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Håbo – en  
superkommun

När tidningen Dagens Samhälle utsåg  
54 ”superkommuner” i Sverige placerade  
sig Håbo kommun på plats 23. Vi ligger  
dessutom på första plats när det gäller flest födda barn, i förhål-
lande till antalet medborgare, under de senaste 10 åren i Sverige. 
Det känns bra och borgar för en framtid i vår vackra kommun.

Bokslutet för i 2013 visar ett överskott på cirka 43 miljoner 
kronor och det är ett mycket bra resultat för Håbo kommun. 
Särskilt viktigt när vi har många dyrbara investeringar framför 
oss. Skolnämnden och socialnämnden har tyvärr underskott i 
sina nämnder, och där pågår för närvarande analyser, jämförelser 
och uppföljningar.

2013 präglades också av dialog med våra medborgare – både när 
det gäller Vision 2030 och ”Möjligheternas hus”. Vi har delat ut 
vykort, genomfört enkäter på hemsidan, arrangerat remissrundor 
med mera. 

Jag är också mycket nöjd med resultatet av den undersökning 
som Socialstyrelsen gjort när det gäller personer över 65 år och 
som har hemtjänst alternativt bor på äldreboenden och vad de 
tycker om sin vård och omsorg. I båda fallen ligger Håbo över 
både riks- och länsgenomsnittet.

Nu tar vi nya tag och arbetar intensivt mot ett ännu bättre 2014. 
Många nya utmaningar väntar och framtiden för Håbo kommun 
är mycket ljus.

Agneta Hägglund (S) 
Kommunstyrelsens ordförande



Håbos kommuns intäkter är framför allt skatter, statsbidrag och 
det så kallade utjämningsbidraget som ska ge Sveriges kommu-
ner mer jämlika förutsättningar. För 2013 fick Håbo kommun 
81,6 miljoner kronor (mkr) i statsbidrag och vi betalade 68,4 mkr 
i utjämningsavgift till andra kommuner i riket.

Kommunen redovisade för år 2013 ett positivt resultat på 43,4 mkr 
(26,2 mkr år 2012), vilket var 33,1 miljoner bättre än budgeterat. 
Överskottet beror främst på försäkringsersättning för den ned-
brunna förskolan Junibacken samt återbetalning av sjukförsäk-
ringspremie. 

Håbos resultaträkning 2013 (i miljoner kronor)
2013 2012

Våra intäkter 267 231
Skatteintäkter 906 880
Våra kostnader -1 103 -1 066
Finansiella kostnader -26 -19
Resultat 43 26

Ett resultat bättre än 
budgeterat



Så här kostar  
servicen till invånarna
Kommunens viktigaste uppgift är att ge en bra samhällsservice, 
som förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Men vad kostar 
egentligen en förskoleplats eller hemtjänsten? Här kan du se vad 
olika tjänster kostade beräknat för 2012 och hur vi låg till jämfört 
mot riket i stort. Våra lägre kostnader för äldre beror till stor del 
på att vi har en befolkningsstruktur med yngre äldre som inte 
behöver så mycket äldreomsorg.

Håbo 2012
Rikssnitt 

2012 Avvikelse
Förskola per plats och år 119 527 kr 125 585 kr -6 058 kr
Grundskola elev/år 96 040 kr 92 582 kr +3 458 kr
Gymnasieskola elev/år 108 812 kr 103 301 kr +5 511 kr
Äldreomsorg, särskilt boende  
kr/invånare 65+ 15 194 kr 28 369 kr -13 175 kr
Hemtjänst, kr/invånare 65+ 13 101 kr 16 843 kr -3 742 kr
Individ- och familjeomsorg,  
kr/invånare 3 209 kr 3912 kr -703 kr

DET MESTA AV DINA  
SKATTEKRONOR GÅR TILL 

SKOLA OCH OMSORG
Så här fördelas 100 kronor  

i skatt till olika verksamheter



 0,10 Arbetsmarknadsåtgärder
 0,48 Musikskola
 0,49 Samhällsbyggnad
 0,64 Färdtjänst
 0,76 Vuxenutbildning
 0,96 Kultur och bibliotek
 1,25 Politisk verksamhet
 1,45 Ekonomiskt bistånd 
 1,81 Räddningstjänst

 2,60 Fritidsverksamhet

 3,09 Räntekostnader

 3,99 Teknisk verksamhet

 4,92 Avskrivningar

 4,99 Individ och familjeomsorg

 5,05 Insatser enligt LSS  

 11,24 Gymnasieskola

 12,37 Förskola

 14,08 Äldreomsorg

 29,73 Grundskola m m



>  Under september månad började ett tusental 
Håbohushåll sortera ut matavfall som blir 
biogas. Målet är att alla hushåll kan sortera 

matavfall 2015.

