet är även kopplat till projektet Kreativa 
lösningar för ett minskat parkeringsbehov, som 2011 
fick 150 000 kronor i stöd från Delegationen för håll-
bara städer.

viktiga förändringar och trender
Kommundirektörens stab
En viktig trend är att möjligheterna till och beho-
ven av dialog mellan kommunen och medborgarna 
ökar. Fler elektroniska tjänster i form av it och tele-
foni i samhället skapar ökade förväntningar på kom-
munen. Möjligheten att utföra ärenden på distans är 
ofta effektivt för kommunerna, men även för föräld-
rar, anhöriga, företagare, politiskt intresserade med 
flera.

Mer samråd och dialog med medborgarna
Ett exempel på denna trend är att intressegrupper i 
allt större utsträckning vill ha en dialog med kommu-
nen. Dessa dialoger sker exempelvis genom samråd 
tillsammans med grupper som funktionshindrade, 
språkminoriteter och ungdomar. Kommunen ska 
också öppna för mer dialog med invånarna genom 
att de får möjlighet att lämna in medborgarförslag 
till kommunens fullmäktige. Möjligheten att även 
engagera sig via sociala medier öppnar också för en 
dialog med nya medborgargrupper.

Det är därför viktigt att utveckla nya former för 
denna kommunikation, men det är lika viktigt att 
fortsätta utveckla och förbättra de traditionella kon-
takterna mellan kommunens verksamheter och dess 
medborgare och andra intressenter. En tydlig trend 
är brukarnas krav på att kommunens tjänster bättre 
ska möta deras behov.

Samlad kompetens från olika verksamheter
Håbo kommun behöver också utveckla sin organisa-
tion kontinuerligt för att på ett effektivare sätt möta 
invånarnas behov av information och service. Allt 
fler kommuner använder sig av kontaktcenter där 
man samlar kompetens från alla kommunens verk-
samheter för att effektivisera verksamheten.

Personalavdelningen
Kompetensförsörjning
Kommunernas möjligheter att säkra den fram-
tida kompetensförsörjningen är en viktig fråga de 
närmaste åren. Att utveckla arbetsmetoder för att 
både attrahera, rekrytera och behålla medarbetare 
blir allt viktigare när allt färre unga kommer ut på 
arbetsmarknaden. Det blir en utmaning att vara en 
attraktiv arbetsgivare i konkurrensen med andra. 
Möjligheter till intern rörlighet, karriärutveckling 

och goda anställningsvillkor blir därför avgörande 
för att behålla medarbetare.

Ökad medellivslängd och fler äldre
Medellivslängden i landet ökar liksom andelen äldre 
av befolkningen. Förändrade arbetssätt och effekti-
visering av verksamheterna blir viktigt för att klara 
det ökade omvårdnadsbehov som framför allt kom-
munerna ställs inför. Allt fler kommuner jobbar sam-
tidigt för att kunna erbjuda medarbetare inom vård 
och omsorg den sysselsättningsgrad de vill ha.

Sjukfrånvaron ökar något
Under flera år har sjukfrånvaron bland kommuner-
nas medarbetare minskat. I Håbo kommun har fram-
för allt långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) 
minskat kraftigt. 2012 ökade sjukfrånvaron något 
till totalt 6,0 procent. Det var framför allt korttids-
frånvaron som ökade, till 5,7 procent.

Ökat samarbete
Ett utökat samarbete inom personalområdet, med 
kommuner både inom länet och utanför, är en allt 
starkare trend. Håbo kommun har samverkat med 
Trosa kommun kring löneadministrationen sedan 
2005. Under året har flera kommuner i Uppsala län 
inlett ett liknande samarbete.

Ett annat samverkansområde är ledarskapsutbild-
ningar av olika slag. Under tre år har Håbo till-
sammans med Älvkarleby och Tierps kommuner 
samverkat när det gäller ledarutvecklingsprogram-
met Klart ledarskap. 2012 deltog fyra aspiranter från 
Håbo kommun i Västerås stads aspirantprogram som 
pågick hela året. Ett liknande program genomförs 
2013 i samarbete med kommunerna i Uppsala län.

Upphandlingsavdelningen
E-upphandling och e-handel
Den del i en upphandling som avser momenten från 
att ta fram förfrågningsunderlag fram till till delning 
av kontrakt kallas för e-upphandling. Den del i 
inköpsprocessen som avser momenten från beställ-
ning fram till faktura kallas för e-handel. Europeiska 
kommissionen har tagit initiativ till olika åtgärder för 
att öka användningen av e-upphandling och e-handel 
inom EU. Trenden är att allt fler svenska kommuner 
ansluter sig till e-upphandling och e-handel under 
kommande år.

Ökat regionalt samarbete
En annan trend bland kommuner är att sam arbetet 
mellan olika upphandlande myndigheter ökar. Fler 
kommuner skapar gemensamma nämnder eller orga-
niserar sig på annat sätt tillsammans, i samman-
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slutningar som köper in varor och tjänster som är 
lämpliga för regional upphandling.

De övergripande ramavtalen som är lämpliga att sam-
ordna på riksnivå eller regionnivå, sköts som tidigare 
av Kammarkollegiet och SKL:s inköpscentral Kom-
mentus. Arbetssättet hos SKL:s inköpscentral Kom-
mentus har prövats i domstol med syfte att utreda om 
det följer lagen. Resultatet är att arbetssättet väntas 
bli slutgiltigt fastställt kommande år.

Nya upphandlingsformer
Lagen inom offentlig upphandling ses över kontinu-
erligt, och nya upphandlingsformer väntas komma 
de närmaste åren. På sikt kan kommunen ha nytta 
av de nya upphandlingsformerna när det är fråga om 
komplicerade tjänste- och varuupphandlingar.

Under 2013 kan den lagstadgade gränsen för 
direktupphandling höjas, och den väntas också bli 
kopplad till ökade krav på rapportering till centrala 
myndigheter.

Plan och utveckling
En växande region
Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande 
län och är en integrerad del i huvudstadsregionen 
och Mälardalen. För Håbo betyder det att kommu-
nen  behöver fortsätta arbeta med att ta fram detalj-
planer och på sikt utveckla en bättre planberedskap 
för boende och verksamheter.

§113 Byggnadslagen
Plan- och utvecklingsavdelningen arbetar med att 
kartlägga och hantera förordnanden enligt §113 BL 
(1947). Lantmäteriet har föreslagit en ny lag med 
övergångsregler, men kommunerna måste hantera 
frågan i väntan på en eventuell lag. Det sker i samråd 
med länsstyrelsen med syfte att upphäva förordnan-
det i samband med nya detaljplaner eller vid moder-
nisering av äldre detaljplaner.

ekonomiavdelningen
En tydlig trend är att kommunerna allt mer jämför 
både verksamheternas kostnader och resultat med 
andra kommuner, eftersom Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) har gjort det enkelt att göra det 
genom databasen Öppna jämförelser. Här kan man 
jämföra olika kommuners kvalitet, resultat och kost-
nader inom olika områden som kommuner ansva-
rar för.

I många kommuner ökar andelen äldre i befolk-
ningen, vilket gör att kommunen behöver förändra 
sin resursfördelning. Frågor som är aktuella hos ett 
flertal kommuner är:

zz hur kommunen kan styra om resurserna i kom-
munen
zz hur kommunen kan tydliggöra skillnaden mellan 

beräkningsunderlag och politik
zz hur resursfördelningen kan kopplas till plane-

ringsprocessen och uppföljningen.

Ett arbete har inletts bland kommunernas ekonomi-
chefer i Uppsala län med att hitta en gemensam 
modell för resursfördelning.

It-enheten
Medborgarna ställer allt högre krav på tillgänglighet. 
Man vill kunna kontakta kommunen oavsett tid och 
plats, vilket ställer stora krav på e-tjänster, hantering 
av e-post, telefoni, webb med mera.

Kravet på att kunna använda olika digitala enheter 
som läsplattor, smarta telefoner med mera i företags-
nät och publika nät ställer även stora krav på it-enhe-
terna när det gäller nätverksdesign och säkerhet.

Mer mobila möjligheter
Nya typer av läsplattor som är anpassade för före-
tagsnät utvecklas, vilket gör att medarbetarna kan bli 
mer mobila. Det ökar i sin tur kravet på att kunna ha 
sin arbetsplats med sig överallt för att kunna arbeta 
hemifrån eller när man är på resa.

Sociala medier som kontaktyta
I stället för e-post kommer verksamheterna i högre 
grad att använda sociala medier, och via olika forum 
kunna söka information och få tillgång till kompe-
tens som finns i den egna organisationen.
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Plan för valfrihet och konkurrens
Kommunstyrelsen planerar inte att konkurrensutsätta 
några av sina verksamheter under åren 2012–2015.

intern kontroll
Kommunstyrelsen beslutade att den interna kontrol-
len 2012 skulle fokusera på dessa åtta kontrollområ-
den:
1. Politiska beslut verkställs inte. 

Inom ramen för ärendehanteringsprojektet 
utformar kommunstyrelsen gemensamma ruti-
ner för att säkra att de fattade besluten verk-
ställs. Rutinerna införs 2013 i form av en 
ärendehandbok.

2. Felaktiga politiska beslut på grund av bristande 
ekonomiska prognoser. 
Under året varierade prognoserna för nämnder-
nas resultat kraftigt. Det har inte lett till några 
felaktiga politiska beslut, men om förvaltning-
arna hade förutsett och rapporterat budget-
underskott tidigt under året hade nämnderna 
haft bättre förutsättningar att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans.

3. Nya rutiner för verksamhetsplanering får dålig 
acceptans i verksamheterna. 
Kommunstyrelsen har gjort en avstämning med 
förvaltningsrepresentanter. En enkät skickas ut 
i början av 2013 med syfte att skaffa mer infor-
mation om orsakerna till problemet.

4. Detaljplaner vinner inte laga kraft. 
Kommunstyrelsen har konstaterat att förord-
nanden i äldre byggnadsplaner måste hante-
ras eller upphävas parallellt med planprocessen. 
I samband med nya detaljplaner eller när man 
moderniserar äldre detaljplaner, måste förord-
nanden upphävas. Arbetet med detta fortsätter.

5. Arbetsmiljödelegationer saknas. 
Under året kontrollerade förvaltningen att det 
finns arbetsmiljödelegationer.

6. Frånvaro rapporteras inte i lönesystemet. 
En ruta ska införas i lönerapporterteringssys-
temet, där den anställde varje månad ska ange 
eventuell frånvaro. Förändringen kan dock infö-
ras i lönesystemet först 2013.

7. Semesterlagens regler om uttag följs inte och 
semesterlöneskulden ökar. 
Listor över semesteruttaget har skickats till 
kommunens chefer vid två tillfällen, som stöd 
för att kontrollera att semesterlagen följs.

8. All trådlös kommunikation slutar fungera. 
Två extra controllers har införts. Blir det fel på 
någon controller tar de andra över.
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Bildningsnämnden

sammanfattning
Bildningsnämnden redovisade ett överskott på 4 mkr 
mot budget, trots ökade kostnader. det var framför 
allt den totala gymnasieverksamheten som bidrog till 
överskottet med 3,6 mkr på grund av färre elever och 
lägre kostnader för gymnasieplatser i andra skolor än 
kommunens. Även fritidsverksamheten gick bra och 
redovisade ett överskott på 400 tkr.

På Fridegårdsgymnasiet avslutades fyra av pro-
grammen efter vårterminen, och skolan tog inte in 
några nya elever till fordons- och transportprogram-
met eller handels- och administrationsprogrammet 
inför hösten. Biblioteket förbättrades mycket vad 
gäller bland annat ljudmiljön. Håbo kommuns Jan 
Fridegårdpris 2012 tilldelades filmregissören Roy 
Andersson.

Uppdrag och ansvarsområde
Bildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för 
invandrare (sfi), särskola för vuxna, allmän kultur-
 verksamhet, folkbibliotek, musikskola och fritids-
 verksamhet, som inkluderar fritidsgårdarna. 
Ansvaret för verksamhetens skolmåltider, elevvård 
och lokalvård finns hos andra nämnder.

Förvaltningschefen leder organisationen med två 
rektorer för utbildningsverksamheten. En musik-
 skolechef, en bibliotekschef, en fritidskonsulent och 
en kulturstrateg ingår också i förvaltningens ledning.

Bildningsförvaltningen har 130 medarbetare och har 
cirka 1 200 elever inom sina verksamheter. Bildnings-
förvaltningen administrerar också de drygt 500 ele-
ver som är folkbokförda i Håbo men som har valt 
skolor i andra kommuner.

Årets händelser
Förvaltningsledning
Arbete för att utveckla organisationen
Förvaltningsledningens uppdrag under 2012 var i 
första hand inriktat på organisationsutveckling och 
förändring. För att få ett underlag när det gäller 
lednings organisationen inom utbildningsområdet av 
BCJF (Bildningscentrum Jan Fridegård) har en rap-
port från revisionsföretaget PwC tagits fram. Utifrån 
rapporten har förvaltningsledningen tagit fram ett 
förslag som presenterades i slutet av året.  Beslut om 
förslaget ska fattas i början av 2013.

Inom kultur och fritid har också ett förslag på för-
ändringar i organisationen presenterats. Detta 
förslag ska kommunledningen besluta om under 
januari–februari 2013.

Plan för gemensam skol- och utbildningsförvaltning
Förvaltningen påbörjade även en process mot en 
gemensam skol- och utbildningsförvaltning med 
inriktning på att förvaltningarna ska slås ihop under 
2013.

I början av september gjorde förvaltningen ett 
vänorts besök i Ingå i Finland och lämnade över en 
vänortsgåva i form av en Ornäsbjörk.

Utbildning
Flera gymnasieprogram nedlagda
Under vårterminen 2012 avslutades fyra natio-
nella gymnasieprogram på Fridegårdsgymnasiet. 
Dessa är barn- och fritidsprogrammet, estetiska pro-
grammet, hotell- och restaurangprogrammet samt 
medie programmet. Inför hösten tog gymnasiet inte 
in några elever till åk 1 på de två yrkesprogram-
men, fordons- och transportprogrammet respektive 
handels- och administrationsprogrammet. Under 
hösten gjorde förvaltningen en satsning för att göra 
Fride gårdsgymnasiet mer känt bland ungdomarna 
i Håbos grundskolor. Man besökte grundskolorna 
samtidigt som alla elever i åk 8 och 9 bjöds in till 
olika evenemang på Fridegård. Satsningen gjordes  
tillsammans med Håbo Marknad och kultur- och fri-
tidsavdelningen.

värdegrund och vision på Fridegård
Arbetet med Fridegårdsgymnasiets Värdegrund–
Vision–Varumärke påbörjades under året och kom-
mer med stor säkerhet att resultera i en ännu bättre 
skola med fler sökande elever. Fridegårdsgymna-
siet inklusive komvux redovisade ett underskott på 
3,1 mkr framför allt beroende på för få elever.

reggio emilia-pedagogik
Särgymnasiets träningsskola arbetade under höst-
terminen för att implementera Reggio Emilia- 
pedagogik. Det var ett spännande och utvecklande 
inslag i verksam heten som eleverna också uppskat-
tade mycket. Gymnasiets Kämpeenhet växte ytterli-
gare vilket innebar fler anställda.
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Underskott för Kämpe och gymnasiesärskolan
Inom Kämpe och gymnasiesärskolan redovisade 
verksamheten totalt ett underskott på 1,5 mkr. Kafé-
ets del av underskottet var cirka 220 tkr. Särgymna-
siet redovisade ett underskott på 995 tkr. Något som 
bidragit till det underskottet är en rättsprocess som 
pågick under 2012 och som påverkat en del av årets 
underskott. Det medförde en ökad personaltäthet 
och dubbelbemanning. Särvux redovisade också ett 
underskott, mycket på grund av att elevantalet ökat 
vilket medfört behov av mer personal. Verksamheten 
har vidtagit åtgärder för att nå ett resultat enligt bud-
get under 2013.

Kultur och fritid
Förbättringar på biblioteket
Håbo bibliotek erbjuder en bred verksamhet för barn 
och unga. Biblioteket skapar förutsättningar för att 
barn i förskola och skola ska få kontinuerliga bibli-
oteksvisningar. För att utveckla det upplevelseorien-
terade biblioteksrummet har biblioteket genomfört 
en genomgripande förändring. Håbo bibliotek har 
åtgärdat Arbetsmiljöverkets krav på belysning och 
akustik, och har nu en ljudmiljö som stöder ett brett 
spektrum av aktiviteter från föredrag och grupp-
samtal till enskilda studier, tillsammans med en bra 
arbetsmiljö. Biblioteket höll sin driftbudget, men 
utnyttjade inte hela investeringsbudgeten. Akustik-
åtgärderna blev mindre kostsamma än beräknat. 
Biblioteket nådde målen för 2012, men fortsätter 
uppbyggnaden av nätverk för barn och unga.

nya undervisningsformer i musikskolan
År 2012 var ett spännande år där musikskolan testat 
nya undervisningsformer som fortsätter att utveck-
las 2013. Mycket kraft har ägnats åt att hitta for-
mer för att kombinera musiken med dans och drama. 
Formerna för musikleken har utvecklats på ett sätt 
som väckt intresse från andra kommuner. Gitarr- 
och sångkön minskade under året tack vare nya 
typer av kurser. Musikskolan deltar i fördelningen 
av pengar från Kultur i skolan, med målet att ge alla 
barn möjlighet att ta del av de konserter och teater-
 föreställningar som anordnas i kommunen. Sko-
lorna kan även söka pengar för olika kulturprojekt. 
I maj genomfördes en musikal för alla femåringar 
i ett samarbete mellan musikskolan och kommu-
nens olika förskolor. Musikskolan har utökat steg 3 
i Musikleken. Externa projekt har genomförts i för-
skolorna och musikskolan deltog i ett samarbete mel-
lan sex Stockholmskommuner för att stärka intresset 
för blåsinstrument.

Fridegårdpriset, vänorter och in/Motion
Håbo kommun har undertecknat vänortsavtal med 
Nittedal i Norge, Ingå i Finland samt Fredensborg 
i Danmark. Syftet med vänortssamarbetet är ömse-
sidigt informationsutbyte, aktiviteter och samvaro. 
Vänortsutbytet med Ingå och Nittedal fokuserade 
under året på centrumutveckling.

Jan Fridegårdpriset, Håbo kommuns stora kulturpris 
på 100 000 kronor tilldelades 2012 Roy Andersson, 
en av Sveriges främsta filmregissörer. En uppskattad 
ceremoni genomfördes i nära samarbete med Nor-
dens Folkhögskola Biskops-Arnö.
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Kulturaktiviteten In/Motion genomfördes med fram-
gång tillsammans med Fridegårdsgymnasiet och 
besöktes av årskurs 8-9. Elevernas kreativitet och 
berättande var i fokus, bland annat visade eleverna 
filmer skapade med mobilkamera tillsammans med 
videokonstnären Anders Weberg. Nationaldagsfiran-
det och Håbo festdag genomfördes och var mycket 
lyckade.

Kulturenheten har verkat för en konstnärlig utsmyck-
ning av det nya äldreboendet Solängen.

Uppsala län har antagit en ny regional kulturplan 
2013–2014
Uppsala län är ett författartätt län, litteraturen är 
av stor betydelse såväl lokalt som regionalt. Länets 
kommuner delar ut ett flertal priser och stipendier till 
författare. I Håbo kommun utdelas Jan Fridegårdpri-
set vartannat år. I den regionala kulturplanen utgör 
litteraturen ett särskilt utvecklingsområde, en möjlig-
het att nyttja strategiskt för Håbo kommun.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvik-

else

Externa intäkter 16 777 16 292 17 265 973
Interna intäkter 34 947 35 251 32 438 – 2 813
Summa intäkter 51 724 51 543 49 703 – 1 840
Lönekostnader – 55 002 – 57 770 – 55 261 2 509
Köp av          
verksamheter – 64 789 – 65 742 – 64 464 1 278
Övriga kostnader – 9 250 – 8 167 – 10 440 – 2 273
Interna kostnader – 54 606 – 57 130 – 52 771 4 359
Summa kost-
nader – 183 647 – 188 809 – 182 936 5 873
Resultat – 131 923 – 137 266 – 133 233 4 033

Bildningsnämndens resultat för 2012 var ett över-
skott med 4,0 mkr. Nettokostnaden för verksamhe-
ten ökade från 131,9 mkr 2011 till 133,2 mkr 2012.

Under året minskades bildningsnämndens totala 
budget med 577 tkr på grund av minskad tjänste-
omfattning för förvaltningschef  samt med 150 tkr 
som istället gick till att finansiera miljö- och teknik-
 förvaltningens ökade kostnader för konstgräsplanen.

investeringar
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Inkomster
Utgifter – 879 – 2 280 – 1 859 421
Summa – 879 – 2 280 – 1 859 421

Den största investeringen gjordes på biblioteket med 
845 tkr till förbättring av akustiken och arbets miljön. 
Åtgärden genomfördes till en lägre kostnad än beräk-
nat, vilket medförde ett överskott. Gymnasiet redovi-
sade också överskott med 200 tkr på grund av en 
utebliven investering som istället ska göras 2013.

driftredovisning
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvikelse

Nämnd – 284 – 265 – 201 64
Förvaltnings-
ledning – 2 641 – 4 685 – 3 695 990
Gymnasie-
skola – 90 003 – 93 141 – 89 573 3 568
Gymnasie-
 särskola – 8 124 – 6 928 – 7 884 – 956
Vuxen-
 utbildning – 5 723 – 6 345 – 6 432 – 87
Uppföljnings-
ansvar – 110 – 103 – 125 – 22
Kultur- och   
fritidskontoret – 630 0 0 0
Kultur – 11 251 – 12 389 – 12 306 83
Fritid – 13 157 – 13 410 – 13 017 393
Summa – 131 923 – 137 266 – 133 233 4 033

Förvaltningsledningens överskott kommer från en 
löneökningsreserv och en vakant kultur- och fritids-
chefstjänst. Förvaltningens kostnader ökade från 
2011 eftersom kostnader på 800 tkr som inte hör 
till gymnasiet flyttats till förvaltningsledningen. Syf-
tet med det är att renodla gymnasiets kostnader och 
ge gymnasiet förutsättningar att finansieras av elev-
pengen.

Gymnasieskolan hade lägre nettokostnad än föregå-
ende år och fick även ett överskott mot budget med 
3,6 mkr. De huvudsakliga orsakerna är färre elever 
totalt och lägre pris per plats i andra skolor. Kom-
munens egna gymnasieskolor redovisade underskott 
främst på grund av att det var för få elever på vissa 
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program. Minskningen av antalet program har inte 
räckt för att förhindra underskottet.

Gymnasiesärskolan gjorde en översyn för att minska 
sina kostnader under våren. Till hösten kom färre 
elever än beräknat från andra kommuner och intäk-
terna sjönk. Underskottet blev 1,0 mkr och inför 
kommande år har prisnivån justerats upp. Verksam-
heten måste fortsätta att anpassa sina kostnader till 
fortsatt låga elevantal.

Förvaltningen gjorde en satsning på vuxenutbild-
ningen, där det främst var särvux som utökade sin 
verksamhet.

Fritidsverksamheten redovisade ett överskott på näs-
tan 400 tkr. Fritidsgårdsverksamheten i Bålsta utökade 
sin verksamhet inför hösten, och fritidsverksamheten 
fick mindre efterfrågan på bidrag från föreningar.

Måluppfyllelse
I detta avsnitt redovisas kommunfullmäktiges 
mål, nämndens egna mål kopplade till respektive 
fullmäktigemål samt måluppfyllelsen. 

Kommunfullmäktiges mål återges med fetstil.

Nämndens mål återges med kursiv stil.

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga 
förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande.
Fler elever söker till våra egna utbildningar som ett 
alternativ i elevens fria val av gymnasieskola/vuxen-
utbildning.
zUppfyllt
I stort sett alla elever i kommunen som ingår i Käm-
pes upptagningskrets väljer Kämpe. Dessutom kom-
mer cirka en tredjedel av eleverna från närliggande 
kommuner. För Fridegårdsgymnasiets del börjar 
cirka 55 procent av de Håboelever som söker Fride-
gårdsgymnasiets programutbud i den egna skolan. 
Snittet var 66 procent för 2012 vilket gör att målet 
nästan uppfylldes.

Nyckelindikatorer Utfall 
2012

Måltal 
2012

z Andelen elever, av det totala anta-
let, som väljer program som erbjuds 
på Bildningscentrum Jan Fridegård, 
ska välja Fridegårds gymnasiet 
inklusive Kämpe. 66 % 70 %

Barn och unga ska erbjudas berikande, meningsfulla 
och trygga kulturupplevelser och fritidsaktiviteter.
�Kan ej bedömas
Barn- och ungdomsbibliotekarien arbetade fram 
ett koncept för biblioteksvisningar för förskola och 
skola.

