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Förord
Håbo kommun är en växande kommun och det
händer många spännande saker. Under året
passerade vi siffran 20 000 gällande antalet
invånare i kommunen. Fler invånare ger högre
skatteintäkter vilket gynnar utvecklingen. När vi
växer i den takt vi gör ställer det stora krav på
bostäder och service. För att ha förmågan att hålla
jämna steg med inflyttning och service är planprogrammet av största vikt. Efterfrågan på mark
för företagsetablering är hög, och med Håbos
strategiska läge i Mälardalen är det mycket
attraktivt att söka sig hit. Vi ligger nära flera
stora flygplatser, vi har järnvägen med ett färdigt
stickspår, E18 som passerar förbi samt Mälaren
för båttransporter.
Med fler företag som vill etablera sig här måste vi
också ha beredskap för att kunna erbjuda bostäder, dels för nya invånare, men också för de
ungdomar som redan bor i kommunen men kanske
vill flytta hemifrån. Det finns också ett växande
behov från de Håbobor som flyttade hit på 60-,
70- och 80-talet som nu känner att villan ska
bytas mot en bekväm lägenhet.
Skolan är under ständig utveckling, och ska vara
det. En skola där våra ungdomar förbereds för
vuxenlivet och ges möjlighet till inspirerande
utveckling. Vi måste vara öppna för förändringar.
Skolan gick även under 2014 med ett underskott,
men med vissa åtgärder kommer vi att få budgeten
i balans utan att för den skull riskera kvaliteten.
Det är oerhört glädjande att skolan visar på
förbättrade resultat, och kommunens vision är
givetvis att ha en skola i toppklass.

måste kommunen arbeta för att få ner låneskulden. För att åstadkomma detta innebär det ett
ständigt arbete i organisationen med utveckling av
både kvalitet och effektivitet.
Håbo kommun är också den största arbetsgivaren
i Håbo med närmare 1500 anställda. 1500 anställda som varje dag går till jobbet med Håbobornas
bästa för ögonen, som varje dag gör sitt yttersta
för att vi alla ska få den service vi efterfrågar.

Socialnämnden har också uppvisat ett negativt
resultat vad gäller budget, men kan trots det
stoltsera med länets bästa resultat från de enkätundersökningar som gjorts. För att komma till
rätta med underskott har nämnden delats i två
nämnder, en vård och omsorgsnämnd och en
socialnämnd.

Jag vill därför rikta ett stort och varmt tack till
alla engagerade och kompetenta medarbetare som
på ett så förtjänstfullt sätt gjort sitt bästa för
Håboborna under 2014.

En annan utmaningar är att kommunens äldreomsorg kommer att växa i framtiden, vilket
kommer att ställa finansieringskrav både vad
gäller investeringar och verksamhet. Samtidigt

Carina Lund
Kommunstyrelsens ordförande
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Fakta om
Håbo kommun

Innehåll

Procent av
giltiga röster
Mandat
valet 2010

Socialdemokraterna

15

35,7

Bålstapartiet

2

4,6

Miljöpartiet de gröna

2

5,9

Vänsterpartiet

1

2,8

Moderaterna

10

25,3

2

Förord

5

Förvaltningsberättelse

23 Hundralappen
24 Personalredovisning
28 	Befolkning, sysselsättning
och kommunikationer

Folkpartiet liberalerna

2

3,9

Centerpartiet

3

7,2

Ekonomisk redovisning

Kristdemokraterna

1

3,0

Sverigedemokraterna

5

11,3

31 Resultaträkning koncern

Summa

41

34 Resultaträkning
2000

2010

2013

2014

11 874 13 203 14 247 15 753 15 903 16 060

Övergran

560

724

941

1 337

1 465

1 424

Häggeby

215

332

478

575

573

557

Skokloster

652

950

1 802

1 964

2 027

1 993

Kommunen

13 301 15 209 17 468 19 629 19 968 20 034

35 Balansräkning
36 Finansieringsanalys
37 Driftsredovisning
38 Investeringsredovisning
39 Exploateringsredovisning
41 Redovisningsprinciper
43 Notförteckning

