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Hur mycket kan kommunen 
påverka sin ekonomi?
Kommunen bestämmer över sin ekonomi till 
stor del, till exempel bestämmer vi själva nivån 
på kommunalskatten och olika avgifter, hur 
kommunen ska organisera sina olika verk-
samheter och vilka mål verksamheterna ska 
uppfylla. Men kommunen måste samtidigt 
följa många lagar och regler, framför allt 
när det gäller tjänster som kommunen måste 
erbjuda, som förskola, skola och äldreomsorg 
till medborgarna. Det är dessa tjänster som 
också kostar mest – de står tillsammans för 
ungefär 85 procent av kommunens kostnader. 

Kommunens inkomster består framför allt 
av skatter, statsbidrag och även utjämnings-
 bidrag som ska ge kommunerna i Sverige 
mer jämlika förutsättningar. Statsbidragen är 
viktiga för kommunens ekonomi – 2012 fick 
Håbo kommun 87,6 miljoner kronor i sådana 
statliga bidrag och betalade 56,2 miljoner 
kronor i utjämningsavgift till andra kommuner 
i riket, medan skatteintäkterna var 849 miljoner 
kronor.

resultaträkning 2012
mkr bokslut 

2012
bokslut 

2011
Verksamhetens intäkter 231 199
Verksamhetens kostnader – 1 066 – 1 012
Finansnetto – 19 – 23
Verksamhetsnetto – 854 – 836

Skattenetto 880 866

resultat 26 30

Hur gick ekonomin?
Håbo kommun fick ett plusresultat på 26,2 
miljoner kronor år 2012. Det var 14 miljoner 
mer än vad vi hade räknat med. Att vi fick ett 
så stort överskott beror bland annat på att kom-
munen fick tillbaka 14,3 miljoner från sjuk-
försäkringspremier. Kommunen hade också 
inkomster från fastighet- och markförsäljning. 

Nämnderna redovisade däremot ett underskott 
på 12,4 miljoner kronor tillsammans. Det var 
en försämring med 10 miljoner sedan 2011. De 
största underskotten hade miljö- och teknik-
nämnden (9,5 miljoner) och skolnämnden (5,5 
miljoner). Bildningsnämnden fick istället ett 
överskott på 4 miljoner.

Uppfyllde vi målen?
Kommunen har beslutat om nya mål för åren 
2012–2014. Vi har minskat målen till tre över-
gripande mål. Syftet med att ha färre mål är 
att det ska bli enklare att styra verksam heterna 
mot målen. Det här är de tre nya övergripande 
målen:
zz Barn och unga ska ges bästa möjliga för-

utsättningar för personlig utveckling och 
lärande.
zz Förtroendet för Håbo kommun ska öka.
zz Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxt-

kommun.

Nämnderna bestämmer i sin tur egna delmål 
och nyckeltal för sina olika verksamheter, som 
bidrar till att kommunen når de övergripande 
målen. Tillsammans hade nämnderna 22 sådana 
mål, och uppfyllde 20 av dem. För två mål gick 
det inte att bedöma om de uppfylldes eller inte. 
Måluppfyllelsen var alltså väldigt bra. Andra 
positiva saker var att kommunens befolkning 
ökade med 168 personer – en dubbelt så stor 
ökning som 2011. Arbetslösheten var också låg, 
bara 3,6 procent, vilket är lägre än genomsnittet 
för både länet och hela Sverige.
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Kommunstyrelsen antog planprogrammet 
för det nya Bålsta centrum.

Fyra gymnasieprogram avslutades efter 
vårterminen.

Socialförvaltningen anordnade ett som-
marläger för barn och familjer som lever 
under ekonomiskt svåra förhållanden.

En ny fristående förskola, Solhems för-
skola, startade under året.

Junibackens förskola i Skokloster brann 
ner till grunden i maj, och provisoriska 
paviljonger byggdes upp för att användas 
tills förskolan är uppbyggd igen.

Gatuavdelningen gjorde flera insatser för 
att minska problemen med vildsvin, bland 
annat jakt, fällor och skogsgallring.

Det nya äldreboendet Solängen med 40 
lägenheter blev klart, och inflyttningen är 
planerad till mars 2013. 

Renoveringen av nedre Futurum blev färdig.

Kommunen förstärkte sin krislednings-
 förmåga genom bland annat installation av 
en reservkraftsanläggning.

Kommunens webbplats förbättrades med 
tydligare struktur och möjlighet för med-
borgarna att prenumerera på information.

Avfallsavdelningen tog tillbaka driften av 
återvinningscentralen i kommunens regi.

Särgymnasiets träningsskola började införa 
Reggio Emilia-pedagogik.

Biblioteket gjorde stora förbättringar inom 
belysning och akustik.

MIU-skolan lade ner sitt högstadium inför 
höstterminen.

Fridegårdspriset tilldelades filmskaparen 
Roy Andersson.