Musikskolans två musikalföreställningar genomför-
des i slutet av november. Musikalmanuset skrevs i 
augusti där instrumentalelever, musikal- och sång-
 elever samt danselever involverades i arbetet. Fram-
för allt var arbetet givande när det gäller samarbetet 
mellan olika konstformer. Föreställningarna sågs av 
cirka 450 personer.

Totalt deltog 380 elever från gymnasiet och grund-
skolorna i kulturaktiviteten In/Motion.

Under året startades 12 nya aktivitetsgrupper inom 
fritidsgårdarna, utöver de 13 som redan fanns.

Det finns däremot inga siffror på antalet barn och 
unga som under året deltagit i olika aktiviteter totalt 
sett.

Nyckelindikatorer Utfall 
2012

Måltal 
2012

� Antal Håbo kommuns barn och 
unga som deltar i, av kommunen 
erbjudna, upplevelser och aktiviteter 
inom kultur och fritid. 91% 100%

Håbo kommun ska vara en hållbar 
tillväxtkommun.
Delta i ett aktivt utformande av det offentliga rummet.
zUppfyllt

Kulturens betydelse för nya Bålsta centrum 
Bildningsförvaltningen har sammanställt en skrivelse 
riktad till plan- och utvecklingsavdelningen angå-
ende arbetet med nya Bålsta centrum. Skrivelsen 
belyser kulturens betydelse och värde för ett levande 
centrum, platsens identitet och attraktionskraft men 
även som tillgång vid utformandet av ny bebyggelse, 
bostäder, gator och torg.

Cultural planning - förening av kultur och 
samhällsplanering 
Bildningsförvaltningen undersöker möjligheten att 
arbeta med Cultural planning, en metod som förenar 
kulturen med samhällsplanering. Landstingets kul-
turenhet Kultur i länet erbjuder stöd till kommuner 
som vill arbeta med metoden genom bland annat nät-
verk, erfarenhetsspridning och kompetensutveckling.
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Nya skyltar på Fridegårdsgymnasiet
Förvaltningen har tagit fram ett nytt skyltprogram 
för Bildningscentrum Jan Fridegård, med syfte att 
göra huset och dess verksamheter mer synliga och 
hjälpa besökarna att hitta dit. Insatsen verkar aktivt 
för att visa att det händer på BCJF.

Bildningsförvaltningen bedömer att målet uppnåtts 
genom dessa insatser.

Nyckelindikatorer Utfall 
2012

Måltal 
2012

z Av de aktiviteter för utformande av 
de offentliga rummet ska enheterna 
vara delaktiga i centrumplaneringen. 100 % 100 %

viktiga förändringar och trender
Förvaltningsledning
Under 2012 hade bildningsförvaltningen och skol-
förvaltningen en gemensam förvaltningschef. Det 
innebar att de båda förvaltningarnas administra-
tion flyttade ihop i kommunhuset. En sammanslag-
ning i framtiden med en gemensam förvaltning för 
hela skolområdet är tänkt att berika alla skolformers 
utveckling och främja ett mer effektivt arbetssätt.

Kultur- och fritidsverksamhetens fortsatta utveck-
ling ska ske mer centralt i kommunens organisation.

Utbildning
Varumärkesarbete för gymnasieskolorna
Gymnasieskolorna befinner sig på en marknad där 
eleven är väl medveten om vad den vill ha i fråga om 
mjuka sociala mervärden och av kvalitet. Den vik-
tigaste faktorn i kommunikationen handlar om de 
faktorer som påverkar elevernas val av skola. Vad 
säger de som har insyn i den aktuella skolan? Vilket 
rykte har skolan? Det vill säga hur starkt och tydligt 
är varumärket? Kommunicerar varumärket de fakto-
rer som avgör elevernas val, det vill säga sociala mer-
värden och kvalitet?

Gymnasieskolornas arbete med sitt varumärke måste 
utifrån dessa frågor vara medvetet strategiskt och 
genomtänkt, men också långsiktigt hållbart. Det 
varumärket kommunicerar måste speglas i hur organi-
sationen och verksamheten är och agerar. Det medför 
också att varumärkesbyggande är lika mycket extern 
kommunikation som intern kvalitetsutveckling.

Reform inom särgymnasiet
Särgymnasiet står inför en ny reform vårterminen 
2013 som påverkar verksamheten genom att perso-
nalen behöver utveckla sin kompetens. Det innebär 
att kvaliteten på den egna verksamheten är viktig 
eftersom eleverna fritt kan välja skola.

Många fler väljer att läsa grundläggande kurser inom 
vuxenutbildningen i de grannkommuner som erbju-
der kurser i snabbare studietakt och på kvällstid. 
Kostnaderna har därför femdubblats från föregå-
ende år.

Kultur och fritid
”Meröppna” bibliotek och nya läsformer
Människors förändrade vanor gör att biblioteket behö-
ver anpassa verksamheten efter användarnas behov 
och önskemål. E-boken ökar läsandet hos nya grupper, 
ger fler format att välja mellan för lån tagare och bidrar 
till att uppfylla bibliotekens uppdrag: att öka läsandet 
och ge medborgarna fri tillgång till information.

”Meröppna” bibliotek gör att man kan anpassa 
verksamheten efter nya sätt att läsa och söka infor-
mation, och skapa ökad läslust och läsförmåga på 
köpet. Meröppna bibliotek innebär att invånarna 
kan få tillgång till ett obemannat bibliotek med hjälp 
av till exempel passerkort.

Teknikutvecklingen fortsätter också med nya format 
för att förmedla ljud, bild och film, och mediebärare 
som öppnar oändliga möjligheter. Den kommunala 
it-strukturen behöver därför utvecklas för att kunna 
stödja kommuninvånarnas behov och kommunens 
utbud av tjänster.
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Kulturskola 2030 och kulturskolemodellen
Framtiden för den svenska kulturskolemodellen dis-
kuteras. Dels pågår ett nationellt visionsarbete, Kul-
turskola 2030, som ska ge en gemensam riktning 
inför framtiden. Dels pågår ett arbete där Smok, Sve-
riges musik- och kulturskolor, arbetar tillsammans 
med SKL för att stärka den svenska kulturskole-
 modellen. Ska det finnas en nationell kulturskolelag, 
ska kulturskolan vara en egen skolform, eller ska den 
som idag vara en frivillig form?

Teknisk kompetens för musiklärarna
På musiksidan går teknikutvecklingen snabbt framåt 
vilket gör att det pedagogiska arbetet hela tiden för-
ändras. Det krävs idag tekniskt mycket kunniga 
lärare om de ska kunna tillgodose de nya kraven. 
Elever inspireras av bland annat Youtube och musik-
pedagogen måste snabbt kunna tillhandahålla ett 
material som fungerar för varje elevs nivå.

Delaktighet viktigt för unga
Förändrade kommunikationsmönster och nya for-
mer för engagemang påverkar kultur och föreningsliv. 
Inom kultursektorn ökar intresset för entreprenör-
skap och företagande. För att möta nya behov och 
initiativ behöver kommunen utveckla stödet till kul-
turaktörer. De unga som växer upp är vana vid att 
vara delaktiga medskapare i flödet av berättelser. 
De är otåliga och flyktiga i sitt engagemang. Kom-
munen behöver därför skapa ett kulturutbud som är 
relevant för dem och som möter den unga generatio-
nens kreativitet, rörlighet och medskapande. Det är 
en stor utmaning framöver.

Stöd till verksamheter utanför föreningslivet
Föreningslivet får svårare att knyta medlemmar till 
sig. Kommunens invånare vill fortfarande ha till-
gång till aktiviteter och verksamheter, men få enga-
gerar sig i föreningslivet. Istället tar många initiativ 
till aktiviteter utanför föreningslivet. Därför behöver 
kommunen ha ett mer flexibelt regelverk för att möta 
och stödja dessa initiativ och verksamheter. Kultur- 
och fritidskontorets roll har gradvis förändrats och 
blivit mer rådgivande och serviceinriktad. 2013 gör 
förvaltningen en översyn av hyresregler och bidrags-
regler för att se hur man kan möta den nya tidens 
förändrade behov. Andelen invånare med annan kul-
turell bakgrund ökar också i föreningslivet vilket 
förändrar inriktningen och efterfrågan på verksam-
heter.

Plan för valfrihet och konkurrens
Bildningsnämnden antog 2012 en ny plan för hur 
valfrihet och konkurrens ska utvecklas inom nämn-
dens verksamheter.

Kundvalssystemet inom gymnasieskolan är idag väl 
utbyggt och flera reformer för ökad valfrihet ska infö-
ras. Det är därför viktigt att bildningsförvaltningen 
informerar och synliggör de ökade möjligheterna för 
kommunens medborgare. Bildningsnämnden gjorde 
2012 en översyn av utbudet av gymnasie utbildningar 
i närområdet och beslutade att ingå samverkans-
avtal om nationell idrottsutbildning med grann-
 kommunerna Uppsala och Enköping. Syftet är att 
göra det möjligt för fler gymnasieungdomar i Håbo 
att utveckla sig inom sin idrott.

Även inom kultur- och fritidsverksamheterna pågår 
ett löpande arbete med att anpassa utbudet efter bru-
karnas behov och efterfrågan. Håbo bibliotek fort-
sätter sitt samarbete med övriga bibliotek i Uppsala 
län för att utveckla tjänster för låntagarna.

intern kontroll
Bildningsnämnden antog för 2012 en plan för priori-
terade granskningsområden inom alla verksamheter. 
Alla kontroller är slutförda.

Kontrollerna inom kultur- och fritidsverksamheten 
fokuserade främst på om och hur kultur- och fritis-
verksamheten når målgrupper för kultur- och fritids-
aktiviteter på ett bra sätt. Verksamheten planerar 
åtgärder under 2013 för att vidareutveckla kommu-
nikationen med kommunmedborgarna och anpassa 
utbudet till olika målgrupper.

Inom skolverksamheten gjorde förvaltningen kon-
troller inom komvux och interkommunal ersättning 
för att säkerställa att underlagen för beslut är kom-
pletta och korrekta.
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volymer och nyckeltal
gymnasieskola
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Elevantal Fridegård 450 385 350 361
Elevantal Kämpe 44 71 77 91
Elevantal Fridegård, 
sälj 26 30 21
Elevantal Kämpe, sälj 19 26 26
Elevantal köp 481 538 537 570
Kostnad per elev 
 Fridegård, kr 80 700 82 300 73 300
Kostnad per elev 
Kämpe, kr 157 500 182 500 170 900
Kostnad per elev 
snitt egen regi, kr 93 729 96 700 100 400 92 900
Årsarbetare under-
visning 47,8 44,3 43,8 44,6
Årsarbetare under-
visning Fridegård 38,5 33,3 30,3 28,6
Årsarbetare under-
visning Kämpe 9,32 11 13,5 16,1
Antal lärare per  100 
elever 9,7 10,3 9,7 10,1
Antal lärare per 100 
elever Fridegård 8,6 8,7 8,6 7,9
Antal lärare per 100 
elever Kämpe 21,4 15,6 17,5 17,7
Kr per såld plats 
 Fridegård 84 200 72 100 75 300
Kr per såld plats 
Kämpe 232 600 223 100 240 600
Kr per såld plats snitt 116 193 147 500 141 800 167 000
Kr per köpt plats 
(interkommunal 
ersättning) 102 839 99 600 100 800 102 400
Betygspoäng efter 
avslutad gymnasieut-
bildning, genomsnitt 
(elever folkbokförda i 
Håbo) 13,4 13,8 13
Gymnasielever som 
fullföljer sin utbild-
ning inom 4 år, andel 
(elever folkbokförda 
i Håbo) 69 68 72

elevantal Fridegård
Elevtalet har minskat när barn- och fritidsprogram-
met, hotell- och restaurangprogrammet, estetiska 
programmet och medieprogrammets sista årskullar 
slutat. Fordonsprogrammet och handels- och admi-
nistrationsprogrammet tog inte in några nya elever 
till årskurs 1 under 2012.

elevantal Kämpe
Kämpe har ökat elevantalet, men inte så mycket som 
förväntat.

elevantal Fridegård, sälj
Antalet externa elever på Fridegård ökar trots att det 
totala elevtalet minskar. Förvaltningen behöver ta 
reda på orsaken till detta.

elevantal, köp
Antalet elever som studerar i skolor utanför kommu-
nen var ungefär detsamma som hösten 2011 och har 
alltså inte ökat som förväntat.

Kostnad per elev Fridegård, kr
Elevantalet på Fridegård är för lågt på några pro-
gram, vilket innebär att kostnaden per elev var cirka 
10 procent för hög.

Kostnad per elev Kämpe, kr
Kostnaden per elev ökade med 15 procent från 2011. 
Kämpe har anställt fler lärare samt studie- och yrkes-
vägledare, psykolog och administrativ personal.

Årsarbetare undervisning Fridegård
Fridegård minskade personalen med sju lärartjäns-
ter till hösten som planerat. Tabellen visar ett genom-
snitt under året.

Antal lärare per 100 elever Kämpe
Lärartätheten var dubbelt så hög på Kämpe som på 
Fridegård under 2012.

Kr per såld plats Fridegård
Intäkterna per elevplats har minskat eftersom andelen 
elever på yrkesförberedande program minskar.

Kr per såld plats Kämpe
Fler elever än väntat går nationella program istället för 
introduktionsprogram, vilket har gett lägre intäkter.

Kr per köpt plats (interkommunal ersättning)
Kostnaden per elev ökade med endast 1,2 procent  från 
2011. Orsakerna är dels det gemensamma Stockholms-
 priset, dels att Kämpe tar eleverna med neuro-
 psykiatriska diagnoser, dels att det finns färre dyra 
specialutbildningar att välja på till följd av gymnasie-
 reformen. Elevernas val av högskole förberedande pro-
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gram istället för yrkesförberedande program bidrar 
också till att kostnaderna ökat väldigt lite.

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
genomsnitt (elever folkbokförda i Håbo)
Gymnasiet har förbättrat sin måluppfyllelse tidi-
gare år, men 2012 sjönk det genomsnittliga merit-
värdet till 13,0. Bland avgångseleverna vårterminen 
2012 ökade andelen elever som inte lyckats nå goda 
betygsresultat, trots många insatser från skolan. Sko-
lan har därför börjat arbeta för att resultaten 2013 
ska vända uppåt mot en bättre måluppfyllelse.

gymnasielever som fullföljer sin utbildning inom 
4 år, andel (elever folkbokförda i Håbo)
Ungdomar i Håbo ligger sämre till än rikets genom-
snitt när det gäller att fullfölja sina studier inom fyra 
år. Även om andelen har ökat till 72 procent är det 
under riksgenomsnittet 78 procent. I Håbo finns 
relativt goda möjligheter att få arbete som ung, vil-
ket kan vara en orsak till att fler ungdomar här väl-
jer arbete före studier, jämfört med andra kommuner 
där ungdomsarbetslösheten är högre.

gymnasiesärskola
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Elevantal egen regi 30 28 20 27
Elevantal sälj 12 11 8 11
Elevantal köp 6 7 5 7
Kostnad per elev 
egen regi 292 200 356 300 455 500 330 600
Årsarbetare under-
visning 8,5 9,1 7,72 7,5
Lärare per 100 ele-
ver 28,2 33,1 38,6 28,4
Kr per såld plats 324 000 356 300 341 500 327 000
Kr per köpt plats 274 900 253 100 266 800 246 200

elevantal egen regi
Elevtalet minskade kraftigt 2012 på grund av att till-
tänkta nya externa elever har valt skola i sin hem-
kommun istället.

elevantal sälj
Antalet externa elever var 2012 lägre än det varit på 
flera år.

elevantal köp
Två elever valde att slutföra sin utbildning i Håbos sär-
gymnasium istället för i en skola i en annan kommun.

Kostnad per elev egen regi
Färre elever medförde att kostnaden per elev ökade 
med 28 procent från 2011.

Årsarbetare undervisning
Särgymnasiet minskade som planerat antalet lärare 
inför hösten.

Kultur och fritid
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Musikskola netto-
kostnad per invånare 
6–15 år, kr 1 421 1 416 1 463 1 470
Bibliotek nettokost-
nad per invånare, kr 281 289 319 317
Fritidsgårdar netto-
kostnad per invånare 
13–19 år, kr 632 1 002 1 024 1 118

Bibliotek nettokostnad per invånare, kr
Satsningen på fler bibliotekarier ger ökad kostnad 
per invånare. Resurserna till biblioteket har ökat sta-
digt från en låg nivå år 2009.
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skolnämnden

Dessutom fanns även sex fristående förskolor, två fri-
stående dagbarnvårdare och tre friskolor, varav två 
har fritidshem.

särskild undervisning och elevhälsa
Även språkklasser, förberedelseklasser och särskilda 
undervisningsgrupper ingår i skolområdet och rek-
torsområdena. Inom rektorsområdet Gröna Dalen 
finns grundsärskolan med eget fritidshem. Resurs-
skolan är en skolenhet för elever i behov av särskilt 
stöd.

Elevhälsoenhetens verksamhet spänner över det spe-
cialpedagogiska, medicinska, sociala, psykologiska 
och omvårdande arbetet. Enheten har ett nära sam-
arbete med alla kommunala förskolor och grundsko-
lor samt gymnasieskolan.

Det centrala skolkontoret administrerar placeringar, 
vårdnadsbidrag, skolpliktsbevakning, skolskjutsar, 
tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrågor, fakturering, 
kravverksamhet med mera. Kontoret har även enhe-
ter för utveckling och ekonomi.

Skolförvaltningens totala kostnader finansieras 
framför allt genom anslag från kommunfullmäktige 
men även genom intäkter, främst reglerade föräldra-
avgifter och statsbidrag.

sammanfattning
Måluppfyllelsen har varit god inom skolnämnden, vilket 
framgår av de goda studieresultaten samt barn och ele-
vers upplevelser av trygghet i skola och förskola 

viktiga händelser under året var bland annat att 
Junibackens förskola brann ner, att en ny fristående 
förskola startades och att MiU-skolan lade ner sitt 
högstadium inför höstterminen.

skolnämnden redovisade ett underskott på drygt 
5,5 mkr för 2012. Underskottet beror till stor del på att 
verksamheten hade stora kostnader för tilläggsbelopp 
till stöd för barn och unga med särskilda behov samt 
ökat antal barn och elever. i underskottet ingår även 
skolförvaltningens kostnader för fuktskadorna vid 
Futurum grundskola.

Uppdrag och ansvarsområde
Barnomsorg, grundskola och grundsärskola
Skolnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, 
grundskola och grundsärskola. I kommunal regi 
finns förskola, annan pedagogisk verksamhet (dag-
barnvårdare), omsorg på obekväm arbetstid, öppen 
förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola samt 
grundsärskola. Under 2012 fanns ett skolområde, två 
rektorsområden, en resursskola och en övergripande 
elevhälsoenhet.
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Årets händelser
Förskoleverksamhet
Junibackens förskola nerbrunnen
Den enskilt största händelsen under 2012 var att 
Junibackens förskola i Skokloster brann ner i maj. 
Provisoriska lösningar ordnades mycket snabbt och 
i oktober fanns det ersättningslokaler som används 
medan en ny förskola planeras och byggs.

Ny fristående förskola och mindre platsbehov
Under året tillkom en ny fristående förskola, Sol-
hems förskola, med cirka 25 platser.

Behovet av förskoleplatser minskade under året. 
I november 2012 var behovet 60 platser färre än i 
november 2011.

Under året införde förvaltningen barnomsorg på 
obekväm arbetstid.

Inom skolnämndens kommunala verksamhet pågår 
en utredning om den framtida organisationen inom 
både förskola och grundskola.

grundskola
Implementeringen av den nya läroplanen för grund-
skolan fortsatte. Under vårterminen genomfördes 
gemensamma insatser för alla skolor och under hös-
ten övergick arbetet till insatser som utformas på 
varje skola men med fortsatta kommungemensamma 
ämnesträffar.

MIU-skolans högstadium nedlagt
MIU-skolan lade ner sitt högstadium inför höst-
terminen och de flesta av eleverna flyttade till kom-
munala skolor, framför allt till Gransäterskolan. 
Potentia Educations byggnation av nya egna loka-
ler blev inte klar till höstterminsstarten 2012, men de 
beräknas stå färdiga inför höstterminen 2013.

Andelen elever i fritidsverksamheten ökade kraf-
tigt. En större andel av eleverna i varje årskull deltar 
i verksamheten och dessutom stannar eleverna kvar i 
verksamheten allt längre upp i åldrarna.

Tilläggsbelopp en stor kostnad
Möjligheten att söka tilläggsbidrag för elever med 
extra behov av stöd gjorde att kostnaderna för 
sådana tilläggsbelopp blev väldigt stora. Förvalt-
ningen startade därför under hösten en granskning 
av hur man ska tolka regelverken kring grundbelopp 
och tilläggsbelopp. När det gäller grundbeloppet 

undersöker förvaltningen om, och i så fall hur, socio-
ekonomiska faktorer kan påverka beloppets storlek.

Barn- och elevhälsoenheten startade ett utvecklings-
arbete med fokus på det förändrade uppdraget i 
den nya skollagen. Syftet är också att belysa möjlig-
 heterna att genomföra olika insatser från elevhälsan 
för att minska behovet av tilläggsbelopp.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Externa intäkter 39 726 34 648 40 154 5 506
Interna intäkter 199 902 198 042 211 480 13 438
Summa intäkter 239 628 232 690 251 634 18 944
Lönekostnader – 242 751 – 238 360 – 250 776 – 12 416

Köp av              
verksamheter – 66 065 – 77 825 – 74 705 3 120
Övriga kostnader – 10 939 – 14 113 – 10 958 3 155
Interna kostnader – 253 842 – 247 662 – 266 010 – 18 348
Summa         
kostnader – 573 597 – 577 960 – 602 449 – 24 489
Resultat – 333 969 – 345 270 – 350 815 – 5 545

Det totala underskottet 2012 beror till stor del på 
ökade behov av tilläggsbelopp för barn/elever med 
särskilda behov. För att hantera denna situation har 
nya rutiner för tilläggsbelopp tagits fram. Förvalt-
ningen arbetar med att ändra inriktingen mot ett mer 
kvalificerat och effektivt stöd för dessa barn/elever.

De externa intäkterna ökade, bland annat till följd av 
fler platser inom skolbarnomsorgen samt ökad för-
säljning av platser till andra kommuner.

Genom ett ökat antal barn och elever ökar både 
interna intäkter och interna kostnader beroende på 
förvaltningens interna pengsystem. Även ökningen 
av utbetalda tilläggsbelopp påverkade de interna 
intäkterna.

Skolorna har budgeterat högre interna intäkter än 
vad det centrala skolkontoret har budgeterat interna 
kostnader.

Skolornas lönekostnader ökar när antalet barn/ele-
ver ökar. Tilläggsbelopp har använts för att anställa 
personal. I lönekostnader ingår också lärarnas nya 
avtal som innebär 4,2 procents löneökning.

Den utökade verksamhet som var planerad vid 
Potentia Education har skjutits upp, vilket bidrog till 
ett överskott inom köp av verksamheter.
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Tilläggsbeloppen var budgeterade som övriga kost-
nader men redovisas som interna kostnader, vilket 
lett till ett överskott inom övriga kostnader och ett 
underskott inom interna kostnader.

Förutom förvaltningsinterna kostnader för peng-
systemet och tilläggsbelopp redovisas även skol-
förvaltningens hyreskostnader till miljö- och 
teknikförvaltningen som interna kostnader.