Åldersfördelning per 2014-12-31
Håbo kommun
Ålder

Riket

Uppsala län

Verksamheterna

Antal

Procent

Procent

Procent

0-6

1 725

8,6

8,4

8,4

7-9

874

4,4

3,5

3,5

10-12

867

4,3

3,3

3,3

13-15

801

4,0

3,1

3,0

16-19

1 026

5,1

4,4

4,4

20-29

2 166

10,8

13,6

16,2

80 Socialnämnden

30-44

3 921

19,6

19,1

18,8

90 Miljö- och tekniknämnden

45-64

5 162

25,8

25,0

24,1

65-79

2 937

14,7

14,5

13,8

98 VA-avdelningen

80 -w

555

2,8

5,1

4,4

20 034

100,0

100,0

100,0

Summa

50 Kommunstyrelsen
60 Överförmyndarnämnden
62 Tillståndsnämnden
66 Bildningsnämnden
72 Skolnämnden

102 Avfallsavdelningen
106 Håbohus AB
110 Håbo Marknads AB
113 	Kommunalförbundet

Utdebitering, åren 2010-2014
Håbo kommun

2010

2011

2012

2013

2014

Kommunen

21,83

21,83

21,34

21,34

21,34

Landstinget

10,37

10,37

10,86

11,16

11,16

Utdebitering totalt

32,20

32,20

32,20

32,50

32,50

Ekonomisk redovisning

1990

Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Bilaga
117 Revisionsberättelse

Verksamheterna

KalmarYttergran

1980

32 Balansräkning koncern
33 Finansieringsanalys koncern

Befolkning per 2014-12-31
Församling
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Parti
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Organisation
Kommunfullmäktige
Ordf: Ulf Winberg (M)

Håbohus AB

Revisorer

Styrgrupp
för ungdomsarbete
/Brottsförebyggande
rådet

Ordf:
Fredrik Anderstedt (S)

Ordf: Lars Sundling (M)

Läs mer s. 106

Kommunstyrelsen

Valberedning

Ordf: Carina Lund (M)

Pensionärsråd
Handikappsråd
Kommunstyrelsens
förvaltning

kom.dir: Per Kjellander

Håbo Marknads AB

Ordf: Lars-Göran
Bromander (S)

Läs mer s. 50

Ordf: Lars-Göran
Bromander (S)
Läs mer s. 110

Demokratiberedning
Ordf: Sven Svanström
(Båp)

Kommunalförbundet
Räddningstjänsten
Enköping-Håbo

Valnämnd

Ordf: Agneta Hägglund (S)

Ordf: Solveig
Kalliomäki (S)

Bildningsnämnd

Ordf: Werner
Schubert (S)

Skolnämnd

Ordf: Pyry
Niemi (S)

Miljö och
tekniknämnd
Ordf: Christian
Nordberg (MP)

Läs mer s. 66

Läs mer s. 72

Läs mer s. 90

Barn och utbildningsförvaltning
Förv chef:
Hans Elmehed

Kommunstyrelsens förvaltning
kom.dir:
Per Kjellander

Politiker

Samverkansorgan

Tjänstemän

Helägda kommunala bolag

Organisation per 141231

Tillståndsnämnd

Läs mer s. 113

Ordf: Sjunne Green
(Båp)

Socialnämnd

Ordf: Eva Staake (S)

Överförmyndarnämnd

Läs mer s. 62

Läs mer s. 80

Läs mer s. 60

Bygg- och
miljöförvaltning

Förv chef:
Anna-Karin Bergvall

Socialförvaltning

Ordf: Marie
Nordberg (MP)

Förv chef:
Thomas Brandell
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Kommunstyrelsens
ledamöter.
Övre raden från vänster:
Owe Fröjd (Båp),
Werner Schubert (S)
ordförande - Carina
Lund (M),
Lars-Göran Bromander (S),
Fred Rydberg (KD),
vice ordförande - Liselotte
Grahn Elg (M)
Michael Rubbestad (SD)
Nedre raden från vänster:,
Göran Eriksson (C),
Eva Staake (S)
Fredrik Anderstedt (S),
Agneta Hägglund (S),
Christian Nordberg (MP),
Saknas på bilden
Håkan Welin (FP)

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges tre övergripande mål har inte uppfyllts i sin helhet detta år. Nämnderna har uppfyllt 17 av 25
mål. Ett av kommunens två finansiella mål har uppfyllts.