>  Ett omfattande renoveringsarbete  
påbörjades vid Västerängsskolan.

Hur gick det för våra  
olika verksamheter?
Kommunen måste, precis som hushåll och företag ha mer 
in komster än utgifter. År 2013 var Håbo kommuns kostnader  
96 procent av intäkterna. Dessa fyra procent gav oss vårt 
överskott.

De olika verksamheternas kostnader under 2013 landade på 
cirka 1,1 miljarder kronor och ökade med 37 miljoner från året 
innan. 

Tittar man på resultatet mot det som budgeterades för 2013 fick 
nämnderna ett nettounderskott om 8,1 miljoner kronor. I tabellen 
nedan kan ni se de olika verksamheternas resultat under 2013 
mot det som budgeterats.  

(i miljoner kronor) Budget Resultat Förändring
Kommunstyrelsen 93,1 91,7 +1,4
Bildningsnämnden 111,7 109,0 +2,8
Skolnämnden 349,8 353,8 -4,0
Socialnämnden 228,4 237,1 -8,8
Miljö- och tekniknämnden 88,0 87,6 +0,4
Summa 871 879,2 -8,1

VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2013



>  Start av uppbyggnad av förskolan Junibacken i 
Skokloster, som ska bli en förskola med åtta avdel-
ningar.

>  31 hektar mark har sålts för  
att ge plats till en företagseta-
blering som beräknas ge cirka 
500 arbetstillfällen i kommunen.

>  En ny ridvolt har anlagts vid Lundby ridskola

KOMMUNSTYRELSEN 
Håbo har blivit attraktivare som arbetsgivare

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan och samordnar planeringen och 
upp följningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 

I verksamheten återfinns kommunens centrala funk
tioner för sekretariat, planering, samhällsplanering, kommunika-
tion, kontaktcenter, upphandling, ekonomi, löneadministration, 
personal och IT.

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott mot budget på 1,4 mkr. 
De högre intäkterna är bland annat kopplade till ökad uthyrning 
av föreningslokaler och till interna intäkter för kommunens 
försäkringar. Personalkostnaderna ger överskott till följd av 
vakanta tjänster främst på plan och utvecklingsavdelningen.

Mål som uppfylldes
>  Ett ökat engagemang hos Håbo kommuns ungdomar att delta 

och engagera sig i samhällsutvecklingen.
>  Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och 

fritidsaktiviteter.
>  Håbo kommuns attraktionskraft som arbetsgivare ska öka.



>  Ny detaljplan antogs för cirka 100 nya  centrumnära hyreslägen-
heter och planen har också vunnit laga kraft.

>  Under året har kansliet arbetat med att 
digitalisera kallelseutskicken till kommun-
styrelsen genom att införa läsplattor till 
ledamöter och ersättare i kommunsty-
relsen.

BILDNINGSNÄMNDEN 
Positivt resultat trots högre personalkostnader

Bildningsnämndens ansvarsområde är bland annat 
gymnasieutbildning, vuxenutbildning och kommunal 
musikskola.

Nämndens resultat för 2013 var ett överskott med cirka 
2,8 mkr. Nettokostnaden för verksamheten minskade från 111,4 
mkr 2012 till 109,0 mkr 2013. Under året har kostnaden för 
elever i egen och annan kommun blivit lägre än förväntat samti-
digt som personalkostnaderna stigit mer än planerat.

Musikskolan har haft fler inskrivna elever än någonsin. En 
satsning på gitarrundervisning och sång i storgrupp som gjordes 
under året blev väldigt populärt.

Mål som uppfylldes
>  Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser  

och fritidsaktiviteter. 

Ej uppfyllt mål
>  Målet att fler elever ska söka till kommunens gymnasieskola/

vuxenutbildning har inte uppfyllts. Målet var att 73 procent av 
eleverna skulle söka sig till nationella program på Fride- och 
Kämpegymnasiet. Utfallet blev 65 procent. 

VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2013



>  Kommunstyrelsens förvaltning har genom 
omorganisation utökats med personal från 
biblioteket, kultur och fritidsgårdarna. Det nya 
kontaktcentret i kommunhuset startades i juni.