Årets resultat påverkar resultatet för 2013. Förvalt-
ningen arbetar med en handlingsplan för att nå en 
budget i balans.

investeringar
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Inkomster 0 0 0 0
Utgifter – 5 246 – 2 865 – 2 906 – 41
Summa – 5 246 – 2 865 – 2 906 – 41

De beslutade investeringarna på 3 000 tkr tillsam-
mans med en överföring på 95 tkr från 2011, gav en 
investeringsbudget på 3 095 tkr för 2012. Av dessa 
överfördes 230 tkr till miljö- och teknikförvaltningen 
för ombyggnation av Vibyskolan. Återstoden av inve-
steringsbudgeten har framför allt använts till brand-
säkra dokumentskåp, datorer och active boards.

driftredovisning
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Skolnämnd – 368 – 300 – 339 – 39
Övergripande och 
skolkontor – 11 954 – 16 186 – 12 385 3 801
Elevhälsoenhet, 
övergripande – 997 – 898 – 917 – 19
Öppen förskola – 1 115 – 1 301 – 1 328 – 27
Pedagogisk 
omsorg, egen regi – 1 575 – 2 742 – 1 391 1 351
Pedago-
gisk omsorg,             
köp och sälj – 1 252 – 1 226 – 1 310 – 84
Förskola,       
egen regi – 74 105 – 71 705 – 78 080 – 6 375
Förskola,          
köp och sälj – 13 689 – 17 820 – 16 583 1 237
Vårdnadsbidrag – 575 – 1 030 – 617 413
Grundskola,    
egen regi – 176 547 – 173 666 – 183 672 – 10 006
Grundskola,     
köp och sälj – 38 876 – 44 291 – 41 021 3 270
Grundsärskola, 
egen regi – 11 386 – 12 336 – 11 837 499
Grundsärskola, 
köp och sälj – 340 – 340 – 173 167
Elevhälsoenhet, 
gymnasieskola – 1 190 – 1 429 – 1 162 267
Summa – 333 969 – 345 270 – 350 815 – 5 545

Övergripande och skolkontor
Lönereserven för 1 procent av lönekostnadsökningen 
budgeterades på verksamheten Övergripande och 
skolkontor. Resultatet av lönekostnadsökningen har 
redovisats på respektive verksamhet.

Pedagogisk omsorg
Färre barn än beräknat i budget har varit placerade 
inom pedagogisk omsorg.

Förskola, egen regi
Underskottet beror på ett ökat antal barn inom 
egen regi och stora kostnader för tilläggsbelopp för 
extra stöd.

Förskola, köp och sälj
Överskottet beror på färre köp av förskoleplatser än 
budgeterat.

vårdnadsbidrag
Överskottet beror på färre placerade barn än beräknat.
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grundskola, egen regi
Underskottet beror på fler elever än beräknat i fri-
tidshem, förskoleklass och grundskola, och på stora 
kostnader för tilläggsbelopp.

grundskola, köp och sälj
Färre köp av grundskoleplatser ledde till ett överskott.

grundsärskola, egen regi
Här beror överskottet på lägre kostnader för skol-
skjutsar.

Måluppfyllelse
I detta avsnitt redovisas kommunfullmäktiges 
mål, nämndens egna mål kopplade till respektive 
fullmäktigemål samt måluppfyllelsen. 

Kommunfullmäktiges mål återges med fetstil.

Nämndens mål återges med kursiv stil.

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga 
förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande.
Skolan i Håbo är ansvarig för att alla elever, utifrån 
sina individuella förutsättningar, ska ges möjlighet 
att uppnå minst godkända betyg i alla sina ämnen.
zUppfyllt
Fortfarande är det cirka 20 procent av eleverna som 
inte når målen i alla ämnen. Utvecklingsarbetet fort-
sätter med målet att alla elever ska nå minst godkänt 
i alla ämnen. I stort sett alla aktiviteter som genom-
förs både inom projektet Framgångsrik skolkommun 
och utanför projektet har till syfte att förbättra mål-
uppfyllelsen för alla barn och elever.

I nyckelindikatorerna nedan är den långsiktiga stra-
tegin att alla elever ska nå godkänt i alla ämnen. 
Måltalet för detta är beslutat utifrån det värde som 
kommunen hade 2011. När det gäller det genom-
snittliga meritvärdet är måltalet beslutat utifrån vad 
som ansågs realistiskt att nå 2012.

Resultatet för båda nyckeltalen gäller alla skolor i 
kommunen.

Nyckelindikatorer Utfall 
2012

Måltal 
2012

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

z Genomsnittligt meritvärde 206 205

Arbetsmiljön inom skolan ska vara trygg, utveck-
lande och hälsofrämjande för barnen, eleverna och 
personalen.
zUppfyllt
Målet uppfylldes vad gäller elevernas upplevelse av 
trygghet i grundskolan och föräldrarnas upplevelse av 
trygghet när det gäller deras barn som går i förskolan.

Nästan 88 procent av eleverna i grundskolan svarar 
att det stämmer helt eller ganska bra på påståendet 
”Jag känner trygghet och trivsel i skolan”.

För förskolan uppger nästan 98 procent av föräld-
rarna som svarar att det stämmer helt eller ganska 
bra med påståendet ”Mitt barn upplever trygghet 
och välbefinnande i vår förskola”. Det bör dock 
noteras att föräldraenkäten hade en låg svarsfre-
kvens.

Utvecklingen av arbetsmiljön fortsätter inom alla 
verksamheter med målet att arbetsmiljön ska vara 
trygg, utvecklande och hälsofrämjande.

Nyckelindikatorer Utfall 
2012

Måltal 
2012

z Upplevd trygghet och trivsel 
(skola) 87,9 % 85 %

z Upplevd trygghet och välbefin-
nande (Förskola) 97,6 % 95 %

Förtroendet för Håbo kommun ska öka.
Medborgare i Håbo ska känna förtroende för sko-
lan i Håbo.
zUppfyllt
Här har nämnden bedömt att målet är uppfyllt, 
utifrån hur föräldrar svarar i föräldraenkäterna och 
utifrån svaren i den medborgarundersökning som 
görs av Statistiska centralbyrån vartannat år.

Ökat förtroende för skola och förskola
Arbetet med att öka föräldrars förtroende för både 
grundskola och förskola är ett annat av förvaltning-
ens viktigaste förbättringsområden. Många av aktivi-
teterna både utanför och inom projektet Framgångsrik 
skolkommun syftar till att öka förtroendet för verksam-
heterna. När det gäller måltalen för 2012 nådde försko-
lan sitt mål medan skolan inte riktigt nådde ända fram.

I medborgarundersökningen från 2012 hade förtro-
endet mätt i Nöjd-medborgar-index ökat från 40 år 
2010 till 48 för grundskolan och från 55 till 57 i för-
skolan. Måltalen är beslutade utifrån riksgenom-
snittet 2010. Skolverksamheten i Håbo fick alltså 
ett förbättrat förtroende jämfört med 2010 även om 
kommunen ännu inte nått riksgenomsnittet.
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Nyckelindikatorer Utfall 
2012

Måltal 
2012

z Förtroendefullt föräldrasamarbete 
och tillitsfulla relationer (Förskola) 84,4% 80%

� Föräldrars förtroende för skolan 73,7 75
� Resultat från medborgarundersök-

ning - skola 48 57
� Resultat från medborgarundersök-

ning - förskola 57 63

Håbo kommun ska vara en hållbar 
tillväxtkommun.
Här finns inget nämndsmål att redovisa.

 Ingen

viktiga förändringar och trender
Förskola – färre barn framöver
Barnen som lämnar förskolan för att börja i förskole-
 klass är betydligt fler än antalet nyfödda och inflyt-
tade, vilket betyder att vid årsskiftet 2012–2013 är 
antalet barn i förskoleverksamheten lägre än på länge. 
Under året har ett antal avdelningar lagts vilande för 
att möta den lägre efterfrågan. Även 2013 kommer 
antalet barn i förskoleverksamhet att minska.

Förvaltningen kan konstatera att barn vistas längre 
tid per dag i förskoleverksamheten vilket leder till ett 
behov av ökat upprätthållande av personalresurserna 
under fler timmar per dag.

Ett problem är att det blir allt svårare att rekrytera 
förskollärare då alltför få har utbildat sig till förskol-
lärare.

En annan utveckling är att vårdnadsbidraget utnytt-
jas allt mindre.

Grundskola – fler skolplatser krävs inom 5 år
De kommunala skolorna måste fortsätta att ställa om 
sin verksamhet utifrån att det är färre elever än vad 
organisationen är utformad för. Höst terminen 2013 
börjar ytterligare cirka 60 elever i friskola. Dessa ele-
ver kommer huvudsakligen från de kommunala sko-
lorna och är spridda i årskurserna 4–9. Det totala 
antalet elever i grundskolan kommer att öka på sikt 
och om 3–5 år behövs cirka 200 fler skolplatser än 
vad de befintliga skolorna rymmer. Utvecklingen 
beror på exploateringstakten, och mycket tyder på 
att det både i Bålsta tätort och på Skoklosterhalvön 
kommer att byggas nya bostäder.

En tydlig trend är att man inom skolan måste hantera 
ökade utbetalningar av tilläggsbelopp till barn i behov 
av extra stöd. Det handlar både om att följa praxis för 
vilka behov som verkligen berättigar till tilläggsbelopp, 
och att skapa utrymme i budgeten för dessa kostnader.

Även inom skolan blir det allt tydligare att det är 
svårt att rekrytera behörig personal.
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Teknikutveckling –                                              
ökad användning av läsplattor
Användandet av läsplattor har ökat, framför allt 
inom förskola och specialpedagogiska verksamheter, 
och väntas öka även inom grundskolan.

Plan för valfrihet och konkurrens
Kundval är huvudinriktningen i förvaltningens arbete 
med valfrihet och konkurrens. Förvaltningen arbetar 
i förskole- och grundskoleverksamheterna med målet 
att erbjuda en större mångfald och ökad valmöjlighet. 
Det gäller för förskolor och skolor i både kommunal 
och fristående regi. Förvaltningen arbetar därför för 
att ge fristående aktörer möjlighet att starta verksam-
heter inom förvaltningens ansvarsområde.

Inom förskoleområdet har under året en fristående 
förskola, Solhem, startat.

intern kontroll
Skolnämnden beslutade i mars 2012 att anta en plan 
för intern kontroll för 2012. Granskningsområdena 
valdes utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning av 
dels aktiviteter som rör skolnämndens mål, dels akti-
viteter inom projektet Framgångsrik skolkommun. 
Skolnämnden beslutade om dessa kontrollområden 
för 2012:
zz Kontroll av att den nya rutinen för skolplikten är 

känd i verksamheten
zz Uppföljningsmöten för att stämma av volymtal
zz Utbildning och uppföljning för konteringsansva-

riga samt budgetansvariga
zz Samtal med lärarna om huruvida de arbetar efter 

den nya läroplanen efter implementering
zz Kontroll av att verksamhetsuppföljningarna är 

genomförda
zz Kontroll av svarsfrekvensen från föräldraenkäten
zz Undersökning av deltagandet i Lärarlyftet 2 i för-

hållande till behörighetsbehoven
zz Kontroll av andelen nyanställda förskollärare
zz Undersökning av vad förskolepengen medger för 

procent förskollärare
zz Jämförelse av hyresunderlag från 2011, som ligger 

till grund för elevpengens beräknande, med utfal-
let i mars 2012

Några av kontrollerna genomfördes inte. Inga av de 
kontroller som genomfördes visade allvarliga brister. 
Kontrollen av deltagandet i Lärarlyftet 2 visade att 
betydligt färre lärare gick kurser i Lärarlyftet 2 under 
hösten, jämfört med tidigare. Tre lärare deltog under 
höstterminen jämfört med cirka 15 lärare per termin 
tidigare. Orsaken kan vara att lärarna numera får en 
lägre ersättning efter att statsbidraget togs bort.

volymer och nyckeltal
Personal volymer Håbo Kommun. Källa: SCB
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Pedagogisk omsorg. Antal barn/ dag-
barnvårdare. Källa SCB 4,9 6,4

Förskola. Antal barn/ årsarbetare. Källa: 
SCB 5,7 5,7

Fritidshem. Antal barn/ årsarbetare. 
Källa: SCB 11,6

Förskoleklass. Antal årsarbetare/ 
100 elever. Källa: SCB 4,8 5,8

Grundskola. Antal lärare (heltidstj) / 100 
elever. Källa: SCB 8,4 8,6

Från och med årsredovisningen för 2012 redovisas 
detta nyckeltal enbart på helårsbasis med officiell 
statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Antal elever/barn och personal mäts under den vecka 
då den 15 oktober infaller varje år. Statistiken publi-
ceras i mars/april året efter på Skolverkets hemsida 
www.skolverket.se. För 2012 har dessa uppgifter 
ännu inte publicerats.

Uppgifter för budget helår 2012 har inte tagits fram.

Håbo Kommun totalkostnad per barn/elev helår.  
Källa: SCB
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Förskola. Totalkostnad Håbo 
kommun, alla huvudmän. 
Kostnad per inskrivet barn. 
Källa:SCB

114 943 111 547 119 497

Fritidshem. Totalkostnad 
Håbo kommun, alla huvud-
män. Kostnad per inskrivet 
barn. Källa: SCB

27 846 32 632 32 936

Förskoleklass. Totalkostnad 
Håbo kommun, alla huvud-
män. Kostnad per inskriven 
elev. Källa: SCB

48 119 54 924 51 082

Grundskola. Totalkostnad Håbo 
kommun, alla huvudmän. Kost-
nad per elev. Källa: SCB

92 061 92 944 96 040
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Från och med årsredovisningen för 2012 redovisas 
detta nyckeltal på helårsbasis med officiell statistik 
från Statistiska centralbyrån (SCB).

Kostnaden hämtas från räkenskapssammanfatt-
ningen som inrapporteras till SCB senast den 21 
mars. Då statistiken ännu inte publicerats redovisas 
här förvaltningens preliminära inrapporterade upp-
gifter. SCB publicerar statistiken april–juni på SCB:s 
hemsida www.scb.se.

Nyckeltalen i tabellen visar alla kostnader för kom-
munen.

Uppgifter för budget helår 2012 tas inte fram.

skolnämndens budget. Kostnad per barn/elev. 
Kommunal regi.
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Pedagogisk omsorg 77 408 82 902 93 764 68 944
Förskola 68 694 68 552 77 307 72 652
Grundskola inkl fri-
tidshem, förskole-
klass 54 252 54 423 55 206 54 737

Nyckeltalen i tabellern ovan visar enbart skolnämn-
dens kostnader för verksamheter i egen regi.

Pedagogisk omsorg
Kostnaden avser pedagogisk omsorg exklusive 
omsorg på obekväm arbetstid. Nyckeltalet visar skol-
nämndens budget för verksamhet i kommunal regi.

volymer, antal barn folkbokförda i Håbo Kommun 
per verksamhet
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Pedagogisk 
omsorg, egen regi 36 19 14 18
Pedagogisk 
omsorg, fristående 
Håbo kommun 10 14 14 14
Pedagogisk omsorg, 
annan kommun. 
Köp av plats
Förskola, egen regi 1 071 1 081 1 010 987
Förskola, fristående 
Håbo kommun 156 151 172 185
Förskola, annan 
kommun. Köp av 
plats 2 8 9 15
Fritidshem, egen 
regi 962 1 028 1 097 1 024
Fritidshem, fristå-
ende Håbo kommun 97 114 126 121
Fritidshem, annan 
kommun. Köp av 
plats 3 9 16 10
Förskoleklass, 
egen regi 273 251 256 249
Förskoleklass, fristå-
ende Håbo kommun 31 33 36 38
Förskoleklass, 
annan kommun. 
Köp av plats 3 1 2 1
Grundskola, egen 
regi 2 025 1 965 1 974 1 899
Grundskola, fristå-
ende Håbo kom-
mun 295 380 386 424
Grundskola, annan 
kommun. Köp av 
plats 115 42 90 101
Grundsärskola, 
egen regi 30 24 21 22
Grundsärskola fri-
tidselever, egen regi 16 13 13 13
Grundsärskola, 
annan kommun. 
Köp av plats 1 1 0,5 0,5
Summa 5 126 5 134 5 236,5 5 121
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Datum Initialer

0317 if

sammanfattning
Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott på 
45 tkr som beror på att nämnden hade lägre kostnader 
än beräknat, dels för personal och uppdragstagare, 
dels för administration.

 För andra året i rad ordnade nämnden en utbild-
ningsdag för gode män och förvaltare. nämnden 
lyckades också rekrytera flera nya gode män och för-
valtare genom annonser och information på kommu-
nens hemsida.

Uppdrag och ansvarsområde
Tillsynsmyndighet
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva till-
syn över förmyndare, gode män och förvaltare, som 
tillsammans kallas för ställföreträdare. Genom sin 
tillsyn ska överförmyndarnämnden motverka rätts-
förluster för de svagaste i samhället, exempelvis 
underåriga och de som på grund av sjukdom eller av 
andra orsaker har en god man eller förvaltare förord-
nad som ska hjälpa dem. De viktigaste bestämmel-
serna för hur överförmyndarnämnden ska utöva sin 
tillsyn finns i föräldrabalken.

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

Årets händelser
Under 2012 fick överförmyndarnämnden en tillfäl-
lig ökning av personalresurser med motsvarande 
en deltidstjänst på 25 procent, vilket bidrog till en 
effektivare granskning av gode män och förvaltare. 
Granskningen av inlämnade årsräkningar och redo-
görelser blev klar den 15 juni i stället för i slutet av 
november, vilket var en klar förbättring.

Utbildningsdag och mer enhetlig redovisning
Överförmyndarnämnden arrangerade för andra året 
i rad en utbildningsdag för gode män och förvaltare, 
den 10 november 2012. I syfte att nå en enhetlig redo-
visningsform har nämnden skaffat godmanslittera-
tur och 52 licenser av ett  redovisningsprogram som 
delats ut till aktiva gode män och förvaltare.

Framgångsrik rekrytering
Via regelbundna annonser i lokalpress och på kom-
munens hemsida hade nämnden en bra kommuni-
kation med allmänheten, och satsningen resulterade 
bland annat i att kommunen lyckades rekrytera flera 
nya gode män och förvaltare.

Överförmyndarnämnden
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ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Externa intäkter 0 0 0 0
Interna intäkter 0 0 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0
Lönekostnader – 459 – 466 – 451 15
Köp av verksam-
heter 0 0 0 0
Övriga kostnader – 47 – 49 – 19 30
Interna kostnader – 1 0 0 0
Summa kostnader – 507 – 515 – 470 45
Resultat – 507 – 515 – 470 45

Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott på 
45 tkr. Överskottet beror på lägre kostnader för per-
sonal och uppdragstagare samt lägre administrativa 
kostnader än budgeterat.

Överförmyndarnämnden har ingen investeringsbudget.

driftredovisning
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Överförmyndare – 507 – 515 – 470 45
Summa – 507 – 515 – 470 45

Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott på 
45 tkr. Överskottet beror på lägre kostnader för per-
sonal och uppdragstagare samt lägre administrativa 
kostnader än budgeterat.

Måluppfyllelse
I detta avsnitt redovisas kommunfullmäktiges 
mål, nämndens egna mål kopplade till respektive 
fullmäktigemål samt måluppfyllelsen. 

Kommunfullmäktiges mål återges med fetstil.

Nämndens mål återges med kursiv stil.

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga 
förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande.
Beträffande barn och ungdomar har överförmyndar-
 nämnden som målsättning att säkerställa rätts-
 säkerheten och motverka eventuell rättsförlust för 
denna grupp.
zUppfyllt
Verksamheten har under året följt upp ärenden som 
rör barn och unga utifrån anvisningarna i förmyn-
darskapsförordningen, föräldrabalken samt övriga 
bestämmelser. Uppföljningen visar att överförmyn-
darnämnden hanterar ärenden som gäller barn och 
unga på ett rättssäkert sätt.

Förtroendet för Håbo kommun ska öka.
Överförmyndarnämnden har som mål att upprätt-
hålla rättsäkerheten för dem svaga och utsatta kom-
muninvånarna, samt säkerställa bästa resultat och 
kvalitet i sina arbeten utifrån gällande lagstiftning 
och invånarnas behov av och krav på välfungerande 
verksamhet.
zUppfyllt
Nämndens arbete har följts upp utifrån lagarna om 
godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. 
Verksamheten granskades den 26 september 2012 av 
länsstyrelsen i Stockholm. I sin gransknings rapport 
riktar länsstyrelsen kritik mot nämnden för en viss 
brist på rutiner, men konstaterar att detta inte med-
fört någon rättslig eller ekonomisk förlust för någon 
huvudman (huvudman syftar på kommuninvånare 
som får hjälp av någon typ av ställföreträdare). Över-
förmyndarnämnden beslutade att utreda detta och 
vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra ruti-
nerna.

Håbo kommun ska vara en hållbar 
tillväxtkommun.
Överförmyndarnämnden ska upprätthålla rätts-
 säkerheten för målgruppen.
� Ingen
Detta mål kan följas upp först när nämnden fått 
länsstyrelsens tillsynsrapport.

viktiga förändringar och trender
Fler äldre och personer med funktionshinder
Antalet äldre blir fler i samhället och allt fler får 
fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Ökad 
arbetslöshet och försämrade ekonomiska och sociala 
förhållanden bidrar också till försämring av många 
invånares sociala, fysiska och psykiska hälsa. Det 
får konsekvenser även för överförmyndarnämndens 
verksamhet, som innefattar många beslut och styrs 
av komplexa regler.

Fortsatt ökning av ärenden
Överförmyndarärendena i Håbo kommun fortsätter 
att växa. Den 1 november 2011 hade nämnden 176 
ärenden, och ett år senare hade antalet ökat med 28 
ärenden till 204 ärenden. Den sociala och samhällse-
konomiska utvecklingen gör att man kan räkna med 
en fortsatt ökning. Dessutom får nämnden allt fler 
ärenden som är komplicerade och innefattar både 
sociala och psykiska faktorer, och till dessa är det 
svårt att hitta frivilliga personer som åtar sig uppdra-
get som god man eller förvaltare.

nya krav för bättre rättssäkerhet
Rättssäkerheten är särskilt viktig för överförmyn-
darverksamheten. I den statliga utredningen SOU 
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2006:110 föreslås bland annat att gode män ska med-
verka i beslut om tvångsåtgärder för personer med 
demenssjukdom. I syfte att skydda den enskildes 
rättssäkerhet betonar tingsrätten vikten av snabbare 
ärende handläggning. Tingsrätten önskar dessutom 
att överförmyndarnämnden i varje kommun kom-
mer med kompletta utredningar när de ansöker om 
att förordna en god man eller förvaltare. Tingsrätten 
vill också att överförmyndarnämnden deltar vid alla 
rättsförhandlingar som gäller förordnande av ställfö-
reträdarskap, även om det sker med hjälp av video-
konferens. Nämnden ansvarar även för hanteringen 
av ärenden avseende god man i samband med motta-
gande av ensamkommande barn. 

I praktiken betyder allt detta att överförmyndar-
verksamheten får fler och mer komplexa ärenden att 
handlägga och därmed en ökad arbetsbelastning. 
Det gör att nämnden räknar med att behöva anställa 
ytterligare en handläggare.

digitala redovisningar
It-baserad digital administration får allt mer infly-
tande i den kommunala förvaltningen, vilket öppnar 
nya dörrar även för överförmyndarverksamheten. 
Med hjälp av ett nytt datasystem eller en uppdate-
ring av Wärnaprogrammet kan gode män och för-
valtare lämna årsredovisningar och redogörelser 
digitalt istället för på papper. Ställföreträdares digi-
tala redovisning som lämnas genom e-legitimation 
minskar arbetsbördan för handläggaren och förkor-
tar granskningsprocessen, men bidrar också till en 
säker och kvalitativ tillsyn. Ett ytterligare alternativ 
är de privata redovisningsföretag som erbjuder tjäns-
ter för granskning av årsräkningar och redogörel-
ser, vilket också är viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt. 
Överförmyndarnämnden kan låta en redovisnings-
firma sköta granskningen av inlämnade årsräkningar 
och redogörelser.

Sammanfattningsvis konstaterar nämnden att tren-
der och förändringar ställer stora krav på ständig 
upp datering av kunskaper hos såväl personal som 
ställföreträdare inom överförmyndarnämndens verk-
samhet.
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socialnämnden

het och stöd till arbetslösa bedrivs på entreprenad av 
Svensk Kommuntjänst AB.

Socialnämnden, som består av nio ledamöter och 
fem ersättare, fullgör kommunens uppgifter inom 
socialförvaltningens verksamhetsområden, som rätt 
till bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger om 
barn och ungdom, omsorger om äldre människor 
och stöd till människor med funktionsnedsättning.

Socialchefens kansli ansvarar för ekonomi, administ-
ration, kvalitets- och utvecklingsarbete, handläggning 
av serveringstillstånd, äldre- och handikappombuds-
man, anhörigkonsulent, budget- och skuldrådgivning, 
överförmyndarfrågor samt MAS-funktionen (medi-
cinskt ansvarig sjuksköterska).

Årets händelser
Förvaltningen fortsatte och slutförde arbetet med att 
införa samordnad individuell plan (SIP).

Familjerättens medarbetare utbildades i psykoterapi 
(steg 1).