Kommunens samlade verksamhet

Syftet med den sammanställda redovisningen är
att sammanfatta kommunens ekonomiska ställning och åtaganden. Det handlar om att ge en
helhetsbild av verksamheten oavsett om den
bedrivs i egen regi eller utförs av interna eller
externa bolag.
Kommunens samlade verksamhet består, utöver
kommunen, av kommunens helägda kommunala
bolag, Håbohus AB och Håbo Marknads AB.
Kommunen bedriver även räddningsverksamhet
tillsammans med Enköpings kommun i en kommunalförbud. Kommunen har tillsammans med
Trosa kommun en gemensam nämnd, där Håbo
kommun administrerar Trosa kommuns löneutbetalningar.
Verksamheten i extern regi där kommunen köper
huvudverksamheter från andra utförare uppgick
till 209,3 mkr. Det innebär att cirka 19 % av
kommunens verksamhet utförs av andra utförare
än kommunen. Generellt gäller att kommunen har
det övergripande ansvaret för verksamheten även

Bokslutet visar ett positivt resultat för hela koncernen och
kommunen redovisar ett resultat på 16,9 mkr. Dock behöver man ta höjd för kommande kända och okända
kostnadsökningar och intäktsminskningar genom att
öka andelen eget kapital.

om själva utförandet ligger utanför kommunens
organisation. Undantaget är tillsynsansvaret för
grundskolan och gymnasiet som ligger på Skolinspektionen. Skolnämnden betalar 66,6 mkr för
grundskola, förskoleklass, fritidshem och förskola
som utförs av annan huvudman än kommunen.
Socialnämnden köper främst äldreboende, hemtjänst samt institutionsvård för 0-20-åringar för
66,3 mkr från andra utförare. Bildningsnämnden
betalar 51,1 mkr för elever som väljer att gå i
andra gymnasieskolor än kommunens.

Kommunkoncern

I den kommunala koncernen ingår kommunen och
kommunens helägda bolag Håbohus AB och Håbo
Marknads AB samt kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Vid upprättandet
av den sammanställda redovisningen har kommunens redovisningsprinciper varit vägledande.
Ingen justering av avskrivningsprinciper har
gjorts utan varje företags principer gäller. Interna
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poster av väsentligt värde har eliminerats vad
gäller mellanhavanden mellan kommunen och
bolagen samt mellan respektive bolag och mellan
kommunalförbundet för räddningstjänsten och
kommunen.
Sammanställt resultat åren 2013/2014

soliditeten till 0,5 (-1,5) procent. I jämförelsen
uppgick länets vägda medelvärde av soliditeten till
40,8 procent och inklusive pensionsförpliktelser
till 20,4 procent, år 2013.
Sammanställt resultat åren 1996-2014, mkr
50

Bokslut 2013

Bokslut 2014

40

355 856

346 631

30

-1 083 985

-1 127 418

20

-77 906

-83 766

0

-806 035

-864 553

-10

Skattenetto

906 174

941 547

Finansnetto

-50 269

-41 921

Resultat efter
finansiella poster

49 870

35 073

Uppskjuten skatt

431

-3 427

Skatt på årets
resultat

-2 069

-4 229

Resultat

48 232

27 417

2 026 513

2 130 192

16,6 %

17,2 %

tkr

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnad

Omslutning
Soliditet

10

Konsolideringen till kommunkoncernnivå omfattar
Håbo kommun, Håbohus AB, Håbo Marknads AB
samt Håbo kommuns andel, det vill säga 35
procent av kommunalförbundet Räddningstjänsten
Enköping–Håbo. Eliminering har gjorts av periodiseringsfonder och obeskattade reserver för Håbo
Marknads AB samt för Håbohus AB. Årets resultat mäts efter finansnetto och efter extraordinära
intäkter och kostnader. I 2014 års bokslut uppgick
koncernens resultat till ca 27,4 (48,2) mkr, vilket
var cirka 20,8 (15,8) mkr sämre än föregående år.
Kommunens del av resultatet var 16,9 (43,4) mkr,
vilket var 26,5 mkr sämre än föregående år. De
kommunala bolagen redovisade ett positivt resultat på sammanlagt drygt 10,7 (5,3) mkr, varav
Håbohus AB 9,5 (5,9) mkr och Håbo Marknads AB
1,2 (-0,5) mkr. Räddningstjänsten redovisar ett
underskott på cirka 0,6 (-1,6) mkr, varav Håbo
kommuns andel är cirka 0,2 mkr.
Koncernen redovisade ett positivt resultat för
2014, men låneskulden är fortfarande stor och
koncernen mycket räntekänslig. Koncernen måste
även framöver öka andelen eget kapital och därigenom skapa reserver för att möta kommande både
kända och oförutsedda kostnadsökningar eller
intäktsminskningar.
Koncernens soliditet har ökat från 16,6 till 17,2
procent. Inklusive pensionsåtaganden uppgår

-20
-30
-40
-50

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar ökade med 103,7
(126,1) mkr netto, varav Håbohus AB:s tillgångar
ökade med 59,3 (32,0) mkr, Håbo Marknadsbolagets tillgångar minskade med 0,4 mkr medan
kommunens tillgångar ökade med cirka 45,7 (92,7)
mkr. Förklaringen till kommunens ökning av
tillgångar är i huvudsak de stora investeringarna i
fastigheter och inom vattenverket. Avskrivningarna uppgick till 83,8 (77,9) mkr, en ökning med
5,9 mkr sedan år 2013.