>  Projektet med minikockar i förskoleköken 
fortskrider.

>  Alla elever i årskurs 8 fick trafikutbildning.

SKOLNÄMNDEN 
Hög trygghet i skola och förskola

Skolnämnden fick ett underskott på cirka 4 miljoner 
kronor mot budget på grund av framför allt högre 
personalkostnader.

Kommunens skolor har sedan 1998 ständigt ökat det 
genomsnittliga meritvärdet i slutbetygen från årskurs 9, vilket 
även gäller för 2013.  

Trenden med fler fristående förskolor som vill etablera sig i 
kommunen fortsätter samtidigt som behovet av platser minskar. 

Mål som uppfylldes
>  Arbetsmiljön inom skolan ska vara trygg, utvecklande och 

hälsofrämjande för barnen, eleverna och personalen. Drygt 90 
procent av skolbarnen och 97 procent av föräldrarna till för-
skolebarn uppger att de upplever trygghet i skolan respektive 
förskolan.

Ej uppfyllt mål
>  Andelen elever som inte nått målen i alla ämnen har ökat 

jämfört med 2012. Målet var satt till 78,1 procent av eleverna. 
Utfallet blev 70,1 procent. För att vända den trenden har nämn-
den under året ökat fokus på resultatuppföljningen.



>  Under våren 2013 genomfördes ombyggnation av 
Café Håbo i kommunhuset för bättre arbetsmiljö 
och funktion för verksamheten.

>  Kostavdelningen börjar närma sig 
de nationella politiska målen när 
det gäller inköp av ekologiska 
livsmedel. Under år 2013 var 19 procent  
ekologiska varor.

SOCIALNÄMNDEN 
Ökade kostnader inom hemtjänst och individ- och 
familjeomsorg

Socialnämnden fick ett underskott på cirka 9 miljoner 
kronor mot budget på grund av framför allt högre 
kostnader inom områdena hemtjänst, daglig verksam-

het LSS och köpt vård för barn, unga och vuxna. Under 2013 
minskade antalet hushåll med ekonomiskt bistånd till följd av en 
låg arbetslöshet i kommunen och ett bra samarbete mellan 
kommunen och Arbetsförmedlingen.

Verksamheten fick under året ökade externa intäkter på grund av 
intäkter för utförda prestationer inom områdena bättre liv för 
sjuka äldre, kvalitetsregister, psykiatri och förebyggande arbete 
för barn och unga.

Mål som uppfylldes
>  Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer 

ska stödet till barn och unga utvecklas.
>  Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga 

verksamheter.
>  Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka.
>  Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen.

VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2013



>  Byggavdelningen fick utökade telefontider, 
öppet-hus-kvällar och möjlighet till drop-in-
besök

>  Gröna dalens idrottsplats fick ett utegym.

>  Äldreboende Solängen färdigställt med  
40 lägenheter, tillagningskök och personal-
utrymmen.

MILJÖ- OCH TEKNIKNÄMNDEN 
Bra resultat trots dyr snöröjning

Efter omprioriteringar och effektiviseringar höll 
miljö och tekniknämnden budget för första gången 
sedan 2008. Utfallet är ett överskott på 405 tkr. Detta 
är en stor förbättring från 2012 då resultatet var ett 

underskott på 9,5 mkr.

Inledningen av 2013 var som bekant ovanligt snörik vilket ledde 
till högre kostnader än vanligt för snöröjning, som under resten 
av året hanterades genom en mängd besparingsåtgärder. Juni-
backens förskola i Skokloster brann ner under 2012 men under 
2013 påbörjades bygget av en ny byggnad. Det nya huset kommer 
att byggas på ett energismart sätt och beräknas spara upp till   
30 procent energi jämfört med Boverkets byggregler. Energin 
hämtas dessutom delvis från bergvärme och solceller.

Mål som uppfyllts
>  Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir trygga, 

tillgängliga och attraktiva.
>  Förbättra tillgängligheten för medborgarna.
>  Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens resur-

ser och även mänskliga resurser, dvs medarbetare i kommunen.



Här kan du läsa om  
vår vision för Håbo 2030

vårt 
HÅBO  
2030

Den nya versionen antogs av  
kommunfullmktige i mars 2014.  
Läs mer på habo.se/vision

HÅBO KOMMUN, 746 80 BÅLSTA • Telefon växel: 0171-525 00
Fax: 0171-563 33 • E-post: kommun@habo.se KS
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