En länsgemensam upphandling genomfördes för att 
få tillgång till ett varierat utbud av behandlingshem.

sammanfattning
socialnämnden redovisade ett underskott på 1,5 mkr. 
Både intäkterna och kostnaderna blev högre än beräk-
nat. Högre kostnader återfinns framför allt för löner, 
den privata hemtjänsten, institutionsplaceringar vuxna 
och fler brukare inom daglig verksamhet.

en konferens om barnfattigdom hölls under året, 
och kommunen gjorde en länsgemensam upphand-
ling för att få tillgång till ett större utbud av behand-
lingshem. Kommunen anordnade också ett uppskattat 
sommarläger för ekonomiskt utsatta barn och familjer.

Uppdrag och ansvarsområde
Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt 
för människors självbestämmanderätt och integri-
tet. Vård och behandling ska så långt som möjligt 
genomföras i frivilliga former. Utgångspunkten för 
allt arbete ska vara den enskildes behov, lagen och de 
ekonomiska resurserna. Socialförvaltningen bedri-
ver sin verksamhet i nära samverkan med brukarna, 
och säkerställer dialogen med brukarna bland annat 
genom att förvaltningen medverkar i det kommu-
nala handikapprådet och det kommunala pensionär-
 srådet.

Inom socialförvaltningen finns socialchefens kansli, 
stöd- och behandlingsenheten, myndighetsenheten 
samt vård- och omsorgsenheten. Daglig verksam-
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Inom personlig assistans fattade förvaltningen beslut 
om ytterligare 1 200 timmar under året.

Under sommaren utökades antalet sommarjobbare i 
enheten. Ungdomar med särskilda behov fick möjlig-
het att tjäna egna pengar och utförde ett uppskattat 
arbete i kommunen, vilket stärkte deras självkänsla.

Samverkan med skolan utökades rejält under året, 
framför allt mellan ungdomsteamet och kommunens 
olika skolor. Ungdomsteamet undervisade i livsstils-
frågor och attityd i 26 av kommunens skolklasser.

Bålstapolarna och ungdomsteamet bytte lokal och 
arrangerade kvällskafé för ungdomar en dag i veckan.

Sommarläger och gruppverksamheter
Under året hölls en konferens om barnfattigdom. 
Förvaltningen genomförde ett uppskattat sommar-
 läger för barn och deras familjer som lever under 
ekonomiskt svåra förhållanden. Syftet var att ge 
barn och föräldrar en positiv upplevelse tillsammans, 
och ge föräldrarna förslag på vad de kan göra till-
sammans med sina barn.

Förvaltningen ansvarade för ett stort utbud av andra 
gruppverksamheter, främst riktade till barn och 
 föräldrar.

Samverkan och verksamhetssystem
En samverkansgrupp, kallad konsultationsgruppen, 
startade mellan BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), 
socialtjänsten, skolförvaltningen och habiliteringen. 
Till konsultationsgruppen kan anställda vända sig 
för att få konsultation i speciellt svåra ärenden.

Förvaltningen gjorde en uppgradering och fullstän-
dig genomgång av verksamhetssystemet Mobipen 
under juni– december, med syfte att kvalitetssäkra de 
uppgifter som är underlag för ersättning till utförare 
av hemtjänst. Uppgraderingen har förbättrat till-
 förlitligheten och kvaliteten betydligt.

Hemtjänst, hemsjukvård och dagverksamhet
Skriftliga hygienrutiner för hemtjänsten togs fram i 
samarbete med de utbildade hygienombuden i hem-
tjänstgrupperna. Förvaltningen tog även fram en 
skriftlig rutin för hantering av avvikelser.

Arbetet med att förbättra kontinuiteten för brukarna 
påbörjades, bland annat gjordes en uppdelning i 
distrikt. Målet är att minska antalet anställda som 
varje brukare får hjälp av.

Personal från hemtjänst och äldreboende fick utbild-
ning i finska genom åtta träffar under hösten, vilket 

gav baskunskaper i viktiga fraser och ord för vanliga 
situationer.

Antalet patienter i hemsjukvården ökade, och hem-
sjukvården fokuserade helt på det direkta patient-
 arbetet. Under året ökade också antalet avvikelser 
och Lex Maria-anmälningar.

Dagverksamheten för demenssjuka hade många gäs-
ter under året och kunde inte fullt ut möta önske-
målet om antal dagar per vecka som gästerna velat 
besöka dagverksamheten.

Kontaktmannatimme inom äldrevården
Inom kommunens äldreboenden präglades året av 
ordet kvalitet. Äldreboendena tog tillvara individens 
önskemål om kvalitetstid och införde en kontakt-
mannatimme. Aktiveringstid med teman infördes 
på demensvåningen på Pomona. Dagverksamheten 
breddade sitt utbud av aktiviteter genom att lyssna 
på de äldres önskemål. Omsorgspersonalen utbilda-
des i taktil massage för att kunna ge avslappnande 
massage i hemmen. Fester, basarer och utflykter var-
vades med vardagens trygghet och lugn. I Social-
 styrelsens brukarundersökning fick Håbo kommuns 
äldreboende det tredje högsta betyget i landet.

Årsredovisning 2012

So
ci

al
nä

m
nd

en

69



Mer individanpassat stöd inom socialpsykiatrin
Socialpsykiatrins utveckling mot att bli Sveriges bästa 
fortsatte. Verksamheten lade tonvikten på att göra 
stödet mer anpassat till individen. En mycket viktig 
del i detta var arbetet för ökat brukarinflytande och 
självbestämmande. Några av årets händelser speglar 
detta tydligt:
zz Håbo kommun representerades i melodifestivalen 

i Väsby och det anordnades senare en uttagnings-
tävling i Bålsta till 2013 års festival.
zz Innebandylaget Björnarna bildades.
zz Ett internetkafé ökade brukarnas möjlighet att delta 

i sociala medier och söka och hitta information.
zz Sjövägen flyttade ut sin verksamhet till Biskops 

Arnö i väntan på nybyggnation.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Externa intäkter 58 692 50 516 60 666 10 150
Interna intäkter 17 818 18 572 19 440 868
Summa intäkter 76 510 69 088 80 106 11 018
Lönekostnader –  143 256 –  146 739 –  150 323 –  3 584
Köp av           
verksamheter –  76 564 –  76 615 –  83 190 –  6 575
Övriga kostnader –  28 606 –  25 922 –  28 612 –  2 690
Interna kostnader –  29 078 –  30 167 –  29 880 287
Summa 
 kostnader –  277 504 –  279 443 –  292 005 –  12 562
Resultat –  200 994 –  210 355 –  211 899 –  1 544

Socialnämnden redovisade för 2012 ett underskott 
på 1,5 mkr jämfört med budget.

De externa intäkterna var högre än föregående år, 
bland annat på grund av ökade intäkter för omvård-
nad, trygghetslarm och fotvård. Förvaltningen har 
också fått intäkter för en såld plats till en annan 
kommun inom verksamheten individuellt behovs-
 prövad öppenvård. De interna intäkterna rymmer 
också återsökta medel från Migrationsverket  för 
placeringskostnader för barn och unga. En minsk-
ning av externa intäkter finns, som beror på att 
moms återsökning på servicelägenheter inte får göras. 
Under året har förvaltningen fått driftbidrag från 
statliga myndigheter för bland annat flyktingmot-
 tagande och arbetsmarknadsprojektet Sara.

Ökningen av interna intäkter beror på en personal-
förstärkning inom särskilt boende. Förstärkningen 
finansierades genom internfakturering istället för 
genom köp av plats i särskilt boende. Intäkterna från 
kommunfullmäktige för Bålstapolarna var också 
högre än beräknat under året.

Ökade kostnader för löner, dagverksamhet och 
institutionsvård
Lönekostnaderna redovisade ett underskott som 
främst härrör från den kommunala hemtjänsten. 
Ökade lönekostnader finns även inom äldreboende, 
personlig assistans enligt LSS, korttidsboende enligt 
LSS samt kontaktpersoner inom LSS och SoL.

De ökade kostnaderna 2012 för köp av verksamhet 
förklaras av att kostnaderna för den privata hem-
tjänsten ökat betydligt mer än förväntat. En orsak 
är att allt fler äldre väntar på att få flytta till särskilt 
boende. Inom LSS ökade kostnaderna för köpt LSS-
boende på grund av köp av en extra plats. Kostna-
derna för daglig verksamhet enligt LSS var högre än 
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budgeterat på grund av ökade behov och fler bru-
kare i verksamheten. Kostnaderna för färdtjänst blev 
högre än beräknat på grund av resenärernas föränd-
rade resande med anledning av de nya kommunala 
reglerna för färdtjänst. Kostnaderna för institutions-
vård för vuxna ökade under året på grund av ett fort-
satt stort behov av placeringar.

Under året överskreds även budgeten för posten 
övriga kostnader. Orsakerna var främst högre sjuk-
lönekostnader än beräknat för privata utförare av 
personlig assistans samt för transportmedel och 
förbrukningsinventarier inom hemtjänsten. Högre 
hyror för lägenheter för äldre bidrog också till kost-
nadsökningen.

Förvaltningens löneökningsreserv har budge-
terats centralt på förvaltningen. Kostnaden för 
löne ökningen bokförs som lönekostnaderna på 
enheterna, och därför redovisade de interna kost-
naderna ett överskott med motsvarande belopp. De 
interna kostnaderna för personalförstärkning inom 
äldreboende var högre än budgeterat. Kostnaderna 
för internhyra var också högre än budgeterat, dels på 
grund av att en av verksamheterna för LSS-boende 
flyttade till nya lokaler, dels på grund av ett förändrat 
intern hyresavtal för ett äldreboende.

investeringar
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Inkomster
Utgifter –  894 –  2 770 –  1 038 1 732
Summa –  894 –  2 770 –  1 038 1 732

Investeringar under året var bland annat rehabhjälp-
medel som köptes in för cirka 690 tkr, vilket var bud-
geterat. Övriga verksamheter köpte in datorer och 
kontorsmöbler för cirka 290 tkr.

Inom vård och omsorg var 1,6 mkr avsatt för Soläng-
ens äldreboende. I och med att inflyttningen på Sol-
ängen blev försenad köptes inventarier in för 60 tkr 
av budgeten. Resterande investeringar på Solängen 
kommer att göras 2013, därför flyttas resterande 
1,54 mkr av de avsatta pengarna till 2013.

driftredovisning
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Nämnd och 
 styrelseverksamhet – 691 – 615 – 551 64
Konsument-
 rådgivning 0 – 105 – 91 14
Alkoholtillstånd 46 10 73 63
Övergripande 
 socialtjänst – 8 822 – 9 634 – 8 527 1 107
Äldreomsorg och 
boendestöd – 91 132 – 97 430 – 99 215 – 1 785
Insatser enligt LSS – 37 378 – 38 274 – 38 575 – 301
Färdtjänst/riks-
 färdtjänst – 2 692 – 2 960 – 4 316 – 1 356
Förebyggande 
 äldreomsorg – 6 778 – 5 892 – 6 331 – 439
Individ- och 
 familjeomsorg – 36 433 – 37 062 – 37 835 – 773
Ekonomiskt bistånd – 14 659 – 15 523 – 14 192 1 331
Arbetsmarknads-
 åtgärder – 2 455 – 2 870 – 2 339 531
Summa – 200 994 – 210 355 – 211 899 – 1 544

Överskottet inom övergripande socialtjänst beror 
på att löneökningsreserven på 1 procent är budge-
terad centralt på förvaltningen. Kostnaden för löne-
ökningen bokförs däremot på enheterna, vilket är 
anledningen till att övergripande socialtjänst redovi-
sade ett överskott.

Inom äldreomsorgen kostade hemtjänst betydligt 
mer än beräknat. Ärendena var både fler och tyngre, 
vilket beror på bristen på platser i särskilt boende. 
De privata hemtjänstutförarna fick fler brukare än 
beräknat vilket också bidrog till ökade kostnader. 
Kostnader för köpt korttidsvård var lägre än budge-
terat då kommunen snabbt kan erbjuda hemflyttning 
i de fall då man köpt en plats. Intäkterna blev lägre 
än beräknat på grund av att momsåtersökning ej kan 
göras på servicelägenheterna. Förstärkning inom 
särskilt boende medförde också högre kostnader.

Inom LSS-insatser var den totala kostnaden ungefär 
i nivå med budget. Kostnaderna för personlig assi-
stans enligt LSS redovisade ett överskott på grund av 
budgeterade ärenden som avslutats under året. Kost-
naderna för daglig verksamhet inom LSS ökade jäm-
fört med både budgeten 2012 och resultatet 2011. 
Kostnaderna för daglig verksamhet ökade både på 
grund av ökade behov och fler brukare.

Årsredovisning 2012

So
ci

al
nä

m
nd

en

71



Kostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst ökade 
markant vilket beror på ett ökat resande till följd av 
dels nya riktlinjer för färdtjänst, dels ökade behov.

Förebyggande äldreomsorg redovisade ett under-
skott på grund av förändrade interna hyresavtal för 
lokaler för särskilt boende.

Stort behov av institutionsvård
Individ- och familjeomsorg redovisade ett under-
skott eftersom behovet av institutionsvård för 
vuxna var större än beräknat. Kostnaderna för 
institutions vård för barn och unga var däremot låga 
då förvaltningen kunnat tillgodose behoven genom 
hemmaplanslösningar. 

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd mins-
kade under året vilket medförde lägre kostnader. En 
ut ökad samverkan med arbetsförmedlingen bidrog 
också till lägre kostnader.

Måluppfyllelse
I detta avsnitt redovisas kommunfullmäktiges 
mål, nämndens egna mål kopplade till respektive 
fullmäktigemål samt måluppfyllelsen. 

Kommunfullmäktiges mål återges med fetstil.

Nämndens mål återges med kursiv stil.

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga 
förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande.
Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och 
andra aktörer ska stödet till barn och unga utvecklas.
zUppfylls
Samverkan kring barn och unga är en fortgående 
process, och utifrån resultaten som uppnåtts inom 
ramarna för modellkommunprojektet kommer sam-
verkan att fördjupas och implementeras inom och 
mellan både skola och socialtjänst under 2013. 
Stöd- och behandlingsenheten har besökt skolor vid 
omkring fem tillfällen för att informera om bland 
annat droger och psykisk ohälsa.

När det gäller barnfattigdom har förvaltningen haft 
en konferens för att öka medvetenheten om detta och 
förvaltningen anordande ett läger för ekonomiskt 
utsatta familjer.

Nyckelindikatorer Utfall 
2012

Måltal 
2012

z Under året ska genomföras minst 
tre insatser/aktiviteter som minskar 
effekterna av barnfattigdom. 100 % 100 %

J Ett varierat antal verksamheter 
för målgruppen på universell och 
selektiv gruppnivå. 5 10

J Minst 75% av drogtesterna av ung-
domar ska ha genomförts i Bålsta. 0 % 75 %

Förtroendet för Håbo kommun ska öka.
Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens 
samtliga verksamheter.
zUppfyllt
Arbetet med individuell planering fortsatte i verk-
samheterna. Ett led i den individuella planeringen 
är användningen av enhetliga blanketter vid en 
SIP (samordnad individuell plan) och att blanket-
terna läggs in i verksamhetssystemet Treserva. Detta 
arbetssätt ger en mer enhetlig struktur för alla använ-
dare och aktörer när det gäller varje enskild indi-
viduell planering. Vården och omsorgen har under 
året genomgående arbetat med aktiviteter som 
ökat individanpassningen. Några exempel är kon-
taktmannatimme inom kommunens äldreboenden, 
strukturerade dialoger med brukarna om aktiv iteter i 
dagverksamheten samt kafékväll för ungdomar.

Nyckelindikatorer Utfall 
2012

Måltal 
2012

z 95% av brukarna inom äldreom-
sorgen ska ha en genomförande-
plan inom tre veckor från det man 
blev aktuell i verksamheten. 95 % 95 %

J 95% av brukarna ska vara 
 registrerade i Senior Alert. 83 % 95 %

Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska 
öka.
zUppfylls
I medborgarundersökningen 2012 blev resultatet bättre 
än 2010 för både äldreomsorg och stöd till utsatta 
personer (resultatet är statistiskt säkerställt). I bru-
karenkäten om särskilt boende fick Håbo kommuns 
äldreboende tredje bästa helhetsomdöme i landet.

Nyckelindikatorer Utfall 
2012

Måltal 
2012

J Minst två medborgardialoger/ 
hearings ska genomföras under året. 1 2
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Håbo kommun ska vara en hållbar 
tillväxtkommun.
Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhälls-
 planeringen.
z Uppfylls
Förvaltningen har deltagit i det kommunövergripande 
arbetet med omvärldsanalys och deltar i visions-
 arbetet. Förvaltningen har också varit med i plane-
ringen av de kommande bostäderna på Dalvägen.

viktiga förändringar och trender
Fler ensamkommande barn
Vid halvårsskiftet 2013 väntas en ny lag träda i kraft 
som innebär att en kommun kan åläggas att ta emot 
ensamkommande flyktingbarn. Det gör att Håbo 
kommun troligen kommer att behöva ta emot fler 
ensamkommande barn i framtiden. En ökning av 
antalet ensamkommande barn och flyktingar inne-
bär en utmaning när det gäller att utnyttja och sam-
ordna de samlade resurserna i Håbo kommun.  

Förändringar och trender i övrigt
Personalomsättningen inom myndighetsenheten var 
större än vanligt 2012 då ett antal socialsekreterare 
anställdes och alla chefstjänster inom enheten till-
 sattes under året.

Trender som håller i sig är utökningen av öppna 
insatser och utvecklingen av samarbetet inom kom-
munen, främst samarbetet med stöd- och behand-
lingsenheten. Samverkan är viktig för att få resultat 
i det sociala arbetet och där är även skolans, arbets-
 förmedlingens, regionförbundets och landstingets 
verksamheter viktiga parter.

Kostnaderna för utskrivningsklara var mycket låga, 
vilket visar att biståndshandläggarna och hem-
 sjukvården gör aktiva insatser för att snabbt ta hem 
brukare från akutsjukvården.

Nya riktlinjer för färdtjänst har gett en större frihet 
för brukaren, men också ökade kostnader för kom-
munen.

LSS-kostnaderna har stigit på grund av att kommu-
nen köper platser i LSS-boenden i andra kommuner 
eftersom Håbo kommun saknar egna platser.

Kostnaden för placeringar av vuxna på behandlings-
hem har ökat i både omfattning och antal brukare. 
Fler personer har under året vårdats med tvångs-
 insatser vilket har lett till långa vårdtider och omfat-
tande eftervård. Vårdkedjan för missbrukare behöver 
utvecklas, och det är ett prioriterat arbete under 
2013.

Familjerätten präglas av ärenden där separerade för-
äldrar behöver omfattande stöd och samtal för att 
komma överens om umgänge och vårdnad.

Kostnaderna för försörjningsstöd har de senaste åren 
haft en fallande trend som fortsatte 2012. Några 
anledningar är låg arbetslöshet och utvecklad sam-
verkan med arbetsförmedlingen.

Arbetet med barnutredningar har varit omfattande 
och komplicerat med flera svåra ärenden där förvalt-
ningen arbetat tillsammans med Barnahus. BBiC, 
(barns behov i centrum), används som verktyg i 
utredningar och barnhandläggarna ökar kontinuer-
ligt sin kompetens.

Avtalet med Migrationsverket medför att Håbo får 
fler ensamkommande barn att ta hand om. Inled-
ningsvis placeras de på institution (HVB, hem för 
vård och boende) och i familjehem för att sedan slus-
sas ut i samhället. Det ställer krav på att kommunen 
och socialtjänsten har lägenheter att hyra ut till dessa 
ungdomar för att de i ett senare skede ska kunna 
flytta till eget boende. Sammantaget tog Håbo kom-
mun emot 16 barn 2012.

Samverkan mellan skolförvaltningen och stöd- och 
behandlingsenheten fördjupades och förstärktes 
under året. Verksamheterna har deltagit i gruppverk-
samhet i skolan i ungefär 30 klasser, där arbetet i en 
del klasser också har involverat barnens föräldrar.

En förändring under 2012 var att alkoholkonsumtio-
nen tycktes minska i gruppen 15–20 år, en trend som 
förhoppningsvis fortsätter under 2013.

Stöd- och behandlingsenhetens ärenden har blivit 
mer komplexa med en större social problematik och 
sämre psykisk hälsa hos individerna.

Förvaltningen bedömer att det blir allt vanligare med 
utdragna och konfliktfyllda separationer mellan för-
äldrar. Det påverkar barnens uppväxtvillkor, då bar-
nen får leva i föräldrarnas spänningsfält när barnen 
som bäst behöver trygghet för att skapa en egen god 
självkänsla och en egen identitet.

Efterfrågan på KBT-relaterade behandlingar (kog-
nitiv beteendeterapi) minskar samtidigt som efter-
 frågan ökar på samverkan och samarbete både inom 
familjer och i större system, som mellan förvalt-
ningar och organisationer.
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Förändrade vård- och omsorgsbehov
Brukare som valt Kärnhusets hemtjänst under året 
med beslut om insatser i form av kvällshjälp och 
sänggående önskar i allt högre grad få sin hjälp 
senare på kvällarna. Personalen arbetar för att upp-
fylla dessa önskemål, vilket medför en högre beman-
ning än tidigare på kvällstid.

Hemtjänsten fick under året ca 8–10 nya brukare i 
månaden. Behovet ökade av finskspråkig personal.

De demenssjuka som flyttade in på Dalängen under 
året hade en lägre snittålder än tidigare år och en 
större problematik med oro och utagerande bete-
ende. Det har ställt större krav både på bemanning 
och kunskap hos personalen. Framöver räknar för-
valtningen med att det kommer att behövas fler 
demensplatser på kommunens särskilda boenden och 
på dagverksamhet.

Andelen personer som behöver kognitiva hjälp medel 
i samhället ökar, delvis för att människor trots sin 
funktionsnedsättning vill vara delaktiga i samhället 
och yrkeslivet på samma villkor som andra.

Fler patienter med stora vårdbehov skrivs ut från 
slutenvården för att vårdas i hemsjukvården. Samti-
digt ökar antalet äldre vilket gör att hemsjukvården 
och rehab får fler patienter.

Nya privata aktörer inom primärvården har påverkat 
hemsjukvårdens arbete i stor utsträckning. Kontinui-

teten på läkarsidan har brustit vilket ställt högre krav 
på kommunens sjuksköterskor.

Kommunens anhörigstöd har under året arbetat med 
uppsökande verksamhet tillsammans med anhörig-
föreningen. Anhörigkonsulenten har också vidgat 
sitt arbetsfält till att även arbeta med anhöriga till 
psykiskt funktionshindrade.

Plan för valfrihet och konkurrens
Socialnämnden antog i slutet av 2012 en plan för 
valfrihet och konkurrens för åren 2013– 2014. Inom 
socialtjänsten bedrivs den dagliga verksamheten av 
en privat utförare sedan 2009. Det finns också kund-
val i hemtjänsten enligt LOV, lagen om valfrihet. 
Familjerådgivning har också bedrivits på entrepre-
nad under året. Det har inte varit aktuellt att kon-
kurrensutsätta någon ytterligare verksamhet.

intern kontroll
Förvaltningen arbetar med förbättringar när det 
gäller internkontrollen. Förutom risk- och väsentlig-
hetsanalyser i Stratsys genomför förvaltningen även 
kontroller inom individ- och familjeomsorgen, på 
slumpmässigt utvalda barnavårdsutredningar för att 
bland annat granska utredningarna utifrån kraven i 
BBiC (barns behov i centrum).

Medicinska avvikelser rapporteras till förvaltningens 
medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, som sam-
manställer kvartalsvisa rapporter till socialnämnden.
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volymer och nyckeltal
Hemsjukvård
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Antal ärenden 364 389 441 370
Kostnad per kund, kr 20 262 20 321 18 392 22 227

Antal ärenden
Antalet patienter har ökat vilket kräver mer resurser 
i form av både bilar och personal samt förbruknings-
artiklar som förbandsmaterial och inkontinenshjälp-
medel.

Korttidsboende, äldre
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Antal platser 12 12 12 12
Kostnad              
per plats, kr 327 031 356 600 406 665 402 000

särskilt boende Pomona hus 4
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Antal boenden 32 32 32 32
Kostnad per 
boende, kr (inkl natt) 391 300 410 500 448 700 468 300

särskilt boende dalängen
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Antal boenden 18 18 18 18
Andel årsarbetare 
med utbildning, % 100 100 100 100
Kostnad per 
boende, kr (inkl natt) 525 000 586 300 570 000 572 890

socialpsykiatri
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Antal kunder, dagtid 32 40 38 38
Antal årsarbetare 
inkl natt 11,92 14,38 14,38 14,38
Antal beslut,    
boendestödstimmar 10 660 13 520 11 960 14 175
Antal besök,      
Källans verksamhet 1 717 2 388 2 117 2 125
Andel årsarbetare 
med utbildning, % 100 100 100 100

Personlig assistans
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Beviljade timmar 
LASS 70 630 81 803 91 998 82 924
Beviljade timmar 
LSS 11 650 6 862 3 288 9 974

Beviljade timmar LASS
Det ökade antalet timmar beror främst på två nya 
beslut om beviljade insatser enligt LASS, lagen om 
assistansersättning. Utöver de nya besluten har två 
befintliga beslut utökats med fler timmar under 
natte tid.