Skulder

Skulderna inklusive pensionsförpliktelser och
avsättningar förändrades med 74,2 (75,3) mkr.
Avsättningarna ökade med 1,3 (12,1) mkr sedan
föregående år. Den stora ökningen år 2013 berodde
i huvudsak på förändringen av ripsräntan för
beräkningen av pensionsavsättningar enligt den
kommunala så kallade blandmodellen. Lång- och
kortfristiga skulder ökade med 74,3 (63,1) mkr.
Långfristiga skulder ökade med 95,6 (30,3) mkr
varav 38,8 (25,8) mkr förklaras av Håbohus AB:s
upplåning av externa lån. Kortfristiga skulder
minskade med 22,6 (+32,8) mkr. Pensionsförpliktelser som redovisas utanför kommunens balansräkning, enligt blandmodellen, minskade med 13,5
(+23,8) mkr i jämförelse med föregående år.

Ansvarsförbindelser och borgensåtaganden

Externa borgensåtaganden och ansvarsförbindelser för koncernen uppgick vid årets slut till 89,2
(134,6) mkr, vilket var en minskning med 45,4
mkr sedan 2013. Minskningen beror på att kommunens borgensåtagande för bostadsrättsföreningarna Väppeby och Väppeby 2 (kommunens LSSoch äldreboende) upphörde i december 2014 på
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grund av att fastigheterna såldes till Håbohus AB
av bostadsrättsföreningarna.
Ansvarsförbindelser
tkr
Bostadsrätter statlig kreditgaranti
Egnahem statlig kreditgaranti
Egnahem kommunal kreditgaranti
Ansvarförbindelse Håbohus AB
Fastighetsförteckningar Håbohus AB 1)

År 2013

År 2014

700

700

0

0

283

154

117

133

86 711

86 711

1 642

1 485

45 177

0

134 630

89 183

Borgensåtaganden
Föreningar
BRF Väppeby
Summa

1) Avser ansvarsförbindelsen på Källvägen (kooperativa hyresrätter)

Kommuninvest - medlemsansvar
Håbo kommun har ingått en solidarisk borgen
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Håbo
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser
till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar
till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av
de totala förpliktelserna uppgick till 910 354 525
kronor och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 884 381 992 kronor.

Håbohus AB

Verksamhet
Bolaget äger fastigheter belägna inom Håbo
kommun. Fastigheterna omfattar både bostäder
och lokaler. Bolaget är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretagsorganisation, SABO, samt
Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation,
Fastigo. Dessutom är bolaget delägare i Husbyggnadsvaror, HBV förening u.p.a.
Antalet ägda lägenheter uppgick per 2014-12-31
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till 1 335 st med en bostadsyta om ca 89 100 m²
samt ca 9 120 m² lokalyta. I antalet lägenheter
ingår 172 bostäder för grupp-, äldreboende och
särskilt boende samt 66 lägenheter med upplåtelseformen kooperativ hyresrätt.
Händelser av väsentlig betydelse
Under 2014 har Håbohus färdigställt 52 lägenheter och kontrakterat ytterligare 110, detta innebär
att bolaget ökar beståndet med ca 12 %.
På Dalvägen 3 är 52 lägenheter färdigställda och
samtliga är uthyrda. Initialt var lägenheterna
tänkta som boende för 60+ men på grund av
bristande efterfrågan togs åldersbegränsningen
bort. På Dalvägen byggdes fem huskroppar varav
en är byggd som LSS-boende, övriga lägenheter är
vanliga hyresrätter.
Produktionen kommer att påbörjas vid Kyllers
Backe under våren 2015. Under 2016 kommer
sammanlagt 110 lägenheter och 2 lokaler att vara
klara för inflyttning. Produktionen innehåller sex
huskroppar i tre till fem våningar (sju med suterrängvåning).
En planändring är påbörjad på Väppeby Äng för
att möjliggöra en ändamålsenlig exploatering.
Håbohus beräknar kunna bygga ca 70 lägenheter
inkluderat en gruppbostad för LSS, planerad
byggstart är 2016. Håbohus har lämnat ett bidrag
i den markanvisningstävling som Håbo kommun
hållit för framtida exploatering av Bålsta centrum.
Håbohus ambition är att vara en av exploatörerna
i första och i kommande etapper i projektet med
nya Bålsta centrum.
För att klara bolagets nyproduktion utan att soliditeten sjunker för mycket har bolaget fattat beslut
om att avyttra två fastigheter på Baldersvägen
14-18 och Älvkvarnsvägen 3-5. Fastigheterna
erbjöds efter värdering till hyresgästerna för
ombildning till bostadsrätt. I båda fastigheterna
fanns tillräckligt stöd för att genomföra en ombildning och den 5 maj tillträdde bostadsrättsföreningarna fastigheterna. I Gillmarken har försäljningarna fortsatt och under 2014 har sex fastigheter
sålts, därmed har Håbohus kvar 34 fastigheter i
området.
Håbohus har förvärvat två vårdfastigheter, ett
demensboende med 18 lägenheter och ett LSSboende med 6 lägenheter som tidigare var i bostadsrättsform med Håbo kommun som huvudägare. Utgångspunkten för affären var en sänkt
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boendekostnad för brukarna och en marknadsmässig avkastning för Håbohus. Med lägre finansiella
kostnader än den tidigare bostadsrättsföreningen
kunde förvärvet genomföras med marknadsmässig
avkastning samtidigt som en sänkning av hyran
på demensboendet genomfördes.
Ekonomi
Nedan redovisas ett sammandrag av bolagets
resultat och balansräkning. Bolaget redovisar ett
positivt resultat om 9,5 mkr, i huvudsak beroende
på fastighetsförsäljningar under året. Bolagets
samlade skuld både det lång- och kortfristiga har
ökat med ca 44,9 mkr. Likvida medel har ökat från
förra året med 14,6 mkr. Bolaget soliditet har
förbättrats från 7,9 procent till 8,4 procent. För
ytterligare information om Håbohus AB hävisas
till bolagets avsnitt.
Resultaträkning Håbohus AB
År 2013