Kulturaktiviteten In/Motion genomfördes 
för elever i åk 8–9, som bland annat fick 
skapa videofilmer tillsammans med video-
konstnären Anders Weberg.

Musikskolan provade nya undervisnings-
former, som att kombinera musik, dans och 
drama.

Skolförvaltningen införde barnomsorg på 
obekväm arbetstid.

Kommunstyrelsen har infört teknik som ger 
elever och lärare tillgång till skolans VDI-
lösning (virtuella klienter) från externa nät, 
så att de exempelvis kan logga in och ha till-
gång till material hemifrån eller på resor.

Vad hände 
i Håbo 

kommun 
2012?
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Hur gick det för de olika 
verksamheterna?

Kommunstyrelsen uppfyllde alla mål utom ett, 
som inte gick att bedöma om det uppfylldes 
eller inte. De mål kommunstyrelsen uppfyllde 
var exempelvis:
zz Ökat förtroende för Håbo kommun, bland 

medborgarna.
zz Ökad nöjdhet med kommunens information. 
zz Bra förutsättningar för unga att engagera sig 

i samhället.
zz Medborgarna är mer nöjda med kommu-

nens tillgänglighet och bemötande.
zz Kommunen har blivit mer attraktiv som 

arbetsgivare.

Bildningsnämnden fick 
överskott och avslutade flera 
gymnasieprogram
Bildningsnämnden redovisade ett överskott på 
4 miljoner kronor, främst på grund av mindre 
köp av gymnasieplatser från andra kommuner. 
Fridegårdsgymnasiet redovisade ett under-
skott på 3,1 miljoner.

Nämnden uppfyllde de flesta av sina mål, här 
är några av dem: 
zz Fler elever som väljer Håbos gymnasie-

 program istället för andra kommuners.
zz Ett aktivt deltagande i utformningen av det 

offentliga rummet.
zz Inom utformningen av offentliga platser ska 

enheterna vara med i centrumplaneringen.
För ett par mål kunde resultatet inte bedömas.

Skolnämnden gick med 
underskott och en ny fristående 
förskola startades
Skolnämnden redovisade ett underskott på 
5,5 miljoner kronor, att jämföras med 2011 
ett överskott på 1,6 miljoner. Årets underskott 
beror till stor del på fler barn och elever och 
höga kostnader för tilläggs bidrag som man 
kan söka för elever med extra behov av stöd.

I tabellen nedan visas resultaten för de olika 
verksamheterna. Budget visar vilka nettokost-
nader verksamheterna räknat med, resultat är 
vad de verkliga kostnaderna blev och avvikelse 
är skillnaden mellan resultatet och budgeten 
(överskott eller underskott). 

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

kommunstyrelse 60,4 60,3 +0,1
Bildningsnämnd 137,3 133,2 +4,1
Miljö- och teknik-
nämnd 87,1 96,6 – 9,5
Skolnämnd 345,3 350,8 – 5,5
Socialnämnd 210,4 211,9 – 1,5
Summa 840,5 852,8 –12,3

Kommunen måste, precis som varje hushåll 
och företag, ha mer inkomster än utgifter för 
att både ha pengar till investeringar och till 
oförutsedda kostnader. År 2012 var Håbo 
kommuns kostnader 94,8 procent av intäk-
terna. Det var en ökning som gjorde att vi inte 
nådde riktmärket att nettokostnadsandelen 
ska vara högst 93 procent.

Kommunstyrelsen fick ett 
överskott och uppfyllde de flesta 
målen
Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 
135 000 kronor jämfört med budgeten. Det 
beror framför allt på att kommun styrelsen 
hade lägre lönekostnader än beräknat och 
högre intäkter inom kommungemensamma 
verksamheter. 
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Skolnämnden uppfyllde sina mål. Några av de 
nyckelindikatorer som visar  att nämnden har 
uppfyllt sina mål är:
zz Minst 78,1 procent av eleverna når målen i 

alla ämnen (resultat 82,3 procent).
zz Genomsnittligt meritvärde på minst 205 

(resultat 206).
zz 85 procent upplever trygghet och trivsel i 

skolan (resultat 87,9 procent).
zz 95 procent upplever trygghet och välbefin-

nande i förskolan (resultat 97,6 procent).
zz 80 procent av föräldrarna upplever sam-

arbetet med förskolan som förtroendefullt 
(resultat 84,4 procent).

Socialnämnden fick underskott 
och anordnade ett uppskattat 
sommarläger
Socialnämnden redovisade ett underskott på 
1,5 miljoner kronor, främst på grund av ökade 
kostnader för hemtjänst och institutions-
 placeringar för vuxna. Äldreomsorg och 
boende stöd, färdtjänst, individ- och familje-
 omsorg samt LSS redovisade underskott 
medan övergripande socialtjänst, ekonomiskt 
bistånd och arbetsmarknadsåtgärder redovi-
sade överskott.