Beviljade timmar LSS
Minskningen av insatstimmar enligt LSS beror på att 
två ärenden avslutats under året.

sjövägen gruppboende
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Antal boenden 6 6 6 6
Antal årsarbetare 8,5 11,4 11,4 11,4
Personaltäthet  
(exkl natt) 1,46 1,5 1,5 1,5
Andel årsarbetare 
med utbildning, % 82 85 85 85
Kostnad              
per boende, kr 1 372 167 1 396 000 1 427 000 1 438 500
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Lindegårdsvägen gruppboende
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Antal boenden 6 6 6 6
Antal årsarbetare 6,5 7,27 7,27 7,27
Personaltäthet  
(exkl natt) 1,08 1,21 1,21 1,21
Andel årsarbetare 
med utbildning % 100 100 100 100
Kostnad               
per boende, kr 722 167 673 000 786 000 702 830

ekans korttidsboende
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Antal brukare 19 20 17 23
Antal årsarbetare 6,5 8,4 8,45 7,16
Antal boendedygn 943 1 077 1 236 1 025
Kostnad              
per brukare, kr 188 263 219 000 289 900 184 305
Andel årsarbetare 
med utbildning % 100 100 100 100

daglig verksamhet Lss
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Antal deltagare 30 34 32 39
- varav företags-
platser 12 11 8 15

Institutionsvård vuxna
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Antal placerade 
personer 9 17 23 11
Antal placeringar 13 25 28 13
Antal vårddygn 977 1 368 2 265 1 200

institutionsvård barn och unga
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Antal placerade 
personer 8 14 11 11
Antal placeringar 9 15 14 11
Antal vårddygn 1 394 1 259 1 528 1 600

Antal placerade personer
Förvaltningen hade budgeterat för 1 600 vårddygn 
och resultatet blev 1 528 vårddygn. Den långsiktiga 
utvecklingen är att antalet placeringar minskar. I 
ovanstående redovisning ingår inte 11 placeringar 
som rör ensamkommande flyktingungdomar.

Barnavårdsutredningar
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Aktualiseringar 506 538 512 550
Inledda utredningar 152 157 144 160
Avslutade 
 utredningar 144 129 95 140

Familjeteamet
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Behandlings-
 insatser 255 250 282 280
- varav individu-
ella behandlings-
 insatser för familj 143 150 162 160
- varav behandlings-
 insatser i grupp 112 100 120 120
Avslutade ärenden 64 60 56 70

Försörjningsstöd
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Antal hushåll 370 354 307 375
- varav antal 
arbetslösa 295 257 186 280
Antal bidrags månader 1 890 1 753 1 790 1 700

Antal hushåll
- varav antal arbetslösa
För omkring 60 procent av hushållen som har för-
sörjningsstöd är arbetslöshet den huvudsakliga orsa-
ken till att man får försörjningsstöd.

Antal bidragsmånader
Ser man på första kvartalet 2012 och samma kvartal 
2011 och jämför relationen mellan hushåll, bidrags-
månader och utbetalt försörjningsstöd, kan man 
konstatera att ungefär lika många hushåll fick eko-
nomiskt bistånd under en längre period 2012, men 
att det totala beloppet var lägre än tidigare. För 2013 
är det dock svårt att avgöra hur resultatet blir i en så 
pass omvärldsberoende verksamhet.
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Miljö- och tekniknämnden

sammanfattning
Miljö- och tekniknämnden redovisade ett under-
skott på 9,5 mkr. några av orsakerna till underskot-
tet är branden som ödelade Junibackens förskola i 
Sko kloster, de extra kostnader för snöröjning med 
mera som snöovädren i december förde med sig samt 
inbrott och stöld av datorer i kommunhuset.

Branden och de två inbrotten i kommunhuset, då 
många datorer stals, hör förstås till några av årets 
större händelser. vildsvinsproblemen fortsatte också, 
men situationen förbättrades genom flera åtgärder 
som jakt och skogsgallring.

Uppdrag och ansvarsområde
Miljö- och teknikförvaltningen arbetar med många 
saker som de flesta av medborgarna använder dag-
ligen. Förvaltningen ansvarar för att tillhandahålla 
allt från vatten och sophämtning till belysning på all-
männa platser. Till förvaltningens ansvarsområden 
hör också skötsel av naturreservat, stränder och par-
ker, samt kommunala gator, gång- och cykelvägar 
och busshållplatser.

Service för kommunens lokaler och verksamheter
Miljö- och teknikförvaltningen bygger, underhåller, 
städar samt lagar maten till skolorna, förskolorna 
och äldreomsorgen. I uppdraget ingår även att kon-
trollera att restaurangerna arbetar på rätt sätt, ha 
tillsyn över företag och industrier vad gäller utsläpp 
och föroreningar samt att hantera bygglov.

Inom miljö- och teknikförvaltningen arbetar per-
sonal med skilda utbildningar och arbetsområden. 
Arbetet styrs av de beslut som fattas av politikerna 
i miljö- och tekniknämnden och tillståndsnämnden.

Årets händelser
Fastighetsavdelningen
Solängens äldreboende klart
Nybyggnationen av äldreboendet Solängen blev klar, 
med 40 lägenheter, två tillagningskök och perso-
nalutrymmen. Byggnaden har en beräknad energi-
 förbrukning på 66 kWh per kvadratmeter och år, 
vilket är lägre än det tillåtna värdet på 110 kWh per 
kvadratmeter och år. En del av energin kommer från 
förnybar energi i form av solfångare. Inflyttning är 
planerad till mars 2013.

Renovering av Futurumskolan
Renoveringen av nedre Futurum blev klar i juli 2012. 
Renoveringen syftade till att komma till rätta med 
inläckage och problem med inomhusmiljön. I pro-
jektet ingick åtgärder för att  minska energiförbruk-
ningen, som tilläggsisolering av ytterväggar, nya 
fönster, byte av radiatorer och stammar.

Brandskada på Junibackens förskola
Den 24 maj 2012 brann Junibackens förskola ner till 
grunden. Förskolan bestod av sex avdelningar för 
totalt 105 barn. Provisoriska paviljonger ställdes upp 
på skolgården intill, och används av verksamheten 
tills en ny förskola är uppbyggd. Händelsen påverkade 
även kostavdelningen, och medförde att köksverk-
samheten flyttades till Slottsskolans kök vilket även 
förde med sig merarbete vid förvaring, tillagning och 
utskick för både kökspersonal och pedagoger.

gatuavdelningen
Vildsvin
Under 2011 och 2012 har problemen med vildsvinen 
ökat, vilket har påverkat medborgarna i allt större 
utsträckning. Under året har gatuavdelningen där-
för vidtagit en rad åtgärder för att minska problemen 
med vildsvin i Bålsta tätort. Dessa åtgärder var inte 
budgeterade men absolut nödvändiga för att åter-
skapa tryggheten i Bålsta.
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Konstgräsplan
Gatuavdelningen renoverade konstgräsplanen under 
året, och planen öppnades för spel i augusti. Arbetet 
är inte helt klart, bland annat återstår att sätta upp 
stängsel.

Kostavdelningen
Restaurang Pomona övergick från socialförvalt-
ningen till miljö- och teknikförvaltningen. Efter 
övertagandet har verksamheten effektiviserats och 
förbättrats, och antalet sålda hemtjänstmåltider 
ökade med 30 procent under året.

Miljöavdelningen
Miljöavdelningens arbete med att utreda förore-
ningar i områdena Skörbytippen och Kalmarsands-
deponin slutfördes under året. Resultaten från 
provtagningsomgångarna har utvärderats och avdel-
ningen har gjort en riskbedömning.

Miljöavdelningen har också avsatt resurser för att 
kontrollera enskilda avloppsanläggningar. Arbetet 
innebär en stor förbättring när det gäller att åtgärda 
bristfälliga avloppsanläggningar, och minskar risken 
för övergödande och smittförande utsläpp till mark 
och vatten.

Byggavdelningen
Under 2012 genomgick byggavdelningen en besvärlig 
och oplanerad personalomställning, vilket gjort att 
avdelningen har överskridit den maximala handlägg-
ningstiden på tio veckor under hösten. Efter ett antal 
nyanställningar består avdelningen nu av en kompe-
tent och engagerad grupp medarbetare.

Mät-, kart- och gis-enheten
Mät-, kart- och GIS-enheten påbörjade ett omfat-
tande arbete för att förbättra både den interna och 
framför allt den externa webbinformationen. Fler-
 talet webbkartor kommer att etableras och mängder 
av information kommer att bli kopplade till kartan.

Mät- och kartenheten har genom planerade insatser 
förbättrat kvaliteten på redovisning av byggnaderna 
i kommunens primärkarta och därmed uppnått den 
högsta kvalitetsnivå som Lantmäteriet definierat.

Miljöstrategiska enheten
Berörda politiker och tjänstemän bjöds under året in 
till en workshop om Energimyndighetens program 
Uthållig kommun där Håbo deltar för att utveckla 
spjutspetsprojekt inom temat Bilsnål planering för en 
levande småstad. Enheten genomförde några utåtrik-
tade transportutmaningar, en cykelutmaning och en 
samåkningsutmaning.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Externa intäkter 17 017 20 436 28 761 8 325
Interna intäkter 92 886 89 095 99 593 10 498
Summa intäkter 109 903 109 531 128 354 18 823
Lönekostnader – 49 501 – 52 622 – 54 231 – 1 609
Köp av verksam-
heter – 37 269 – 34 222 – 41 192 – 6 970
Övriga kostnader – 57 944 – 60 834 – 68 053 – 7 219
Interna kostnader – 55 145 – 48 939 – 61 503 – 12 564
Summa kostnader – 199 859 – 196 617 – 224 979 – 28 362
Resultat – 89 956 – 87 086 – 96 625 – 9 539

Miljö- och tekniknämndens totala budget för 2012 
var 87,1 mkr, inklusive de särskilt tilldelade medel 
på 3,5 mkr som nämnden fick för underhåll av gator 
och fastigheter samt en riktad satsning på 450 tkr 
för miljö strategiska enheten, som användes till en 
anställning. Nämndens resultat för 2012 exklusive 
va- och avfallsavdelningen blev ett underskott på 
9,5 mkr.

Den stora avvikelsen för interna intäkter beror på 
att miljö- och tekniknämnden har infört internhyres-
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systemet även inom miljö- och tekniknämnden. Infö-
randet av internhyran genomfördes under året och 
därför har ingen omföring skett i budgeten. Stora 
objekt som ishall, simhall, alla kök och kommunens 
nya inhyrda lokal för miljö- och teknikförvaltningen 
belastas nu med internhyra.

En annan stor avvikelse mot budgeten beror på den 
nerbrunna förskolan Junibacken, där ersättningen 
delvis reglerats av försäkringsbolaget för kommunens 
extra kostnader i samband med branden.

Lönekostnaderna ökade under året. Många lång-
tidssjukskrivningar uppstod under november och 
december inom lokalvården. För att kunna bedriva 
verksamheten professionellt och för att inte överar-
beta personalen har förvaltningen tagit in vikarier 
under denna period.

Under året utredde gatuavdelningen möjligheten att 
sköta viss verksamhet i egen regi istället för att ta in 
entreprenörer. Gatuavdelningen har anställt en per-
son för att sköta gatudriften och en person för att 
sköta konstgräsplanen. I framtiden kommer detta att 
spara pengar för kommunen. Under 2012 låg budge-
ten för dessa kostnader under rubriken Köp av verk-
samhet.

Stora kostnader för snöröjning med mera
Den enskilt största anledningen till avvikelse för 
Köpta tjänster var att kostnader för snöröjning, halk-
bekämpning, snötransport och sandupptagning blev 
större än beräknat. I december inträffade två kraf-
tiga snöfall som fick klass 2-varning av SMHI vilket 
innebär fara för allmänheten och störningar i vik-
tiga samhällsfunktioner. Kommunens entreprenörer 
arbetade oavbrutet i flera dygn. Vid varje tillfälle tog 
det cirka 1,5 vecka innan borttransporten av snö blev 
färdig, vilket gjorde att resultatet försämrades dras-
tiskt under årets sista månad. För att hantera ökade 
kostnader för snöröjning höjde nämnden budgeten 
för snöröjning inför 2013.

Kostsamma vildsvinsproblem
Vildsvinsproblemen var fortsatt stora under 2012. 
Kommuninvånarna upplevde stor otrygghet och där-
för har det varit ett stort tryck från medborgarna 
med krav på åtgärder. Gatuavdelningen har hante-
rat detta på en mängd olika sätt utifrån en hand-
lingsplan som togs fram i samråd mellan andra 
markägare, jakträttsinnehavare och viltvårdaren. 
Åtgärderna som utfördes var röjning och gallring 
av bostadsnära skog, gemensam storjakt, störningar 
genom viltvårdare och hund, inköp av fällor med 
mera. Allt detta har gett ett bra resultat och ökat för-

troendet för kommunens sätt att agera, men bidrog 
samtidigt mycket till att budgeten överskreds.

Elfaktura under förhandling
De senaste åren har flera större avstämningsfaktu-
ror för elförbrukning inkommit, både postiva och 
negativa. För att slippa avstämningsfakturor i fram-
tiden tog kommunen kontakt med elleverantören för 
att reglera alla objekt en gång för alla. Det resulte-
rade i korrigering av flera objekt och den som har fått 
mest uppmärksamhet är fakturan för förbrukning på 
kommunhuset 2004–2012 som uppgick till 3,4 mkr. 
Kommunen och ellevantören diskuterar en förlik-
ning kring denna faktura. Förvaltningen genomförde 
ett flertal åtgärder för att få en bättre internkontroll 
av energikostnader i framtiden.

Sammantaget var 2012 ett år kantat av en rad olyck-
liga omständigheter som snökaoset i december, vild-
svinsproblemen, branden i Skokloster, inbrotten i 
kommunhuset och trångboddheten i kommunhuset 
som resulterade i internflytten till landstingshuset.

Totalt sett redovisade nämnden ett underskott på 
9,5 mkr, exklusive va- och avfallsavdelningen.

investeringar
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Inkomster 102 0 436 436
Utgifter – 59 530 – 98 181 – 78 222 19 959
Summa – 59 428 – 98 181 – 77 786 20 395

Den totala investeringensbudgeten var 98,1 mkr 
varav 13 mkr för ett nytt LSS-boende. På grund av 
att upphandlingen överklagades har projektet för-
dröjts och därför har inte alla pengar förbrukats 
under året. Dessa pengar överförs till 2013.
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Nytt äldreboende klart
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2010 att bygga 
ett nytt äldreboende i Håbo. Nybyggnationen består 
av 40 lägenheter, tillagningskök och personalutrym-
men. Projektet har pågått i flera år och i december 
2012 lämnades nycklarna över till verksamheten. 
Inflyttning är planerad till mars 2013. En del faktu-
ror kvarstår och därför har inte alla pengar förbru-
kats under året. Dessa pengar lyfts över till 2013. 
På utgiftssidan redovisades därför ett överskott på 
5,8 mkr för detta projekt.

Takrenoveringar på skolor
Kommunen investerade i ett projekt med takåtgär-
der för skolor och förskolor som framför allt vinter-
tid haft problem med inläckande vatten. Åtgärderna 
syftar till att få långsiktigt hållbara och täta lös-
ningar. Futurum färdigställdes 2012, Västerängen 
ska åtgärdas 2013–2014 och Fridegård 2015–2016. 
Eftersom projektet har försenats har förvaltningen 
inte förbrukat alla årets budgeterade pengar, som 
istället lyfts över till 2013. På utgiftssidan medförde 
detta ett överskott på 4,1 mkr.

Två inbrott i kommunhuset
När det gäller inventarier inträffade en rad oförut-
sedda och obudgeterade händelser som påverkat 
miljö- och tekniknämndens resultat. I början av året 
drabbades kommunhuset av ett inbrott då många 
datorer stals. Kommunen var tvungen att köpa nya 
datorer för att kunna bedriva verksamheten. Någon 
månad efter inbrottet skedde ännu ett inbrott då 
många av de nya datorerna och även gamla datorer 
blev stulna. Värdet på det stulna uppgick till mer än 
500 tkr. I förebyggande syfte installerade fastighets-
avdelningen ett uppdaterat inpasseringssystem för 
hela kommunhuset.

Förstärkning av krisberedskap
Kommunen har sedan tidigare beslutat att genomföra 
åtgärder i kommunhuset för att förstärka kommu-
nens krisledningsförmåga, för att få förutsättningar 
för en effektiv och säker ledning. Åtgärderna har 
skett i samarbete med räddningstjänsten Enköping-
Håbo och omfattar bland annat installation av reserv-
kraftsanläggning utanför kommunhuset, uppdatering 
av audio- och videoutrustning i konferensblocket 
samt ombyggnation och uppdatering av släck- och 
larmutrustning i serverrum och nodrum. Kommunen 
har hos Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB) ansökt om bidrag på 50 procent av kost-
naden för ombyggnationen. Bidraget betalas ut efter 
avslutat projekt och kommunen fick i december 2012 
en delutbetalning. Resten av pengarna betalas ut 
under första kvartalet 2013.

Fortsatt renovering av Futurum
Den omfattande renoveringen på Futurum nedre 
fortsatte, för att åtgärda problem i inomhusmiljön. 
De huvudsakliga problemen var golv, syllar i ytter-
vägg och fuktskador efter takläckage. I samband 
med renoveringen genomförde förvaltningen även 
energisparande åtgärder som stambyte av värme-
 system och byte till mer energieffektiva fönster. För 
att möjliggöra åtgärderna har verksamheten bedri-
vits i inhyrda paviljonger. Fördyrande åtgärder 
tillkom för storkök, specialsalar, utvändiga mark-
arbeten och även mer omfattande renovering av 
ytskikt. Renoveringen påbörjades våren 2011 och 
färdigställdes 2012.

Junibackens förskola nerbrunnen
Junibackens förskola brann ner till grunden den 
24 maj 2012. Förskolan bestod av sex avdelningar 
för totalt 105 barn. Provisoriska paviljonger ställ-
des upp på skolgården intill och används av verk-
samheten tills en ny förskola är uppbyggd. Denna 
försäkringsskada ersätts av försäkringsbolaget. I 
återuppbyggnaden av förskolan föreslår nämnden till 
kommunfullmäktige att bygga ut förskolan med fler 
avdelningar för att samordna avdelningar och nyttja 
lokalerna bättre. Nya Junibacken redovisade för året 
ett underskott med 200 tkr.

Nämnden vill föra över 20,4 mkr till 2013, eftersom 
flera investeringsprojekt fortfarande pågår.

driftredovisning
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Nämnd-och 
styrelse verksamhet – 582 – 531 – 614 – 83
MTF-ledning – 1 842 – 1 702 – 1 351 351
Administrativa 
avdelningen – 2 801 – 3 920 – 3 746 174
Byggavdelningen – 1 452 – 825 – 684 141
Miljöavdelningen – 2 208 – 2 108 – 1 953 155
Gatuavdelningen – 33 670 – 31 469 – 36 970 – 5 501
Kostavdelningen – 24 650 – 29 247 – 29 029 218
Fastighetsavdel-
ningen – 21 295 – 17 284 – 22 278 – 4 994
Summa – 88 500 – 87 086 – 96 625 – 9 539

För driftbudgeten redovisade nämnden ett under-
skott på 9,5 mkr. Främst är det gatuavdelningen och 
fastighetsavdelningen som inte hållit sin budget.

Kraftiga snöfall fördyrade verksamheten
I december inträffade två snöfall som fick klass 
2-varningar av SMHI vilket innebär fara för all-
mänheten och störningar i viktiga samhällsfunktio-
ner. Kommunens entreprenörer arbetade oavbrutet 
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i flera dygn. Vid varje tillfälle tog det cirka 1,5 vecka 
innan borttransporten av snö med mera var fär-
dig. Bara under december kallades full snöröjnings-
styrka ut vid 17 tillfällen, jämfört med ett normalår 
då avdelningen gör 6–8 fulla utryckningar under 
samma period. Kostnaden för detta under december 
uppgick till 2,5 mkr.

Brist på arbetsplatser
I kommunhuset har det under flera år varit brist på 
arbetsplatser. Därför beslutade nämnden under året 
att hyra delar av landstingshuset i Bålsta. Miljö- och 
teknikförvaltningens administrativa personal har 
delats upp så att hälften av personalen sitter i kom-
munhuset och hälften i landstingshuset. Kostnader 
för anpassning av lokalen, nya armaturer, möbler, 
flytthjälp och ökade hyror uppgick totalt till 1,0 mkr.

Vildsvin ett kostsamt problem
Vildsvinen blev ett problem för kommuninvånarna. 
Förvaltningen tog fram en handlingsplan och vid-
tog flera åtgärder, bland annat gemensam jakt, utö-
kad tid för viltvårdare samt gallring och röjning av 
bostadsnära skogar i de värst drabbade områdena. 
Åtgärderna har haft effekt men har samtidigt kos-
tat gatuavdelningen totalt 1,1 mkr som var obudgete-
rade och belastar driften.

Förhandling om elfaktura
De senaste åren har förvaltningen fått flera större 
avstämningsfakturor för elförbrukning. För att 
slippa avstämningsfakturor i framtiden kontaktade 
kommunen elleverantören för att reglera alla objekt 
en gång för alla. Det medförde korrigering av flera 
objekt. Mest uppmärksammad var fakturan för för-
brukning på kommunhuset 2004–2012 som uppgick 
till 3,4 mkr. Kommunen och ellevantören diskuterar 
en förlikning kring denna faktura.

Måluppfyllelse
I detta avsnitt redovisas kommunfullmäktiges 
mål, nämndens egna mål kopplade till respektive 
fullmäktigemål samt måluppfyllelsen. 

Kommunfullmäktiges mål återges med fetstil.

Nämndens mål återges med kursiv stil.

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga 
förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande.
Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de 
blir trygga, tillgängliga och attraktiva
zUppfylls

Nämnden bedömer att detta mål är uppfyllt, efter-
som de två nyckelindikatorerna är uppfyllda (se 
nedan).

För att leva upp till detta mål har miljö- och tek-
niknämnden under året också arbetat med ett antal 
aktiviteter. Det är endast två av dessa som ännu inte 
är slutförda.

Nyckelindikatorer Utfall 
2012

Måltal 
2012

z Miljöavdelningen ska under 2012 
genomföra 14 platsbesök på för-
skolor och skolor där verksamhe-
tens egenkontroll för miljöbalken 
ska ha kontrollerats. 14 14

z Gatuavdelningen ska genomföra 
minst en trafikutbildning under 
2012. 1 1

Förtroendet för Håbo kommun ska öka.
Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt 
och långsiktigt
zUppfylls
Miljö- och tekniknämnden har inte tagit fram några 
nyckelindikatiorer för detta nämndmål, men däre-
mot en mängd aktiviteter som syftar till att uppfylla 
målet. Aktiviteter som är helt avslutade är exempelvis 
att gatuavdelningen har provat ny teknik för belägg-
ning på en utvald gång- och cykelväg med dåliga 
markförhållanden. Gatuavdelningen har också tagit 
fram en plan för underhåll och utbyte av vägskyltar.

Nämnden bedömer att detta mål är uppfyllt, efter-
som majoriteten av de framtagna aktiviteterna är 
uppfyllda.

Förbättra tillgängligheten för medborgarna
zUppfylls
Nämnden bedömer att detta mål uppfylldes, efter-
som de flesta nyckelindikatorerna är uppfyllda (se 
nedan). Vissa indikatorer är även uppfyllda med stor 
marginal.