År 2014

108 662

114 965

6 005

15 135

Verksamhetens kostnader

-61 794

-62 260

Avskrivningar

-22 450

-25 554

Finansnetto

-22 849

-23 823

7 574

18 463

tkr
Verksamheternas intäkter
Försäljning fastigheter

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

0

-6 083

377

1 130

-2 082

-4 015

5 869

9 495

Balansräkning Håbohus AB
År 2013

År 2014

Anläggningstillgångar

790 902

833 612

Omsättningstillgångar

601

2 626

7 345

21 958

798 848

858 196

62 910

72 405

1 201

7 285

tkr

Kassa och bank
Summa tillgångar
Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Soliditet

11 024

9 894

705 214

743 966

18 499

24 646

798 848

858 196

7,9 %

8,4 %

Håbo Marknads AB

Verksamhet
Håbo Marknads AB är ett bolag som är helägt av
Håbo kommun och 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
kommun. Kommunen ska vara en attraktiv
etableringsort för företag och boende.
Bolaget har verksamhet inom dessa sex områden:
Nyföretagande – Företagsutveckling – Ungt
företagande – Företagslots – Nyetableringar –
Turismutveckling.
Bolaget ska utveckla den egna företagsmarken och
samarbeta med kommunen i markfrågor gällande
företagsetableringar.
Händelser av väsentlig betydelse
Årets händelser omfattar en mängd olika aktiviteter som Håbo Marknads AB har genomfört för att
stärka näringslivet och främja kontakter och
företagande. Totalt har bolaget under året gjort 50
aktiviteter som besökts av 1800 personer.
Tillsammans med kommunen har Bålsta Handel
och Bålsta Företagsförening startat näringslivsråd.
Under sommaren drev bolaget en turistbyrå under
sex veckor i Skokloster. Antal turister i Skokloster
har under 2014 ökat med 15 000, till 69 000 på
årsbasis. Åbergs Museum har ca 28 000 besökare.
Bolaget har fortsatt att arbeta med planarbetet
och marknadsföringen av projektet Logistik
Bålsta. Projektet fick under hösten tillfälligt stopp
då detaljplanen överklagats i övre mark- och
miljödomstolen i frågan runt hanteringen av
salamandrar.
Fortsatta förhandlingar pågår med intressenter
för etablering.
Ekonomi
Nedan redovisas ett sammandrag av bolagets
resultat och balansräkning. Bolaget redovisar ett
positivt resultat om 1,2 mkr, i huvudsak beroende
på upplösning av obeskattade reserver från år
2013. Försäljningsintäkter från markförsäljning
uppgick till ca 6,8 mkr en ökning med 3,5 mkr
jämfört med föregående år. Bolagets samlade
skuld både det lång- och kortfristiga har minskat
med ca 0,1 mkr. Likvida medel har ökat från förra