Socialnämnden bedömde att målen uppfylldes 
för 2012. Några av målen som uppfylldes var 
dessa:
zz 95 procent av äldreomsorgens brukare ska 

ha en genomförandeplan inom tre veckor.
zz Minst tre insatser för att minska effekterna 

av barnfattigdom.
zz Ökad individanpassning inom alla social-

tjänstens verksamheter.

Miljö- och tekniknämnden fick 
underskott och fortsatte försöka 
lösa vildsvinsproblemen
Miljö- och tekniknämnden redovisade ett 
under       skott på 9,5 miljoner kronor. Snö-
 röjningskostnaderna blev återigen högre än 
beräknat och Va- avdelningen fick ett under-
skott på 2,4 miljoner och avfalls avdelningen 
ett underskott på 0,4 miljoner.

Miljö- och tekniknämnden uppfyllde till större 
delen alla sina mål, bland annat dessa:
zz Gatuavdelningen ska anordna minst en 

trafik utbildning under året.
zz Minst 15 procent av kostavdelningens inköp 

ska vara ekologiska livsmedel.
zz Mer än 40 procent ska tycka att det är lätt 

att komma i kontakt med bygglovshand-
 läggarna.
zz Mer än 30 procent ska tycka att handläg-

garna är professionella och förtroende-
 ingivande.
zz Kommunen ska genomföra minst tre dia-

loger med medborgarna för att göra dem 
delaktiga i beslut och problemlösning.

fler anställda men ökad 
sjukfrånvaro
Antalet anställda i kommunen ökade från 
1 287 till 1 295. Kommunen nyanställde 97 per-
soner medan 127 personer slutade. Gymnasiet 
BcJF fortsatte att minska sin personal på 
grund av minskat elevantal. 26 medarbetare 
gick i pension, och andelen anställda över 50 
år ökade från drygt 37 procent till drygt 40 
procent. Den totala sjukfrånvaron ökade från 
5,5 procent 2011 till 6,0 procent. Långtidssjuk-
skrivningarna minskade lite medan sjukfrån-
varon ökade i åldersgrupperna upp till 50 år. 
Den minskade däremot i åldersgruppen 50 år 
och äldre. 
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Vad är det som kostar mest och 
minst av verksamheterna?

Så här fördelar sig Håbos kostnader

Socialnämnd

Skolnämnd

Miljö- och tekniknämnd

BildningsnämndKommunstyrelse

Vad kostar servicen till medborgarna?
Verksamhet Håbo 

2011
riks-

 genomsnitt 
2011

Avvik-
 else

Förskola,  
kr per plats och år 111 547 122 115 –10 568    
grundskola,  
kr per elev och år 92 944 89 861   +3 083
gymnasieskola,  
kr per elev och år 103 611 100 200 +3 411
Äldreomsorg,  
särskilt boende, kr 
per brukare och år 604 988 551 739  +53 249
Hemtjänst,  
kr per brukare och år 155 396 132 176 +23 220
individ- och familje-
 omsorg, kr/invånare 2 854 3 516 – 662
de senaste siffrorna är från 2011, men dessa kostnader 
brukar inte skilja sig så mycket åt mellan olika år.  
källa: kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se
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Vad gick skattepengarna till?

 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 m m 

 30,03 kr grundskola m m

Av varje hundralapp du betalade i skatt, gick så här mycket till olika verksamheter:
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HåBo koMMun
ekonomiavdelning
746 80 Bålsta  

telefon växel: 0171-525 00  
Fax: 0171-563 33  
e-post: kommun@habo.se

framtiden – är Håbo på rätt spår?

Resultatet innebär att Håbo kommun redovisade 
överskott för 12:e året i rad – efter att tidigare ha 
haft underskott flera år i rad.

I sin budget för år 2013 har kommunen räknat 
med ett resultat på +10,3 miljoner kronor, vilket 
är lite mindre än för 2012. Samtidigt påverkas 
kommunen av ekonomin i omvärlden, och även 
om Sverige klarat den ekonomiska krisen ganska 
bra tar det lång tid innan ekonomin kommit i 
balans efter lågkonjunkturen. Vi har också pla-
nerade investeringar framför oss, bland annat 
ett LSS-boende på Sjövägen, för målgruppen 
LSS (lagen om stöd och service). Därför måste 
vi fortsätta arbeta med att bli ännu mer effek-
tiva och använda pengarna på rätt sätt, för att 
bibehålla en god ekonomi.

Många saker är också positiva och pekar på att 
vi har bra framtidsutsikter. Håbos befolkning 
ökade med 168 invånare 2012 och väntas fort-
sätta öka framöver. Vi har i flera år haft en bra 
ekonomi med överskott totalt sett. Men även 
om Håbo fortfarande har en jäm förelsevis ung 
befolkning har vi en ökande andel äldre som 
vi behöver ha en bra omsorg för. Vi ska där-
för fortsätta arbeta för en ännu bättre ekonomi 
framöver, för att klara av de utmaningar kom-
munen står inför när det gäller såväl omsorg 
och annan service, som investeringar och 
utveckling av Håbo.