För att leva upp till detta mål har miljö- och teknik-
nämnden under året även arbetat med ett antal akti-
viteter. Det är endast ett fåtal av dessa som ännu inte 
är slutförda.
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Nyckelindikatorer Utfall 
2012

Måltal 
2012

z I Bygglovalliansens undersökning 
ska mer än 40 procent av de till-
frågade instämma helt i att det är 
enkelt att komma i kontakt med 
bygglovhandläggarna när kun-
derna behöver det. 56 % 40 %

J Gatuavdelningen ska inrätta en ny 
e-tjänst för att effektivisera arbetet 
och öka tillgängligheten för med-
borgare och företagare. 0 1

z I Bygglovalliansen undersökning 
ska mer än 25 procent av de till-
frågade instämma helt i att blan-
ketter och informationsmaterial är 
begripliga. 61 % 25 %

z I Bygglovalliansen undersökning 
ska mer än 30 procent av de tillfrå-
gade instämma helt i att handläg-
garna är professionella och inger 
förtroende. 61 % 30 %

J Gatuavdelningen ska genomföra 
minst en webbaserad enkät i syfte 
att ta reda på kommuninvånar-
nas synpunkter om t ex hastighets-
gränser. 0 1

z Gatuavdelningen ska genomföra 
minst tre dialoger med medbor-
garna i syfte att de ska bli delak-
tiga i besluten och medverka till 
en bra lösning på problemet/upp-
draget. 10 3

z Gatuavdelningen ska delta i en 
företagarfrukost i syfte att förmedla 
information och svara på frågor 
från företagarna. 1 1

z Gatuavdelningen ska delta i minst 
ett större kommunalt arrangemang 
som t ex miljöveckan eller Håbo 
festdag för att sprida information 
om verksamheten och svara på 
frågor. 1 1

Håbo kommun ska vara en hållbar 
tillväxtkommun.
Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av 
naturens resurser och även mänskliga resurser, dvs 
medarbetare i kommunen
zUppfylls
Nämnden bedömer att detta mål är uppfyllt, efter-
som de flesta nyckelindikatorerna är uppfyllda (se 
tabell i nästa spalt).

För att leva upp till detta mål har miljö- och teknik-
nämnden under året arbetat med ett stort antal akti-

viteter. Det är endast några av dessa som ännu inte 
är slutförda.

Nyckelindikatorer Utfall 
2012

Måltal 
2012

J Miljöavdelningen ska utöva tillsyn 
av 100 befintliga enskilda avlopp. 85 100

z Gatuavdelningen ska byta ut ljus-
källor. 100 100

z Kostavdelningen ska öka ande-
len inköpta ekologiska livsmedel till 
minst 15 procent. 16 % 15 %

z Byggavdelningen ska genomföra 
minst 3 studiebesök på byggar-
betsplatser. 2 3

viktiga förändringar och trender
Fastighetsavdelningen
En trend är att fastighetsavdelningen får allt större 
krav från sina hyresgäster. Kraven innefattar mer 
dialog och information men även krav på fler åtgär-
der och snabbare hantering. Åtgärderna kan handla 
om allt från kontraktsfrågor och felanmälningar till 
om- och tillbyggnationer. För avdelningen innebär 
kraven en ökad belastning i arbetstid.

Underhållsbehov
Eftersatt underhåll som inte har kunnat utföras enligt 
plan är en utmaning för avdelningen. Att det är efter-
satt visar sig bland annat genom de stora kostna-
derna för avhjälpande underhåll (reparationer) och 
fukt- och vattenskador. Förvaltningen arbetar med 
att inventera och ta fram en mer detaljerad och lång-
siktig underhållsplan för kommunens byggnader. 
Underhållsplanen beräknas bli klar under 2013.

gatuavdelningen
Behov av drift och underhåll
Drift- och underhållsbehovet på avdelningens anlägg-
ningar ökar på grund av att merparten av vägar och 
gatubelysning inom kommunens bostadsområden är 
30–40 år gamla och har mycket skador. Det gäller 
även kommunens gång- och cykelvägar, skogar och 
lekplatser samt utemiljön kring skolor och förskolor.

Samtidigt som behovet av drift och underhåll ökar, 
urholkas budgeten genom kostnadsökningarna i 
samhället. Mycket av gatuavdelningens verksam-
het bedrivs på entreprenad och de justerar sina pri-
ser uppåt i takt med kostnadsökningarna i samhället. 
Som exempel kan nämnas att asfaltpriset har stigit 
med 40 procent sedan 2009. Det påverkar den mängd 
arbete avdelningen kan utföra för samma budget 
som tidigare år.
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Kostavdelningen
Utvecklingen som sker inom området storköks-
 utrustning ger lägre energi- och vattenförbrukning 
och kortar ner tiden för tillagning av mat.

Miljöavdelningen
Kommunerna avsätter mer resurser för att aktivt 
arbeta med att åtgärda bland annat små avlopp som 
bidrar till övergödning genom utsläpp av kväve och 
fosfor. Sedan vattenmyndigheterna bildades har fokus 
på dricksvattenkvaliteten lyfts till nationell nivå. 
Miljö kvalitetsnormer har antagits där god kvalita-
tiv status ska uppnås senast 2015. Det har ökat intres-
set för arbetet med vattenfrågor i ett större perspektiv.

Intresset ökar för att placera en vedeldad bastu eller 
badtunna på sin fastighet utöver annan småskalig 
vedeldning i eldstad. Miljöavdelningens erfarenhet är 
att klagomålen på luftkvalitet i samband med sådana 
installationer har ökat.

Byggavdelningen
Håbo kommun är medlem i Bygglovalliansen som 
är ett viktigt forum där 18 kommuner utbyter erfa-
renheter och resurser för att utveckla verksam-
hetsidéer, kundmätningar och verktyg för att göra 
handläggningen mer rationell. Genom detta forum 
uppmärksammas viktiga trender och förändrade för-
utsättningar för kommunernas byggavdelningar.

I den nya plan- och bygglagen ställs högre krav på de 
sökandes handlingar och på processen med dialog 
mellan sökande och handläggare. Det kräver samti-
digt högre kompetenskrav för alla kommunala tjäns-
ter i bygglovsprocessen, men tillgången på personal 
är mycket begränsad i hela landet och i synnerhet i 
Stockholmsregionen där konkurrensen om arbets-
kraft är stor.

Mät-, kart- och gis-enheten
Enheten har fått information om vad ett samarbete 
med Lantmäteriet inom den så kallade Geodatasam-
verkan innebär för en kommun. Det är ett nytt sätt 
att tillhandahålla tjänstebaserad geografisk informa-
tion.

Miljöstrategiska enheten
Sveriges klimatpolitik, som grundas i EU:s klimat-
politik, har som mål en fossilbränsefri fordonsflotta 
år 2030 och har även beslutat om Färdplan 2050 som 
innebär ett Sverige utan nettoutsläpp av växthus gaser. 
Kommunerna har förstås en viktig roll i detta arbete.

Samverkan står i fokus för såväl vattenfrågor som 
energi- och infrastrukturfrågor. Håbo kommun del-
tar i samarbeten inom Energimyndighetens program 

Uthållig kommun, länsstyrelsens projekt för effekti-
visering av kommunala transporter och är medlem i 
Mälarens vattenvårdsförbund och Biogas Öst.

Plan för valfrihet och konkurrens
Miljö- och tekniknämnden beslutade den 1 oktober 
2012 om en plan för valfrihet och konkurrens 2012–
2014. Inga verksamheter har dock utretts utifrån val-
frihet och konkurrens under 2012.

intern kontroll
Miljö- och tekniknämnden beslutade den 4 juni 2012 
om en plan för intern kontroll år 2012.

Nämnden valde två områden för intern kontroll i 
årets plan, dels registrering av inkomna handlingar 
och dels säkerställande av att förvaltningen följer 
delegationsordningen. I uppföljningen till nämnden 
överfördes båda områdena till 2013 års plan för att 
förvaltningen ska fortsätta att utreda och åtgärda 
dessa områden.

volymer och nyckeltal
Fastighetsavdelningen
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Area kommunägd, 
kvm BRA 90 666 90 666 91 465 90 770
Area inhyrda lokaler, 
kvm BRA 12 860 14 513 17 792 15 385
Tillsyn och skötsel, 
kr/kvm 72 60
Energi, kr/kvm 142 137 180 130
Vatten och avlopp,  
kr/kvm 11 11 11 8
Avhjälpande under-
håll totalt, kr/kvm 58 61
Avhjälpande under-
håll fukt och vatten-
skador, tkr 1 777 1 084 58 0
Planerat underhåll, 
kr/kvm 30 58 58 71
Av kommunfullmäk-
tige öronmärkta 
pengar för underhåll, 
fastighet, tkr 0 2 000 2 000 2 000
Lokalvård, kr/kvm 98 103 103 99
Bostadsanpassning, 
kr/invånare 91 112 139 135
Avhjälpande under-
håll storkök, tkr 904 0
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Area kommunägd, kvm BRA
Under 2012 har den totala ytan som kommunen äger 
minskat något. Objekt som tillkommit är Granval-
lens IP, och objekt som kommunen inte längre har är 
Junibackens förskola som brann ner samt Smultron-
stället och Villa Övergran som kommunen har sålt.

Area inhyrda lokaler, kvm BRA
Under 2012 ökade kommunens totala yta av inhyrda 
lokaler. Nya ytor är socialförvaltningens verksam-
het på Bålstavägen och Hornvägen. För Pomona 
räknades ytor om, vilket medförde en ökning. 
Evaku eringslokaler hyrs in för Junibackens förskola 
och Sjövägen 1:s gruppboende, (f.d. Oktavia). En 
kontorslokal hyrs in i landstingshuset. Ytor som 
kommunen avhänt sig är paviljonger som avvecklats 
på Junibackens förskola och Sjövägen 1, gruppbo-
ende (f.d. Oktavia).

Tillsyn och skötsel, kr/kvm
Tillsyn och skötsel handlar om skötsel av byggna-
der och installationer. Internbudgeten för miljö- 
och tekniknämnden beslutades under hösten 2011. 
Under 2012 har flera lokaler tillkommit att sköta, 
som simhall, ishall och utomhusanläggningarna. 
Kostnaderna för dessa har inte justerats i budgeten. 
Biskops-Arnö byggdes om för att den skulle passa 
som evakueringslokal för de tidigare boende på Sjö-
vägen 1, f.d. Oktavia, och detta projekt var obudge-
terat. Andra mer ekonomiskt fördelaktiga alternativ 
förkastades på grund av verksamhetens krav på loka-
ler, och valet föll därför på Biskops-Arnö.

Under året höjdes även avfallstaxan, vilket påver-
kade utfallet negativt, eftersom inte heller detta var 
budgeterat.

Energi, kr/kvm
Energikostnader avser kostnader för uppvärmning 
och verksamhetsel.

Internbudgeten för miljö- och tekniknämnden beslu-
tades under hösten 2011. Under 2012 har flera objekt 
tillkommit, som simhall, ishall och utomhusanlägg-
ningarna. Kostnaderna för dessa objekt har inte 
justerats i budgeten, vilket bidrog till ett underskott. 
Slutreglering av elenergi på flera objekt har också 
påverkat utfallet, vilken förklaras under driftredo-
visning.

Vatten och avlopp, kr/kvm
Internbudgeten för miljö- och tekniknämnden beslu-
tades under hösten 2011. Under 2012 har flera objekt 
tillkommit, som simhall, ishall och utomhusanlägg-
ningarna. Kostnaderna för dessa objekt har inte 
justerats i budget, vilket bidrog till ett underskott.

Under året har även va-taxan höjts, vilket påverkade 
utfallet negativt, eftersom detta inte var budgeterat.

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm
Mängden avhjälpande underhåll beror till stor del 
på eftersatt underhåll, vilket leder till många mindre 
men akuta åtgärder. De objekt som haft högst kost-
nader är Fridegård, Gransäterskolan, Futurum-
skolan, kommunhuset, Gröna Dalenskolan och 
Slottsskolan. Se även kommentarer för Avhjälpande 
underhåll fukt- och vattenskada, Avhjälpande under-
håll, storkök och under övriga nyckeltal för Skade-
görelse.

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr
Större åtgärder efter fuktskador avser Futurum-
skolans övre sporthall där vatten trängt in i förråd, 
Gröna Dalenskolans läckage vid en planteringslåda 
och taklanternin, samt Fridegårdsskolans fuktskada 
av en del av golvet i sporthallen.

Planerat underhåll, kr/kvm
Under 2012 uppstod ett överskott av både ekono-
miska och personiella resurser till följd av att tid och 
stora investeringsmedel har lagts på underhållsåtgär-
der på Futurum nedre i form av miljöåtgärder och 
takrenovering. Andra större åtgärder var:
zz renovering av tak och ventilation till köket på 

Rungårdens förskola
zz åtgärder för ventilation på Mansängens förskola
zz fasadrenovering på Annehills förskola
zz utbyte av uttjänta oljepannor till förmån för berg-

värme på Junibacken och Skogsbrynets förskola.

Av kommunfullmäktige öronmärkta pengar för 
underhåll, fastighet, tkr
Öronmärkta pengar avser de pengar som kommun-
fullmäktige öronmärkt för underhåll av kommu-
nens byggnader. Åtgärder under 2012 var utbyte av 
uttjänta oljepannor till installation av bergvärme på 
Skogsbrynet och Junibackens förskolor, omläggning 
av tak och ventilation till kök på Rungårdens för-
skola, och ventilationsåtgärder på Mansängens för-
skola.

Lokalvård, kr/kvm
Ökningen av kostnaderna för lokalvården beror del-
vis på hög sjukfrånvaro och vab (vård av sjukt barn).
Långtidssjukskrivningarna ökade under året, liksom 
kostnaderna för vikarierande lokalvårdare och för 
förbrukningsmaterial.  
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Bostadsanpassning, kr/invånare
Kostnaden beräknas som den totala kostnaden för-
delad på antal invånare, 19 884 personer. Flera 
bostadsanpassningsbidrag än budgeterat beviljades 
under året. Vilka anpassningar som ska beviljas är 
styrda enligt lag, och anpassningarna var även i sig 
dyrare än planerat, vilket medfört ett underskott.

Avhjälpande underhåll storkök, tkr
Resultatet avser kostnaden för reparationer som 
utförts i de 20 storkök som drivs inom kommunen. 
Reparationerna avser till största delen den maski-
nella utrustningen och de objekt som kostat mest är 
Fridegård, Gröna Dalen och Futurum.

gatuavdelningen
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Ljuspunkt, kr/inv 202 183 239 202
Vinterväghåll-
ning, kr per inv/år 503 403 335 204
Beläggningsunder-
håll, kr per inv/år 40 195 232 200
Trafikskada, tkr – 274 244 255 150
Gräsklippning, kr 
per inv/år 70 56 57 70
Av kommunfullmäk-
tige öronmärkta 
pengar för under-
hållsbeläggning, 
gata, tkr 1 500 1 500 1 500

Ljuspunkt, kr/inv
Volymen avser helårskostnaden beräknad på redovi-
sat utfall, 4 758 242 kronor, delat med 19 884 kom-
muninvånare.

Vinterväghållning, kr per inv/år
Kostnaden är beräknad på hela årets utfall 6 668 448 
kronor, delat med 19 884 kommuninvånare.

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år
Kostnaden är beräknad på hela årets utfall, 4 618 073 
kronor, delat med 19 884 kommuninvånare.

Trafikskada, tkr
Antalet trafikskador ökade, och det ges inte längre 
någon ersättning från trafikskadeföreningen.

Gräsklippning, kr per inv/år
Kostnaden är beräknad på hela årets utfall, 1 142 541 
kronor, delat med 19 884 kommuninvånare.

Av kommunfullmäktige öronmärkta pengar för 
underhållsbeläggning, gata, tkr
Beläggningsarbeten utfördes på Centrumleden, 
Skörbyleden, Bergsleden, Kraftleden, Kalmarvägen, 
Slottsskogsleden och Stockholmsvägen (vid Kalmar-
sand).

Så kallad grön asfalt provades på Skörbyleden och 
Bergsleden. Den tillverkas vid lägre temperatur och 
är därför mindre energikrävande. Underhållsbelägg-
ning har utförts för 4,6 mkr.

Miljöavdelningen
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Effektivitet, 
 B-objekt (%) 0,28 1 0,9 1
Produktivitet, 
enskilda avlopp 0,67 0,24 0,56 0,6
Produktivitet,  
värmepumpar 0,94 0,8 0,84 0,9
Delegationsbeslut, 
Miljö och Hälsa, st 290 288 384 0
Inspekterade livs-
medelsanlägg-
ningar 69 71
Inspekterade  
B- och C-anläggningar 29 35

Effektivitet, B-objekt (%)
Nyckeltalet visar hur många tillståndspliktiga miljö-
farliga anläggningar i kommunen som har fått tillsyn 
under året jämfört med det planerade antalet.

Produktivitet, enskilda avlopp
Nyckeltalet visar hur stor andel av ärenden om tillstånd 
för enskilda avlopp som har avslutats under året.

Produktivitet, värmepumpar
Nyckeltalet visar hur stor andel av miljöavdelningens 
inkomna ärenden om tillstånd för värmepumpar som 
har avslutats under året.

Delegationsbeslut, Miljö och Hälsa, st
Detta avser antalet beslut som miljöavdelningen har 
fattat på delegation av tillståndsnämnden. Miljö-
 avdelningen har fattat fler beslut  än beräknat vilket 
är en följd av den ökade tillsynen på enskilda avlopp.

Inspekterade livsmedelsanläggningar
Nyckeltalet visar hur många livsmedelsanläggningar 
som har inspekterats i jämförelse med hur många 
inspektioner som var planerade.
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Inspekterade B- och C-anläggningar
Detta avser antalet tillståndspliktiga samt anmäl-
ningspliktiga miljöfarliga verksamheter som har fått 
tillsyn i jämförelse med planerad tillsyn för verksam-
heterna. Alla objekt där man planerat tillsyn har inte 
fått tillsynsbesök. Till stor del beror det på mindre 
resurser till följd av sjukskrivning.

Byggavdelningen
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Produktivitet, st  
(ärenden/årsarbetare) 111 149 74 100
Produktivitet 
(beslut/årsarbetare) 108 90 62 80
Handläggningstid 
(medelvärde, antal 
veckor) 3,4 7,9 8,5 4
Kundnöjdhet (%) 84 63 59 90
Antal beslutade 
bygglov, st 267 198 246 200
Antal överklagade 
beslut (byggavdel-
ningen), st 11 5 2 5

Produktivitet, st (ärenden/årsarbetare)
Antalet ärenden per årsarbetare var 74 för 2012, vil-
ket var bra med hänsyn till årets stora personal-
 omsättning.

Produktivitet (beslut/årsarbetare)
På grund av situationen med personal som har slutat 
och ny personal som lärts upp har produktiviteten 
i förhållande till antalet beslut per årsarbetare varit 
lägre än planerat.

Handläggningstid (medelvärde, antal veckor)
Byte av ärendehanteringssystem, rutiner och hand-
läggare gör det omöjligt att räkna ut detta, men från 
att ha haft en handläggningstid på över 10 veckor 
under sommaren och hösten minskade den och var 
3–4 veckor vid årsskiftet 2012–2013.

Kundnöjdhet (%)
Kundnöjdheten har sjunkit stadigt sedan 2010 och 
var 2012 nere på 59 (av 100 som högsta värde) vil-
ket är alldeles för lågt. Men det beror delvis på den 
besvärliga personal- och handläggningssituationen. 
Först efter november 2012 har byggavdelningen en 
tillräckligt stor grupp med rätt kompetens som under 
2013 kan ha korta handläggningstider och en bra till-
gänglighet och servicenivå.

Antal beslutade bygglov, st
Byggavdelningen fattade beslut i 246 bygglovsärenden.

Antal överklagade beslut (byggavdelningen), st
De två överklagandena var tidigare felaktigt hand-
lagda ärenden där länsstyrelsen upphävt dessa bygg-
lov för ny handläggning med nya bygglov.

Kostavdelningen
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Antal tillagade  
portioner totalt/år i 
förskola 189 518 222 102 186 715 228 418
Antal tillagade  
portioner totalt/år i 
grundskolekök 452 482 474 766 458 986 495 902
Antal tillagade  
portioner totalt/år i 
gymnasieskolkök 77 420 77 772 75 254 79 744
Andelen inköpta 
ekologiska  
livsmedel 14 15 16 15
Antal tillagade  
portioner totalt/år i  
äldreomsorgskök 83 708

Antal tillagade portioner totalt/år i förskola
Antalet barn minskade med 10 procent jämfört med 
vad som var budgeterat. Under året har ett kommu-
nalt förskolekök slutat att leverera måltider till en fri-
stående förskola.

Antal tillagade portioner totalt/år i grundskolekök
Elevantalet var oförändrat från januari till och med 
december 2012 enligt skolförvaltningen. Det mins-
kade antalet tillagade portioner jämfört med vad 
som var budgeterat kan bero på elevfrånvaro på 
grund av sjukdom eller ledighet, och på att färre 
pedagoger äter pedagogisk måltid.

Antal tillagade portioner totalt/år i 
gymnasieskolkök
Gymnasieskolans restaurang har blivit allt mer popu-
lär och försäljningen av måltider internt och externt 
har ökat. Tidigare hade pedagogerna möjlighet att 
äta pedagogisk måltid, men enligt beslut under året 
finns inte längre den möjligheten för gymnasiesko-
lans pedagoger, förutom för särskolans pedagoger.
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Andelen inköpta ekologiska livsmedel
Kostavdelningen fortsatte arbetet med ekologiska 
livsmedel.

Antal tillagade portioner totalt/år i 
äldreomsorgskök
Äldreomsorgsköket ökade tillagningen av portioner 
till hemtjänstens brukare. Verksamheten hade ingen 
budget att redovisa för året.

Övriga nyckeltal
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Skadegörelse, tkr 1 291 920 1 041 790
Klotter, tkr 61 63 172 97
Snöröjning,  
halkbekämpning, 
snötransport och 
sandupptagning, tkr 10 867 8 986 6 668 3 985

Skadegörelse, tkr
Under flera år har skadegörelsen minskat i kommu-
nen. Anledningarna kan vara många, men Bålsta-
 polarnas arbete, nattvandrarna och polisens arbete 
har säkerligen bidragit. Tyvärr har trenden vänt 
under 2012. Från 2011 års kostnad på 920 tkr ökade 
kostnaden för skadegörelse till cirka 1,0 mkr. En 
stor del av kostnaden härrör från den glaskross som 
skedde på Futurum, framför allt under sommaren. 
Skadegörelsen bara på Futurum kostade 369 tkr.

Klotter, tkr
Det har även varit en trend under några år att kostna-
derna för klottersaneringen minskat. Bålsta polarnas 
arbete, nattvandrarna och polisens arbete är förmod-
ligen några av anledningarna. Tyvärr har trenden 
vänt 2012. Från 2011 års kostnad på 63 tkr blev kost-
naderna för klottersanering 172 tkr 2012.

De platser som varit mest utsatta är Gransäter-
 skolan, järnvägsstationen och BCJF, men inte i 
samma omfattning som skadegörelsen på Futurum-
skolan.

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och 
sandupptagning, tkr
Under januari–mars 2012 krävdes inte lika mycket 
snöröjning som under samma period 2011. Däremot 
var kostnaderna för halkbekämpningen stora, vilket 
även innebar stora kostnader för sandupptagningen.

De flesta arbetena inom snöröjning, halkbekämp-
ning, snötransport och sandupptagning genomförs 
av entreprenörer som upphandlas med jämna mel-
lanrum. Priserna för maskiner, arbetstimmar och 
material (salt och sand) samt beredskapsersättningen 
har höjts avsevärt i samband med den upphandling 
som genomfördes i slutet av 2011.

I början av december utfärdade SMHI en klass 2-var-
ning för Mälardalen. En varning som innebär att 
väderutvecklingen väntas innebära fara för allmän-
heten, stora materiella skador och stora störningar 
i viktiga samhällsfunktioner. Under något dygn stod 
trafik med SJ, SL och UL helt stilla och alla ent-
reprenörer kommunen upphandlat för att hantera 
snöröjningen arbetade oavbrutet i långa perioder 
i december för att hantera och begränsa följderna 
av snöovädret, vilket bidrog till ett stort underskott 
för snöröjning, halkbekämpning, snötransport och 
sandupptagning.
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sammanfattning
VA-avdelningens verksamhet är helt avgiftsfinansierad 
och redovisas därför separat. vA-avdelningen redovi-
sar ett underskott på 2,4 mkr. Avdelningens kostnader 
ska finansieras av abonnenternas avgifter för vatten, 
avlopp och dagvatten.

Underskottet inom externa intäkter beror på att 
avdelningen har fakturerat mindre vatten än beräk-
nat. driftkostnaden för markarbeten och övriga 
anläggningsentreprenader blev högre än budgeterat 
eftersom avdelningen hade flera vattenläckor och ser-
visventilbyten än beräknat.

Årets huvudsakliga arbete för vA-avdelningen var 
det fortsatta arbetet med om- och tillbyggnad av Bål-
sta reningsverk. Pumpstationer har också rustats upp 
och kommunen antog en ny policy för dagvatten.