Inledning

Håbo kommun årsredovisning 2014

Resultaträkning Håbo Marknads AB
tkr

År 2013

År 2014

Verksamhetens intäkter

2 220

2 090

Försäljning mark

3 262

6 750

-5 584

-8 515

-52

-60

Finansnetto

-406

-357

Resultat efter finansnetto

-560

-92

Uppskjuten skatt

53,7

1 526

Skatt på årets resultat

13,3

-214

-493,0

1 220

År 2013

År 2014

Anläggningstillgångar

2 449

2 781

Omsättningstillgångar

28 588

24 519

2 217

5 523

Summa tillgångar

33 254

32 823

Eget kapital

15 815

17 034

1 755

228

14 810

14 810

874

751

Summa eget kapital och skulder

33 254

32 823

Soliditet

47,6 %

51,9 %

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Årets resultat
Balansräkning Håbo Marknads AB
tkr

Kassa och bank

Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Enköping-Håbo

Verksamhet
Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullfölja de skyldigheter som medlemskommunerna har enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.
I förbundets uppdrag ingår att utbilda kommunens
anställda i HLR och Brandskydd. Under hösten
erbjuds även utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete. Förbundet kan därutöver komma
överens med en medlem om att utföra tilläggsuppdrag.
Håbo kommuns andel av räddningstjänsten är
35 procent och Enköpings kommuns andel är
65 procent.

Händelser av väsentligt betydelse
Ansvaret för kommunens krisberedskapsarbete
flyttades tillbaka till kommunerna under 2014.
Resultatet har blivit att det finns en ansvarig för
säkerhetsfrågor i kommunerna och att bättre
förutsättningar nu finns för ett systematiskt
säkerhetsarbete. Räddningstjänsten ger fortsatt
stöd i säkerhetsfrågor.
Med start 2014 har räddningstjänsten fått uppdraget att utbilda kommunernas anställda i HLR och
Brandskydd. Kurserna har varit fulltecknade
under året. Under hösten har även kurser i systematiskt brandskyddsarbete lagts till.
I april 2014 inleddes ett samarbete mellan förbundet, Uppsala brandförsvar, Storstockholms Brandförsvar, Gotland och Norrtälje i en gemensam
räddningsregion. Samtliga brandförsvar larmas
från en gemensam räddningscentral. Regionen
visade styrka i samband med branden i Sala där
alla gemensamt stöttade med ledning och släckresurser.
2014 har varit ett normalt år när det gäller antalet
insatser. Med undantag för branden i Sala har
kommunerna inte drabbats av några större olyckor
som krävt mer omfattande insatser.
Ekonomi
Nedan redovisas ett sammandrag av Håbo kommuns andel om 35 procent av kommunalförbundets
resultat och balansräkning. Förbundet redovisar
ett negativt resultat om sammantaget 0,6 mkr,
varav Håbos andel utgör 0,2 mkr i underskott. Förbundets samlade skuld både det lång- och kortfristiga har ökat med ca 200 tkr eller 83 tkr för Håbo.
Likvida medel har ökat från förra året med 300
tkr. Förbundets soliditet har försämrats från -1,1
procent till -3,0 procent. För ytterligare information om Räddningstjänsten Enköping - Håbos
hävisas till förbundets avsnitt.
Resultaträkning Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Resultaträkning, tkr
Verksamheternas intäkter

År 2013

År 2014

1 693

1 544

Driftbidrag från kommunen

16 205

17 539

Verksamheternas kostnader

-17 335

-18 633

563

450

Avskrivningar

-633

-557

Finansnetto

-503

-90

Resultat efter finansiella poster

-573

-197

Verksamhetens nettokostnad

Inledning

året med 3,3 mkr. Bolaget soliditet har förbättrats
från 47,6 procent till 51,9 procent. För ytterligare
information om Håbo marknads AB hävisas till
bolagets avsnitt.
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Balansräkning Räddningstjänsten Enköping-Håbo
tkr

År 2013

År 2014

Anläggningstillgångar

6 097

7 285

Omsättningstillgångar

1 621

1 037

Kassa och bank

1 411

1 526

Summa tillgångar

9 129

9 848

-105

-302

Eget kapital

överskott om totalt 1,4 (-1,5) mkr, varav avfallsverket ett underskott om 1,0 (1,0) mkr och vattenverket ett överskott om ca 2,4 (-0,5) mkr. Vad gäller
vattenverkets överskott för år 2014 regleras det
direkt mot va-fonden i balansräkningen som en
minskning av fordran till kommunen och vattenverkets resultatet belastar inte kommunens
resultaträkning.

Långfristiga avsättningar

3 950

4 784

Långfristiga skulder

2 450

2 450

tkr

Kortfristiga skulder

2 834

2 916

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

9 129

9 848

Kommunen
Ekonomi
Årets resultat

Kommunen redovisade för år 2014 ett positivt
resultat på 16,9 (43,4) mkr, vilket var 2,2 mkr
sämre än budgeterat. Avvikelsen beror på flera
poster, bland annat på lägre skatteintäkter och det
kommunala utjämningsbidraget som för Håbo var
-3,9 (+2,6) mkr eller 0,4 procent lägre än budgeterat. Exploatering och fastighetsförsäljningar under
året gav ett överskott med 1,9 mkr.
Räntekostnaderna för kommunens långfristiga lån
hos banker och andra kreditinstitut blev 5,0 mkr
lägre än budgeterat, beroende på det låga ränte
läget.
År 2009 beslutade kommunfullmäktige att kommunen skulle vara med och finansiera Citybanan
med 38,0 mkr. Indexuppräkningen för 2014
belastade kommunens finansiella kostnader med
300 tkr. Kontot för pensionskostnader och upplupna lönekostnader gav ett överskott på 1,4 mkr.
Avskrivningarna av kommunens anläggningstillgångar och inventarier blev lägre än budgeterat
och gav ett överskott på cirka 0,7 mkr, huvuddelen
av överskottet på avskrivningar redovisas hos
nämnderna. Kostnaden för avskrivningar för
maskiner och investeringar gjorda innan år 2014,
budgeterade på finansförvaltningen uppvisar ett
underskott om 2,3 mkr. Övriga poster som gav
underskott var bland annat internränteintäkter
om ca 1,6 mkr.
Nämnderna redovisar ett underskott om 1,6 (8,1)
mkr. Den största avvikelsen redovisar socialnämnden med 4,7 (8,8) mkr, skolnämnden ca 3,0 (4,0)
mkr och överförmyndarnämnden 0,2 (0,2) mkr.
Taxefinansierade verksamheter redovisar ett

Resultaträkning Håbo kommun
Bokslut 2013

Bokslut 2014

Verksamhetens
intäkter

267 020

241 219

Verksamhetens
kostnader

-1 103 255

-1 148 215

-26 528

-17 650

-862 763

-924 646

906 174

941 547

43 411

16 901

1 202 222

1 247 914

21,4 %

21,9 %

Finansnetto
Verksamhetsnetto
Skattenetto
Resultat
Omslutning
Soliditet

Resultat jämfört med budget

Resultatet för nämnderna, exklusive avgiftsfinansierade verksamheter, blev ett underskott på 1,6
(8,1) mkr. Finansförvaltningen redovisade ett
underskott på ca 0,6 mkr. Huvuddelen av underskottet beror på högre avskrivningskostnader och
lägre intäkter för internränta. Finansnetto uppgår
till ett överskott på ca 4,8 (0,8) mkr, beroende på
lägre räntekostnader för kommunens långfristiga
lån. Skattenettot blev ca 3,9 (2,6) mkr lägre än
budgeterat. Kostnaderna för avskrivning av
kommunens inventarier anskaffade innan år 2013
blev 2,4 mkr (5,8 mkr) högre än budgeterat.
Avfallsverket redovisade ett underskott om ca 1,0
mkr vilket regleras mot upparbetat eget kapital för
verket, se not 36.
Avvikelser mellan budget och resultat för nämnderna år
2013-2014
Bokslut 2013

Bokslut 2014

Kommungemensamma verksamheter

+1,7

+2,0

Bildningsnämnd

+2,8

+3,2

Skolnämnd

-4,0

-3,0

Socialnämnd

-8,8

-4,7

Överförmyndarnämnden

-0,2

-0,2

0

+0,7

Nämnder/styrelse, mkr

Tillståndsnämnden
Miljö- och tekniknämnd

+0,4

+0,4

Avfallshantering

-1,0

-1,0

Summa

-9,1

-2,6

Inledning

Den största procentuella avvikelsen mot budgeten
uppvisar överförmyndarnämnden med 21,7 procent (0,2 mkr), socialnämnden med 2,0 procent (4,7
mkr) och skolnämnden med 0,8 procent (3,0 mkr).
Bildningsnämnden, kommunstyrelsen inkl.
övergripande verksamheter, tillståndsnämnden
och miljö- och tekniknämnden redovisar ett
positivt resultat med 2,0 procent eller 6,3 mkr
jämfört med budgeten. Anledningen till avfallsverkets underskott på 1,0 mkr är att verket har köpt
nya avfallskärl för sopsortering till hushållen.
VA-verkets resultat för 2014 uppgår till ett överskott om ca 2,4 mkr, vilket inte redovisas i tabellen ovan beroende på att resultatet för VA-verket
regleras i balansräkningen mot tidigare års
underskott. Utförligare analyser och kommentarer
redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser.