Uppdrag och ansvarsområde
VA-avdelningen ansvarar för den kommunala dricks-
vattenförsörjningen och avloppsvattenreningen i 
kommunen. För att förse invånarna med vatten och 
rena deras avloppsvatten har VA-avdelningen två 
kommunala vattenverk och två kommunala avlopps-
reningsverk. Utöver det finns en högreservoar, ett 
flertal pumpstationer samt vatten-, spill-, och dag-
vattennät.

VA-avdelningen ska arbeta för att långsiktigt säker-
ställa dricksvattenförsörjningen och minimera stör-
ningar på miljö och egendom för både samhället och 
kommuninvånarna, via avloppsvattenhantering och 
vattendistribution.

Årets händelser
Om- och tillbyggnad av Bålsta reningsverk
För VA-avdelningen var det största projektet om- 
och tillbyggnaden av Bålsta reningsverk, vilket har 
pågått hela året. Införandet av kväverening beräk-
nas ske våren 2013. I samband med detta projekt har 
avdelningen påbörjat byggnationen av personalbygg-
naden.

Kommunfullmäktige antog en dagvattenpolicy som 
avdelningen ska börja arbeta med under kommande 
år.

Åtgärder för riskhantering
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser vad gäller 
kommunens dricksvattenförsörjning har resulterat i 
att avdelningen har påbörjat arbetet med att plom-

bera brandposter, ordna släpvagnar för dricksvatten-
tankar –  i syfte att kunna förse kommuninvånarna 
med dricksvatten även om en vattenläcka inträffar 
–  samt installera skalskydd på alla vattenverk och 
råvattenintag.

Alla pumpstationer har rustats upp för att följa kra-
ven avseende arbetsmiljö och miljö. På Rodenvägen 
gjordes en omläggning av ledningar.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Externa intäkter 29 230 35 100 33 062 –  2 038
Interna intäkter 219 0 3 229 3 229
Summa intäkter 29 449 35 100 36 291 1 191
Lönekostnader –  5 376 –  6 508 –  6 949 –  441
Köp av verksam-
heter –  5 867 –  6 585 –  8 834 –  2 249
Övriga kostnader –  4 211 –  10 047 –  6 569 3 478
Interna kostnader –  12 425 –  11 960 –  16 348 –  4 388
Summa kostnader –  27 879 –  35 100 –  38 700 –  3 600
Resultat 1 570 0 –  2 409 –  2 409

VA-avdelningens verksamhet är helt avgiftsfinansie-
rad och redovisas därför separat. Avdelningens kost-
nader ska finansieras av abonnenternas avgifter för 
vatten, avlopp och dagvatten.

Underskottet inom externa intäkter beror på att 
avdelningen har fakturerat mindre vatten än beräk-
nat och att vissa intäkter bokförts som interna fast 
de har budgeterats inom andra intäktsposter.

Lönekostnaderna ökade på grund av att verksam-
heten utökades med en projektanställd upphandlare 
under januari– oktober.

Driftkostnaden för markarbeten och övriga anlägg-
ningsentreprenader blev högre än budgeterat 
eftersom avdelningen hade flera vattenläckor och ser-
visventilbyten än beräknat.

Övriga kostnader var lägre än budgeterat på grund 
av att avdelningen hade budgeterat för ett överskott 
för att slippa höja taxan alltför mycket de närmaste 
åren.

vA-avdelningen
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De interna kostnaderna var högre än beräknat på 
grund av högre ränte- och kapitaltjänstkostnader än 
budgeterat.

Underskottet på 3,3 mkr redovisas i en fond för 
VA-avdelningen. Den ingående fonden för 2012 var 
925 tkr. Utgående fond, det vill säga saldot vid årets 
slut, var – 2 409 tkr (925 tkr minus underskottet på 
3,3 mkr).

resultaträkning
tkr Not Utfall 

2012
Utfall 
2011

Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter 1 28 463 24 681
Övriga intäkter 0 0
Anläggningsavgifter 2 501 8 197
Periodisering av årets  
anläggningsavgifter –  2 501 –  8 239
Periodisering av tidigare års 
anläggningsavgifter 593 539
Förändring av  
investeringsfond 925 0
Förändring av kortfristig skuld 
till abonnentkollektivet  
(förutbetalda intäkter) 0 0
Interna intäkter (inom  
koncernen) 2 4 669 4 271
Summa intäkter 34 650 29 449

Verksamhetens kostnader
Externa kostnader 3 –  22 298 –  16 882
Interna kostnader (inom kon-
cernen) 4 –  879 –  959
Avskrivningar 5 –  7 277 –  5 450
Summa kostnader –  30 454 –  23 291

Finansiella intäkter 1 640 1 434
Finansiella kostnader –  8 245 –  6 022
Summa verksamhetens  
nettokostnad –  6 605 –  4 588

Resultat före extraordinära 
poster –  2 409 1 570
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Årets resultat –  2 409 1 570

Balansräkning
tkr Utfall 

2012
Utfall 
2011

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 238 492 153 691
Summa anläggningstillgångar 238 492 153 691

Finansiella anläggningstillgångar
Lån till kommunen 39 643 37 736
Summa finansiella anläggnings-
 tillgångar 39 643 37 736

Summa tillgångar 278 135 191 427

Eget kapital
Eget kapital 925 –  645
Varav årets resultat –  3 334 1 570
Summa eget kapital –  2 409 925

Avsättningar
Pensioner 0 0
Summa avsättningar 0 0

Långfristiga skulder
Lån av kommunen 240 698 152 414
Investeringsfond 0 0
Förutbetalda intäkter från anläggnings-
avgifter 39 643 37 736
Summa långfristiga skulder 280 341 190 150

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 0 0
Övriga skulder, sem löneskuld 203 352
Summa kortfristiga skulder 203 352

Summa eget kapital och skulder 278 135 191 427
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noter till resultaträkningen
Not 1
Brukningsavgifter, tkr Utfall 

2012
Utfall 
2011

Fast förbrukningsavgift VA 12 894 11 279
Rörlig förbrukningsavgift VA 15 524 13 349
Övriga ersättningar 45 53
Summa intäkter 28 463 24 681

Not 2
Interna intäkter (inom koncernen), tkr Utfall 

2012
Utfall 
2011

Fast förbrukningsavgift VA 1 113 762
Rörlig förbrukningsavgift VA 3 341 3 289
Summa intäkter 4 454 4 051

Not 3
Externa kostnader, tkr Utfall 

2012
Utfall 
2011

Personalkostnader 6 949 5 376
Köp av verksamhet 323 367
Övriga kostnader 15 026 11 139
Summa kostnader 22 298 16 882

Not 4
Interna kostnader (inom koncer-
nen), tkr

Utfall 
2012

Utfall 
2011

Personalkostnader 0 0
Köp av verksamhet 0 0
Övriga kostnader 879 959
Summa kostnader 879 959

Not 5
Avskrivningar, tkr Utfall 

2012
Utfall 
2011

Bålsta vattenverk 1 531 1 458
Skokloster vattenverk 258 231
Bålsta reningsverk 2 994 1 494
Skokloster reningsverk 168 166
Högreservoaren 8 8
Bålsta ledningar 1 634 1 415
Skokloster ledningar 46 44
Larm och kommunikation 257 250
Bålsta pumpstationer 276 167
Bålsta dagvattendammar 58 52
Bilar och inventarier 47 165
Summa kostnader 7 277 5 450

investeringar
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Inkomster 8 736 0 0 0
Utgifter –  25 901 –  84 060 –  92 075 –  8 015
Summa –  17 165 –  84 060 –  92 075 –  8 015

VA-avdelningen överskred investeringsbudgeten på 
grund av obudgeterade eller oförutsedda kostnader 
i flera projekt.

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i 
Övergran, Kivinge och Tallbacka är ett pågående 
projekt sedan 2007 där ersättningar och lednings-
 rätter inte funnits med i budgeten. Projektet väntas 
bli slutfört 2013.

Oförutsedda saneringskostnader
Av arbetsmiljöskäl har den gamla personaldelen på 
reningsverket rivits och avdelningen har börjat bygga 
en ny personaldel. Vid rivningen av den gamla per-
sonaldelen visade sig huset innehålla asbest, vilket 
ledde till oförutsedda saneringskostnader. Bygget är 
ett pågående projekt som beräknas avslutas 2013.
Kostnader över budget för kommunalt VA med mera

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i tät-
orten sker hela tiden och fler nybyggnationer med 
längre ledningsdragningar har medfört högre kostna-
der än budgeterat.

Ökade miljö- och arbetsmiljökrav samt haverier 
krävde större investeringar än planerat inom projek-
tet med pumpstationer.

Kväverening är ett pågående projekt som ska bli 
klart under 2013. På grund av förekomsten av berg 
i bassängschakten, som inte framkom vid den geo-
tekniska undersökningen, krävdes sprängningar som 
medförde extra kostnader utöver budget.
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driftredovisning
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

VA gemensamt 11 331 11 447 9 945 – 1 502
Vattenverk – 2 560 – 3 097 – 2 691 406
Pumpstationer – 1 106 – 970 – 1 720 – 750
Ledningsnät – 1 699 – 2 605 – 3 387 – 782
Reningsverk – 4 396 – 4 775 – 4 556 219
Summa 1 570 0 – 2 409 – 2 409

VA-avdelningen redovisade ett underskott om 
2,4 mkr. Underskottet beror främst på ökade kostna-
der för räntor och kapitaltjänster, ökade miljö- och 
arbetsmiljökrav samt haverier och ökade elkostna-
der på grund av mer nederbörd än normalt. På led-
ningsnätet har det också varit flera vattenläckor och 
servis byten än beräknat.

Måluppfyllelse
I detta avsnitt redovisas kommunfullmäktiges 
mål, nämndens egna mål kopplade till respektive 
fullmäktigemål samt måluppfyllelsen. 

Kommunfullmäktiges mål återges med fetstil.

Nämndens mål återges med kursiv stil.

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga 
förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande.
Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de 
blir trygga, tillgängliga och attraktiva
zUppfyllt
Avdelningen har utökat öppettiderna hos kund-
tjänst, som numera har öppet även under lunchtid. 
Avdelningen har i övrigt tagit fram ett förslag till 
dagvattenpolicy som har antagits i kommunfullmäk-
tige.

Förtroendet för Håbo kommun ska öka.
Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt 
och långsiktigt
zUppfyllt
Avdelningen arbetar med att revidera underhålls-
planerna på alla verk och utvärderar och följer upp 
utökningen av kommunalt vatten och avlopp i Över-
gran, Brunnsta och Ekilla.

Förbättra tillgängligheten för medborgarna
zUppfyllt
VA-avdelningens kundtjänst har utökat öppetti-
derna. Avdelningen skickar ut riktad information om 
VA-verksamheten, exempelvis taxor, till nyinflyttade 
i kommunen.

Håbo kommun ska vara en hållbar 
tillväxtkommun.
Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av 
naturens resurser och även mänskliga resurser, dvs 
medarbetare i kommunen
zUppfyllt
Avdelningen leasar två elbilar och arbetar med att ta 
fram ett förslag till vattenskyddsområde för Skokloster.

viktiga förändringar och trender
EU:s vattendirektiv kommer att påverka hela VA-
verksamheten i kommunen. Vattenmyndigheten har 
tagit fram ett åtgärdsprogram för att alla sjöar och 
vattendrag samt grundvatten ska få en god kemisk 
och ekologisk status. I flera fall krävs utredningar 
som ska leda till faktiska åtgärder. Exempel på 
sådana åtgärder och planer är en dagvattenpolicy, 
VA-plan och inrättande av vattenskyddsområden.

intern kontroll
Avdelningen följer VA 2050 (som är avdelningens 
verksamhetsplan och långsiktig plan till 2050) och 
uppdaterar regelbundet lathundarna på kundtjänst. 
Avdelningen fyller också i driftstörningsrapporter 
vid varje avvikelse och har tagit fram nya blanketter 
för bland annat anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp samt för spolning av isbanor.

volymer och nyckeltal
va-avdelningen
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Producerad mängd 
dricksvatten, m3/år 1 689 156 1 633 463 1 715 660 1 690 000
Renad mängd 
avloppsvatten, m3/år 2 303 564 2 336 901 2 271 460 2 300 000
Antal  
abonnenter, st 5 591 5 760 5 888 5 765

Producerad mängd dricksvatten, m3/år
Den producerade mängden dricksvatten har ökat till 
följd av att fler hushåll i kommunen har anslutits till 
kommunalt vatten och avlopp.

Renad mängd avloppsvatten, m3/år
Mängden avloppsvatten blev något lägre än beräknat.

Antal abonnenter, st
Fler abonnenter har tillkommit efter att avdelningen 
har följt upp anslutningar i omvandlingsområdena 
Ekilla, Brunnsta och Övergran.

Årsredovisning 2012
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Avfallsavdelningen

sammanfattning
Avfallsavdelningen redovisade ett underskott på 
442 tkr, främst beroende på nya entreprenadavtal som 
började gälla från och med 15 oktober.

Avdelningen upphandlade en ny entreprenör för 
avfallsinsamling, tillsammans med Upplands-Bro kom-
mun. Avdelningen tog tillbaka driften av återvinnings-
centralen i kommunal regi och började förbereda för 
ett nytt insamlingssystem som innefattar matavfall.

Uppdrag och ansvarsområde
Avfallsavdelningen strävar efter en långsiktigt håll-
bar avfallshantering i Håbo. Genom att ständigt 
arbeta med omvärldsbevakning, samverkan och 
utveckling erbjuder avfallsavdelningen en hög kvali-
tet, både ekonomiskt och miljömässigt, på produkter 
och tjänster till kommuninvånare och verksamhets-
utövare.

Finansierad av avgifter
Avfallsavdelningens verksamhet finansieras med 
avgifter som enligt miljöbalken ska användas för att 
transportera hushållsavfall och liknande avfall till en 
behandlingsanläggning och se till att avfallet åter-
vinns eller bortskaffas. Avfallsavdelningen ansvarar 
också för tömning av slam från slamavskiljare och 
fettavskiljare, samt latrinhämtning och insamling av 
småbatterier.

Avfallshantering för miljö- och resurshushållning
Avfallshanteringen ska ske utifrån miljötänkande 
och resurshushållning. Allt material i avfallet ska 
utnyttjas; i första hand återanvändas, i andra hand 
materialåtervinnas, i tredje hand användas till energi-
 utvinning och i sista hand deponeras. Uppkomsten 
av farligt och miljöstörande avfall ska minimeras. 
Det avfall som ändå uppstår ska omhändertas på ett 
miljöriktigt sätt.

Avfallsavdelningen samverkar med Upplands-Bro 
kommun när det gäller kundtjänst och fakturering 
för va- och avfallsfrågor. Samverkan ska ge högre 
kvalitet på verksamheten och leda till såväl minskad 
sårbarhet som kostnadseffektivisering.

Årets händelser
I samarbete med Upplands-Bro kommun upphand-
lade avfallsavdelningen en ny entreprenör, och entre-
prenaden började gälla den 15 oktober.

I samband med den nya entreprenaden har alla kärl 
i kommunen inventerats. Inventeringen var en del av 
avdelningens förberedelser inför ett nytt insamlings-
system. Avfallsinsamlingen ska framöver skötas med 
hjälp av ett digitalt avläsningssystem, som ska ge 
avdelningen ett bättre underlag för ökad service. På 
så sätt ska det bli lättare för kundtjänst och entrepre-
nör att kommunicera och kvalitetssäkra kommunens 
avfallsinsamling.

Återvinningscentralen tillbaka i kommunens regi
Avfallsavdelningen tog tillbaka driften av återvin-
ningscentralen i egen regi vilket har gett kommunin-
vånarna ökad service och avfallsavdelningen större 
möjlighet att utveckla verksamheten.

Avdelningen anställde en kommunikatör som arbe-
tar halvtid med information om vatten/avlopp och 
avfall. En projektledare har också anställts för att 
arbeta med matavfallsprojektet.

Översyn av taxor och föreskrifter
I samarbete med Upplands-Bro har avfallsavdel-
ningen sett över avfallstaxan och avfallsföreskrifterna 
och anpassat dem till det nya insamlingssystemet, 
nya lagar och kommande krav. Föreskrifterna har 
skickats ut på samråd för att antas av kommunfull-
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mäktige under våren 2013. Avfallstaxan kommer att 
tas upp för beslut i kommunfullmäktige våren 2013.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Externa intäkter 17 868 18 382 16 901 – 1 481
Interna intäkter 216 531 1 573 1 042
Summa intäkter 18 084 18 913 18 474 – 439
Lönekostnader – 1 739 – 1 829 – 2 010 – 181
Köp av verksam-
heter – 5 155 – 5 754 – 6 236 – 482
Övriga kostnader – 8 582 – 10 800 – 8 033 2 767
Interna kostnader – 2 335 – 530 – 2 637 – 2 107
Summa  
kostnader – 17 811 – 18 913 – 18 916 – 3
Resultat 273 0 – 442 – 442

Avfallsavdelningen är en taxefinansierad verksam-
het som får sina intäkter via avfallstaxan. Avdel-
ningen redovisade för 2012 ett underskott på 442 tkr, 
vilket främst beror på att nya entreprenadavtal upp-
handlades upp och började gälla från och med den 
15 oktober. På grund av ändring i bokföringen har de 
externa intäkterna blivit lägre än budgeterat medan 
interna intäkter har blivit högre. Detsamma gäller 
posterna övriga kostnader och interna kostnader.

investeringar
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Inkomster 0 0 0 0
Utgifter – 3 0 – 5 – 5
Summa – 3 0 – 5 – 5

Kostnaden på 5 000 kronor beror på att avdelningen 
köpte in en dator under året, vilket inte var budgeterat.

driftredovisning
tkr Bokslut 

2011
Budget 

2012
Bokslut 

2012
Avvi-
kelse

Avfallsavdelningen 273 0 -442 -442
Summa 273 0 -442 -442

Avdelningen redovisade ett underskott på 442 tkr vil-
ket främst beror på att nya entreprenadavtal upp-
handlades och började gälla från och med den 15 
oktober.

Måluppfyllelse
I detta avsnitt redovisas kommunfullmäktiges 
mål, nämndens egna mål kopplade till respektive 
fullmäktigemål samt måluppfyllelsen. 

Kommunfullmäktiges mål återges med fetstil.

Nämndens mål återges med kursiv stil.

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga 
förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande.
Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de 
blir trygga, tillgängliga och attraktiva
zUppfyllt
Bytesbodens verksamhet har utökats och blivit till-
gänglig för fler besökare.

Förtroendet för Håbo kommun ska öka.
Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt 
och långsiktigt
�Ingen

Förbättra tillgängligheten för medborgarna
z Uppfyllt
Kundtjänsts öppettider har utökats och har numera 
öppet även lunchtid. Avdelningen skickar också ut 
riktad information om verksamheten, taxor med 
mera till nyinflyttade i kommunen.
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Håbo kommun ska vara en hållbar 
tillväxtkommun.
Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av 
naturens resurser och även mänskliga resurser, dvs 
medarbetare i kommunen
zUppfyllt
Avdelningen deltar på miljöveckan och Håbo fest-
dag för att sprida information. Avdelningen leasar en 
elbil tillsammans med VA-avdelningen. En ny avfalls-
entreprenör har upphandlats, där avtalet omfattar en 
obligatorisk utsortering av matavfall. Avdelningen 
har även påbörjat en revidering av renhållningsord-
ningen och avfallsplanen.

viktiga förändringar och trender
Fossilfri kommun 2030
Håbo kommun strävar efter att följa de nationella 
miljömålen och bli en fossilfri kommun 2030. Ett steg 
på vägen är att återvinna mer och hantera avfall på 
ett miljövänligare sätt. År 2013 är det därför dags, då 
avdelningen börjar samla in utsorterat matavfall.

insamling av matavfall
Matavfallsinsamlingen införs etappvis i ett område i 
taget med start 2013. Målet är att alla i kommunen 
ska kunna sortera sitt matavfall inom drygt ett år. 
Sortering av matavfall kommer att bli obligatoriskt.

Åtgärder som förbättrar servicen
Avfallsinsamlingen kommer framöver att skötas med 
hjälp av ett digitalt avläsningssystem. Den digitala 
avläsningen ska ge avdelningen ett bättre underlag 
för ökad service.

Servicen, öppettiderna och skyltningen på återvin-
ningscentralen kommer att kundanpassas ytterligare 
som ett led i att öka kunskapen och förbättra avfalls-
hanteringen i kommunen.

Fastighetsnära insamling av elavfall kommer att 
erbjudas till fler hushåll för att felsorteringen ska 
minska och för att det farliga avfallet i elavfallet ska 
kunna tas om hand på ett säkrare sätt.

För att öka servicen ska en mobil återvinnings central 
införas på prov i Skokloster. Den mobila insam-
lingen kommer att ske några gånger på våren och 
några på hösten.

intern kontroll
Avdelningen har en årsplanering och checklistor 
som ses över regelbundet. Projektplaneringsmallar 
används vid större projekt. Uppföljning av verksam-
heten sker på arbetsplatsträffar.

volymer och nyckeltal
Avfallsavdelningen
Volym/nyckeltal Utfall 

2010
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Budget 
helår 
2012

Hushållsavfall, ton/år 4 515 4 288 4 511 4 500
Antal besök vid åter-
vinningscentralen, st 66 041 76 422 77 849 67 500
Antal ton avfall på 
återvinningscentralen 4 690 5 350 5 626 5 000
Hushållsavfall,  
kg/invånare 230 219 228 235
Grovavfall, 
kg/invånare 239 321 286 250
Andel kunder som är 
anslutna till  
e-faktura (%) 16 22 20 21

Hushållsavfall, ton/år
Mängden hushållsavfall ökade inte så mycket som 
beräknat under 2012.

Antal besök vid återvinningscentralen, st
Antalet besökare ökade 2012 men minskade något i 
december.

Antal ton avfall på återvinningscentralen
Mängden grovavfall har ökat på grund av att allt fler 
besöker återvinningscentralen i Västerskog.

Hushållsavfall, kg/invånare
Mängden hushållsavfall blev lägre än beräknat, tro-
ligtvis för att kommuninvånarna har blivit bättre på 
att sortera ut sina förpackningar och sitt grovavfall.

grovavfall, kg/invånare
Allt fler kommuninvånare besöker återvinningscen-
tralen i Västerskog för att lämna sitt grovavfall.

Andel kunder som är anslutna till e-faktura (%)
Andelen kommuninvånare som är anslutna till e-fak-
tura var oförändrad under året.
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Håbohus AB

sammanfattning
Håbohus redovisade ett överskott på 6,9 mkr.

Under året startade byggandet av 52 nya hyres-
 rätter på dalvägen 3. Arbetet med renovering på 
skeppsvägen fortsatte och den ena sidan blev färdig-
ställd under året. Bolaget sålde fyra fastigheter i gill-
marksbyn. För en fortsatt bostadsförsörjning behöver 
bolaget framöver skaffa mer mark.

Uppdrag och ansvarsområde
verksamhet
Håbohus AB äger fastigheter inom Håbo kom-
mun. Bolagets fastigheter omfattar både bostäder 
och lokaler. Bolaget är medlem i Sveriges allmän-
 nyttiga bostadsföretag, SABO, och i Fastighetsbran-
schens arbetsgivarorganisation, Fastigo. Dessutom 
är bolaget delägare i Husbyggnadsvaror HBV före-
ning u.p.a.

Fastighetsbestånd
Bolagets lägenheter uppgick vid årets slut till 1 290 
stycken, med en total bostadsyta på cirka 87 280 kva-
dratmeter samt cirka 8 200 kvadratmeter lokalyta. 
I lägenhetsbeståndet ingår 138 bostäder för grupp-
 boende, äldreboende och särskilt boende samt 66 
lägenheter med upplåtelseformen kooperativ hyres-
rätt.

Uthyrning
Uthyrningen var fortsatt stabil under 2012, med en 
omsättning på cirka 15,5 procent under hela året. 
Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stor, framför 
allt på en- och tvårumslägenheter. Antalet bostads-
sökande var vid årsskiftet omkring 2 960 personer.

Årets händelser
start av nyproduktion
I december startade Håbohus produktionen av 52 
hyresrätter på Dalvägen 3, som är centralt belägen 
i Bålsta. Lägenheterna är avsedda för personer där 
minst en i hushållet har fyllt 60 år och därför byggs 
även tvåvåningshusen med hiss. För att få bygga i tre 
våningar har detaljplanen ändrats, och parallellt med 
detta har Håbohus för att få igång produktionen 
arbetat med upphandling och bygglov. Med 52 nya 
lägenheter i Bålsta bidrar Håbohus till att försörja 
Håbo kommun med nya lägenheter av hög standard.

Fastighetsförsäljningar
I området Gillmarksbyn sålde Håbohus ytterligare 
fyra fastigheter under 2012. Håbohus har totalt sålt 
44 fastigheter sedan 2009, då den första fastig heten 
såldes. Fortfarande äger Håbohus 46 fastigheter i 
Gillmarksbyn, vilket innebär att det fortfarande är 
merparten hyresgäster i området. När en av Håbohus 
hyresgäster säger upp sitt hyreskontrakt säljs fastig-
heten via mäklare till högstbjudande.

skeppsvägen
Renoveringen på Skeppsvägen fortsatte som pla-
nerat. Sidan med ojämna nummer är helt färdig-
ställd och arbetet på den motsatta sidan är i full 
gång. De invändiga arbetena utförs först och därefter 
utförs tak-, fasad- och markarbeten. Hela projektet 
beräknas vara klart år 2017. Under året har bolaget 
gjort en ny uppgörelse med Hyresgästföreningen om 
hyreshöjning efter renovering. Hyreshöjningen blir 
högre än den tidigare uppgörelsen men trappas istäl-
let upp över tre år till den slutliga nivån.

Ökat boinflytande i Håbohus
Utemiljön är viktig för trivseln i området. Ett väl-
skött och trivsamt bostadsområde skapar hemkänsla 
och stolthet. För att öka hyresgästens delaktighet i 
skötsel och utformning av sin boendemiljö genom-
förde bolaget gårdsvandringar i ett område tillsam-
mans med hyresgäster och Hyresgästföreningen. 
Vandringarna var välbesökta och ledde till en rad 
åtgärder som genomfördes för att förbättra utemil-
jön. Håbohus mål är att 2013 genomföra liknande 
vandringar i fler bostadsområden för att förbättra 
dialogen med hyresgästerna och göra dem mer del-
aktiga i arbetet med att skapa en trivsam utemiljö.
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ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 

2011
Bokslut 

2012

Verksamhetens intäkter 103 665 107 289
Försäljning fastigheter 4 512 4 408
Verksamhetens kostnader – 58 323 – 58 052
Avskrivningar – 22 162 – 22 240
Finansnetto – 25 895 – 23 867
Skatt – 400 – 1 546
Resultat 1 377 6 940
Omslutning 765 128 766 510
Soliditet 6,7 % 7,6 %

I skatter ingår periodiseringsfond med '1201 tkr.

investeringar
tkr Bokslut 

2011
Bokslut 

2012

Inkomster 2 687 2 147
Utgifter – 18 318 – 13 234
Summa – 15 631 – 11 087

Måluppfyllelse
Jobba mot ständiga förbättringar
Håbohus målsättning är att alltid bli en bättre hyres-
värd. Bolaget har därför 2012 fortsatt med att för-
söka förbättra saker som hyresgäster var mindre 
nöjda med i boendeenkäten som genomfördes 2011. 
Några exempel på vad som genomfördes under året:
zz Infört möjligheten att få fel åtgärdade kvällstid 

torsdagar
zz Förtätat intervallen för storstädning av tvätt-

 stugorna
zz Satsat på mer personlig kontakt vid störnings-

 ärenden
zz Förbättrade rutiner för återkoppling vid värme-

problem.

Under 2013 kommer nästa boendeenkät där hyres-
gästerna får ge sitt omdöme om Håbohus igen. Bola-
get ser fram emot resultaten från enkäten.

viktiga förändringar och trender
Planer på nyproduktion
I Håbohus uppdrag ingår att bidra till bostadsför-
sörjningen i kommunen. Med 52 lägenheter på Dal-
vägen och cirka 75 på Glastomten ökar Håbohus sitt 
bestånd med omkring 10 procent. Trycket på bostäder 
är stort i Håbo kommun och om Håbohus ska kunna 
bidra till att fler bostäder produceras krävs att:
zz det finns efterfrågan på bostäder med nyproduk-

tionshyra
zz bolaget äger mark som får exploateras.

Att producera bostäder är kostsamt vilket gör att 
hyresnivån blir hög. Hyresnivån på Dalvägen är 
1 650 kr per kvadratmeter och år vilket blir över 
9 000 kronor per månad för en 3:a på 72 kvadratme-
ter. Håbohus bedömer att det finns efterfrågan för 
lägenheterna på Dalvägen, men efterfrågan måste 
bedömas inför varje nyproduktion.

Håbohus äger ingen oexploaterad mark utöver Dal-
vägen och Glastomten. Ska Håbohus kunna fort-
sätta att bidra till att fler lägenheter byggs i Bålsta 
måste bolaget köpa mark som kan exploateras när 
Glastomten är färdigställd. Mark som Håbohus 
köper måste först detaljplaneras innan exploatering 
kan ske. Om Glastomten färdigställs år 2016 måste 
nya detaljplaner ha hunnit vinna laga kraft om bola-
get ska kunna påbörja ytterligare nyproduktioner, 
annars är risken stor att nyproduktionstakten brom-
sas upp. För att undvika det har Håbohus anmält 
intresse att köpa oplanerad mark av Håbo kommun.

Ökat fokus på ekonomi
Enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag ska verksamheten bedrivas på 
affärsmässiga grunder. Affärsmässighet sätter ökat 
fokus på sund ekonomi, vad gäller såväl den löpande 
verksamheten som investeringar. En stor utmaning 
för Håbohus är att klara de stora investeringarna i 
nyproduktion som ligger framför bolaget utan att 
soliditeten sjunker. Att klara de stora investering-
arna utan sjunkande soliditet är möjligt genom att 
bolaget stärker resultatet från den löpande verksam-
heten, och det är ett uppdrag som Håbohus fokuse-
rar mycket på.
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volymer och nyckeltal
Femårsöversikt
tkr 2012 2011 2010 2009 2008

Hyresintäkter, netto 105 801 102 693 100 739 101 685 99 539
Driftkostnader – 42 771 – 42 483 – 44 526 – 43 697 – 38 464
Underhållskostnader – 13 033 – 13 650 – 15 214 – 13 070 – 11 951
Fastighetsskatt – 2 248 – 2 210 – 2 295 – 2 450 – 2 341
Avskrivningar – 22 240 – 22 162 – 22 617 – 22 401 – 18 786
Rörelseresultat 31 405 27 672 26 802 36 467 29 205
Driftnetto 49 237 45 322 39 876 45 458 47 991
Ränteintäkter 315 276 139 123 458
Räntebidrag 1 219 427 739 735
Räntekostnader – 24 183 – 26 390 – 22 245 – 25 378 – 30 906
Årets resultat 6 940 1 377 2 379 10 268 896
Ur balansräkning, tkr
Anläggningstillgångar 743 095 754 661 760 591 776 413 802 103
Balansomslutning 766 510 765 128 781 180 794 745 818 897
Eget kapital 58 549 51 609 50 232 47 853 37 585
Räntebärande skulder 682 019 686 516 703 163 722 052 756 061
Fastighetsbestånd
Antal bostäder 1 290 1 293 1 298 1 310 1 333
Bostadsyta, m2 87 278 87 698 88 243 89 483 91 785
Lokalyta, m2 8 192 8 261 8 261 8 261 8 261
Nyckeltal, kr/m2

Fastigheternas bokförda värden 7 762 7 845 7 867 7 933 7 997
Genomsnittshyra, bostäder 1 063 1 037 1 007 992 976
Hyresbortfall, bostäder 6 7 8 8 6
Underhåll 136 142 158 134 126
Driftkostnader 456 452 467 446 408
Räntekostnader 253 275 231 260 324
Räntebidrag 0 2 4 8 7
Nyckeltal, procent
Fastigheternas direktavkastning 7,2 6,6 6,5 7,6 6,0
Avkastning på totalt kapital 4,1 3,6 3,5 4,6 3,7
Soliditet 7,6 6,7 6,4 6,0 4,6
Räntetäckningsgrad 204,9 173,6 181,8 182,5 159,1
Belåningsgrad 91,9 91,1 92,6 93,1 94,3
Genomsnittlig skuldränta, brutto 3,71 3,98 3,27 3,59 4,58

Definitioner  
Driftnetto: Nettoomsättning minus rörelsekostnader 
med tillägg för avskrivningar och nedskrivningar.         
Fastigheternas direktavkastning: Driftnetto i pro-
cent av fastigheternas bokförda värde vid utgången 
av året.         
Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella 
poster plus räntekostnader i förhållande till genom-
snittlig balansomslutning.         

Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslut-
ning.         
Räntetäckningsgrad: Driftnetto, räntebidrag och 
finansiella intäkter i förhållande till räntekostnaden.         
Belåningsgrad: Räntebärande skulder i procent av 
fastigheternas bokförda värden vid årets utgång.         
Genomsnittlig skuldränta, brutto: Räntekostnader i 
förhållande till genomsnittliga räntebärande skulder.         

Årsredovisning 2012
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Håbo Marknads AB

Årets händelser
Håbo Marknads AB har genomfört en mängd olika 
aktiviteter för att stärka näringslivet och främja kon-
takter och företagande. Totalt har bolaget under året 
genomfört 43 aktiviteter som besökts av 1 850 perso-
ner. Bolaget har bland annat:
zz producerat fyra 8-sidiga nyhetsbrev till 3 300 före-

tag
zz gjort 40 företagsbesök tillsammans med kommu-

nalrådet Agneta Hägglund
zz arrangerat 43 företagsträffar med totalt över 

1 850 företagare
zz coachat 41 personer med starta eget-rådgivning
zz deltagit i laggruppen för Leader Norrmälarstran-

den
zz gett stöd till Skoklostergruppen i deras arbete
zz arrangerat Håbomässan med 68 utställare och 

4 000 besökare
zz genomfört nio olika aktiviteter med 76 personliga 

möten för entreprenörskap i skolan, med totalt 
673 elever
zz deltagit i SBA-samarbetet (Stockholm Business 

Alliance) med 50 kommuner
zz haft anbudskväll för 45 företagare om kommunal 

upphandling
zz startat Håbo Business School, utbildning för 

nyföretagare
zz startat anbudsskola för 18 företagare
zz arrangerat Företagsdagen för 145 företagare till-

sammans med PWC

sammanfattning
Håbo Marknads AB redovisade ett överskott på 125 tkr.

Håbo Marknads genomförde sina årliga aktivi-
teter för att stärka näringslivet och främja kontakter 
och företagande. Bolaget startade även Håbo Busi-
ness school, en utbildning för nyföretagare, samt 
en anbudsskola för 18 företagare. Fem hektar mark i 
Logistik Bålsta-området inköptes.

Uppdrag och ansvarsområde
Håbo Marknads AB är ett bolag som är helägt av 
Håbo kommun och som sköter näringslivsservicen i 
kommunen. Bolaget arbetar övergripande för ökad 
tillväxt inom näringsliv, turism och handel. Det ska 
vara enkelt att starta och driva företag i Håbo kom-
mun, och kommunen ska vara en attraktiv etable-
ringsort för företag och boende.

Bolaget har verksamheter inom dessa sex områden:
zz Nyföretagande
zz Företagsutveckling
zz Ungt företagande
zz Företagslots
zz Nyetableringar
zz Turismutveckling.

Bolaget ska utveckla den egna företagsmarken och 
samarbeta med kommunen i markfrågor som hand-
lar om företagsetableringar.
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zz anordnat företagsmingel för 218 företagare på 
Krägga Herrgård
zz drivit projektet roligaste sommarjobbet med 30 

skolelever.

Projekt och resultat
Under sommaren drev Håbo Marknads en turistbyrå 
under sex veckor i Skokloster. Antalet turister ökade 
2012 med 4 500, till 70 000 totalt under året.

Bolaget fortsatte att arbeta med planarbetet och 
marknadsföringen av projektet Logistik Bålsta. För-
handlingar pågår med några intresserade intressen-
ter för etablering.

Håbo Marknads sysselsatte 673 elever i entreprenör-
skap i skolan.

Bolaget hade 45 starta eget-rådgivningar. Totalt har 
133 nya företag startats under året.

I projektet Främja kvinnors företagande deltog 
70 kvinnor under året, och 12 olika utbildningar 
genomfördes.

Under 2012 skapades 200 nya arbetstillfällen i Håbo 
kommun.

investeringar
Håbo Marknads investerade 1,7 mkr i fem hektar 
mark i Logistik Bålsta-området.

Marknadsföring
Håbo Marknads producerade under året ett antal 
trycksaker, bland annat Håbo i siffror, en turist-
 broschyr, en karta över Håbo kommun och fyra 
8-sidiga nyhetsbrev till 3 200 företagare.

Bolaget deltog på en mässa, Logistik i Göteborg, i 
maj. Logistik Bålsta deltog på Relationsdagen i Upp-
sala i april.

ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 

2011
Bokslut 

2012

Verksamhetens intäkter 10 691 5 692
Verksamhetens kostnader – 10 052 – 7 358
Avskrivningar – 54 – 58
Finansnetto – 435 – 342
Verksamhetsnetto 149 – 2 065
Periodiseringsfond – 46 2 283
Skatt – 37 – 93
Resultat 67 125
Omslutning 38 456 31 793
Soliditet 42,1 51,3

investeringar
tkr Bokslut 

2011
Bokslut 

2012

Inkomster
Utgifter – 2 207 – 1 770
Summa 2 207 1 770

Måluppfyllelse
Håbo Marknads ska uppfylla kommunens tre över-
gripande mål.

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga 
förutsättningar för personlig utveckling och lärande.
Bolaget erbjuder alla skolor i kommunen att delta på 
våra aktiviteter inom Entreprenörskap i skolan. Syf-
tet är att utveckla elevernas entreprenöriella förmå-
gor och ge kunskap om att starta och driva företag.

Förtroendet för Håbo kommun ska öka.
Bolaget deltar på nationella och lokala mässor och 
arrangerar ett fyrtiotal olika aktiviteter för att mark-
nadsföra kommunen. Bolaget skickar också ut ett 
8-sidigt nyhetsbrev fyra gånger per år till alla företag 
i kommunen.

Håbo kommun ska vara en hållbar 
tillväxtkommun.
Tillsammans med kommunen planerar och mark-
nadsför bolaget Logistik Bålsta – kommunens nya 
logistikcenter som planerar att ge ett par hundra nya 
arbetstillfällen.
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Bolaget arbetar även för att utveckla mer företags-
mark och följer den regionala och nationella sats-
ningen på att dubblera turismen inom tio år.

viktiga förändringar och trender
Exploatering av mark
Håbo Marknads äger totalt cirka 700 hektar mark. 
Jordbruksmarken är i sin helhet utarrenderad med 
möjlighet för Håbo Marknads att ta mark i anspråk 
för exploatering.

Efterfrågan på industrimark var god under året. Ett 
flertal intressenter finns, men bolaget har inte till-
räckligt med färdigplanerad industrimark för att 
möta intresset. Totalt sålde Håbo Marknads 15 000 
kvadratmeter, och har inte haft tillgång till mer fär-
digplanerad mark.

Skogsmarken, cirka 380 hektar, sköts för bolagets 
räkning av Skogssällskapets förvaltning AB.

Den skogliga verksamheten följde i stort sett årets 
budget, och alla åtgärder utfördes i enlighet med 
FSC, som är ett certifieringssystem för hållbart skogs-
bruk. Det ekonomiska resultatet för avverkningarna 
blev dock något mindre än beräknat på grund av den 
regniga hösten. Bolaget fick ställa in avverkningen av 
något bestånd för att inte orsaka körskador.

Behov av mer yta för företag
Efterfrågan på företagsmark ökar och Håbo Mark-
nads samarbetar med Håbo kommun för att bryta 
och planera för mer företagsmark.

Logistik Bålsta medför ett större arbete med mark-
nadsföring och försäljning för att påverka större före-
tag att etablera sig i Håbo kommun.

samarbete med kommunen
Håbo Marknads har regelbundna diskussioner om 
mark- och exploateringsfrågor med kommunens 
plan- och utvecklingsavdelning. Logistik Bålsta är ett 
samarbete mellan bolaget och kommunen.

I arbetet med Entreprenörskap i skolan samar betar 
bolaget med 60 lärare, studieyrkesvägledarna och 
alla rektorer på grundskolorna och gymnasiet.
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sammanfattning
räddningstjänsten redovisade ett underskott på 568 tkr 
för året. Underskottet beror på höga lönekostnader, 
bland annat för rekrytering av en ny räddningschef.

Antalet räddningsinsatser minskade under året. 
Förbundet övertog ansvaret för tillstånd och tillsyn för 
explosiva varor och analyserade kommunens behov 
av kommunikationssystemet rakel.

Uppdrag och ansvarsområde
Kommunalförbundet ska ha en räddningstjänst som 
är gemensam för Enköping och Håbo kommuner 
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Förbundet leds av en direktion som består av sex 
ledamöter och sex ersättare utsedda av de två kom-
munernas fullmäktige.

I första hand har förbundet ansvar för kärnverksam-
heterna, som är räddningstjänst (operativ verksam-
het), förebyggande verksamhet och krisberedskap.

Förbundets ansvar för räddningstjänsten innebär 
att förbundet har brandstationer och personal så att  
kommuninvånarna kan få hjälp inom rimlig tid. För 
detta ändamål finns sex brandstationer varav två i 
Håbo kommun.

Den förebyggande verksamheten omfattar tillsyn, 
rådgivning och information.

Krisberedskapen innebär att förbundet i samråd med 
kommunerna ansvarar för planering, utbildning och 
övning.

Förbundet hanterar även tillståndsgivning för brand-
farliga och explosiva varor. Förbundet har även till 
uppgift att vara kommunernas tillsynsorgan för sot-
ningsverksamheten.

Årets händelser
nya policyer och avtal
Kommunalförbundet har under året arbetat med att 
ta fram policyer, avtal och andra överenskommelser 
samt en plan för internkontrollen. Länsstyrelsens till-
syn visade att verksamheten på ett acceptabelt sätt 
följer lagen LSO, som verksamheten ska följa.

Kollektivavtalet för heltidspersonalen reviderades 
under året.

Förbundet analyserade kommunernas behov av kom-
munikationssystemet Rakel och av ledningsplats i 
kommunhuset i Håbo.

Förbundet genomförde en övning och informations-
insatser till kommunernas lednings- och informa-
tionsgrupper, med goda resultat.

Ny tillsynsuppgift och färre larm

Förbundet tog över uppgiften att ge tillstånd och 
utöva tillsyn av explosiva varor, genom en förändring 
i förbundsordningen.

Antalet insatser minskade något 2012, bland annat 
beroende på färre IVPA-larm (i väntan på ambu-
lans) på grund av landstingets ändrade kriterier för 
dessa larm.

Kommunalförbundet räddningstjänsten 
enköping-Håbo
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ekonomi
resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 

2011
Bokslut 

2012

Verksamhetens intäkter 5 526 5 881
Verksamhetens kostnader – 45 524 – 49 852
Avskrivningar – 1 687 – 1 755
Verksamhetsnetto – 41 685 – 45 725
Ersättning från medlemmar 44 100 45 400
Finansnetto – 954 – 243

Resultat 1 361 – 568

Omslutning 29 976 26 142
Soliditet 7 % 5,1 %

Underskottet består främst av höga personalkost-
nader under året, främst beroende på vikariat under 
graviditetsledighet. Dessutom kostade rekryteringen 
av ny räddningschef drygt 200 tkr.

investeringar
tkr Bokslut 

2011
Bokslut 

2012

Inkomster 0 0
Utgifter – 389 – 3 555
Summa – 389 – 3 555

Förbundets investeringar under året bestod bland 
annat av ny insatsledarbil, ny släckbil till Skokloster, 
radioutrustning och tank i Bålsta.

Måluppfyllelse
Förbundet har två prioriterade områden som 
beskrivs nedan.
1. Förbundet ska skapa en trygg livsmiljö. Det 

gör man främst genom förebyggande verksam-
het i form av utbildning och information. Målet 
anses uppfyllt då 65 procent av befolkningen 
ska få hjälp inom 10 minuter och 95 procent 
inom 20 minuter.

2. Förbundet ska i sin verksamhet verka för att 
medlemskommunernas mål uppfylls. Det ska 
förbundet åstadkomma genom samarbete med 
andra aktörer och minst två möten per år. 
Målet anses uppfyllt för 2012 i och med att för-
bundet hållit fyra samverkansmöten med polis, 
landsting och kommunala förvaltningar.

viktiga förändringar och trender
större räddningstjänstregioner
En aktuell fråga under de närmaste åren är om det 
kommer att bildas större räddningstjänstregioner 
och -förbund. Mälardalen är ett område med mycket 
god infrastruktur som ger möjligheter att utveckla 
tanken om gränslös samverkan. Det handlar också 
om ett gemensamt nyttjande av specialresurser och 
att utveckla stab- och ledningsfunktionerna i regio-
nen. Förbundet har idag avtal med alla angränsande 
kommuner, men dessa samverkansformer kan vida-
reutvecklas för att ge invånarna en ännu bättre ser-
vice utan att kostnaderna ökar. Förbundet har avtal 
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med Attunda, Strängnäs, Västerås, Sala och även 
med Storstockholm via Räddsam-C.

rekrytering och webbaserat schema
Personalförsörjningen med deltidspersonal kräver 
kontinuerligt stora rekryteringsinsatser samt omfat-
tande och dyra introduktionsutbildningar som måste 
ske två gånger per år. Under 2012 rekryterade och 
utbildade förbundet tio deltidsanställda brandmän. 
Förbundet arbetar kontinuerligt med rekryteringen. 
Idag arbetar fler och fler utanför bostadsorten vilket 
innebär att färre personer kan fullgöra en bestämd 
beredskap under dagtid. Förbundet utvecklade 
under året ett webbaserat schema för deltidspersona-
len som ett led i att öka möjligheterna att behålla och 
rekrytera personal till deltidsstyrkorna.

Målet är att också utveckla verksamheten med for-
don som endast kräver B-körkort. Brandstationen i 
Skokloster får i början av 2013 ett sådant fordon.

Övriga framtidsfrågor
Utvecklingen av nya bostadsområden i Skokloster 
kräver särskild uppmärksamhet från förbundet då 
samhället kontinuerligt utvecklas. Idag består insats-
styrkan av ett deltidsanställt befäl och en brandman.

Brandstationernas standard måste utredas eftersom 
vissa stationer behöver rustas upp. Förbundet gör en 
utredning under 2013 för att undersöka vilket alter-
nativ som är mest ekonomiskt - en fortsatt upprust-
ning eller en nybyggnation.

Jämställdhet och mångfald
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, har med jämna mellanrum uppmärksammat 
räddningstjänsterna på brister i arbetet med jäm-
ställdhet och mångfald. Förbundet gjorde 2009 och 
2010 medarbetarenkäter och har 2011–2012 bland 
annat arbetat med åtgärder för en ökad jämställd-
het och mångfald samt med åtgärder mot diskrimi-
nering. En ny medarbetarenkät genomförs våren 
2013. Inom förbundet finns idag två heltidsanställda 
kvinnliga brandmän, en deltidsanställd kvinnlig 
brandman samt en kvinnlig förvaltningsassistent. I 
framtiden behövs med stor sannolikhet en bredare 
rekryteringsbas för att få en större andel kvinnliga 
brandmän, speciellt på deltidsstationerna. Målet är 
också att rekrytera fler deltidsanställda brandmän 
från personal som är anställda inom medlemskom-
munerna.

viktigt prioritera resurser
Förbundet måste prioritera sina resurser noggrant, 
dels om nuvarande och framtida uppgifter krä-
ver resursförstärkning, dels om vissa av förbundets 

arbetsuppgifter prioriteras bort. Under året har för-
bundets tjänstemän genomfört prioriteringar inom 
olika verksamhetsområden. Prioriteringsfrågorna 
är av så stor betydelse att direktionen behöver ta ett 
beslut om förbundets inriktning och besluta om vilka 
prioriteringar som behöver göras. Idag måste för-
bundet exempelvis kontinuerligt säga nej till förfråg-
ningar om vissa utbildningar.

volymer och nyckeltal
2009 2010 2011 2012

Tillsyner LSO 149 81 139 92
Utförda tillsyner 
LBE 20 19 17 5
Samplanerade  
tillsyner 37 52 38 35
Handlagda  
planärenden 25 15 11 15
Sakkunnigutlåtande 11 4 10 2
Tillstånd explosiv 
vara, start 2011 10 9
Tillstånd brandfarlig 
vara, start 2011 5 23
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HåBo KoMMUN
746 80 Bålsta  

Telefon växel: 0171-525 00  
Fax: 0171-563 33  

E-post: kommun@habo.se