Resultat år 1996-2014

För åren 1996-2000 uppgick de ackumulerade
underskotten till 180 mkr. De senaste 14 åren har
kommunen redovisat överskott om sammanlagt
287 mkr.
Resultat år 1996-2014 (mkr)
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Nämndernas nettokostnader

Nämndernas nettokostnader ökade med 30,7 mkr
jämfört med år 2013. Kostnadsökningen var
3,7 procent, vilket kan jämföras med ökningen på
19,8 mkr (2,46 procent) mellan 2012 och 2013.
Ökning av nettokostnader
Analysen i tabellen nedan visar att den procentuella nettokostnadsökningen mellan 2013 och 2014
var högre än mellan 2012 och 2013. I relation till
ökningen av skattenettot med 35,4 mkr mellan
åren, var nettokostnadsökningen 0,2 procentenheter lägre 2014. I analysen har eliminering skett på
nettokostnader för avgiftsfinansierade verksamheter, pensionskostnader, upplupna löneskulder och
realisationsvinster. För att jämförelsen mellan
åren ska bli rättvisande har kommunen inte tagit
med interna intäkter och kostnader, exempelvis
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internhyrestransaktioner och kapitalkostnader
d.v.s. internränta och avskrivning på tillgångarna.
Kostnader inom kommungemensam verksamhet
Kommungemensamma verksamheters nettokostnader ökade med 10,4 mkr, eller 13,3 procent. De
ökade kostnaderna har uppstått inom flera verksamheter: Kommundirektören 1,2 mkr, Räddningstjänst 1,3 mkr, Administrativa avdelningen
4,0 mkr, Kultur och livsmiljö 2,4 mkr, Personalavdelning 0,4 mkr och Plan och utveckling 1,2 mkr ,
i jämförelse mellan åren 2013 och 2014.
Kostnadsökningar mellan åren förklaras dels av
att tjänsterna inom kommunikation och samhällsplanering flyttades från nämnderna till kommunstyrelsen under år 2014, dels att räddningstjänsten fick utökad anslag samt satsningar inom
främst kontaktcenter, IT-drift och webbutveckling.
Nettokostnader för nämndernas verksamheter, exklusive interna transaktioner och
kapitalkostnader.
Hos nämnderna minskade bildningsnämndens
nettokostnader med ca 2,9 mkr eller 2,9 procent.
Inom gymnasieverksamhet minskade kostnaderna
med 2,8 mkr från förra året. Kommunens egna
gymnasie inkl. särgymnasie ökade kostnaderna
med 1,7 mkr. Köp av externa platser i andra
gymnasier och särskola minskade med ca 0,5 mkr,
medan försäljning av gymnasie- och särskoleplatser till andra kommuner ökade med 3,9 mkr
jämfört med föregående år. Förvaltningsgemensam
verksamhet visar en minskning av kostnaderna
med cirka 0,6 mkr jämfört med år 2013. Inom
musikskolan, kommunalvuxenutbildning och
politisk verksamhet ökade kostnaderna med cirka
0,4 mkr.
För skolnämndens del ökade nettokostnaderna
med 12,3 mkr eller 4,1 procent. Kostnaden ökade
främst inom grundskola med 7,6 mkr, förskola 2,4
mkr, skolbarnomsorg med 1,5 mkr och förvaltningsgemensam verksamhet 0,9 mkr. Verksamheten förskoleklasser minskade kostnaderna om ca
0,1 mkr.
Socialnämndens nettokostnader ökade med 7,6
mkr eller 3,5 procent, på grund av flera kostnadsökningar: äldreomsorg ökade med 6,7 mkr,
individ- och familjeomsorg 1,6 mkr ekonomiskt
bistånd 1,2 mkr och övrig gemensam administration 0,6 mkr. Verksamheterna som hade lägre
kostnader än 2013 var insatser enligt LSS med
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1,1 tkr, färd-/riksfärdtjänst med 0,7 mkr, förebyggande arbete för äldre- och funktionshindrade med
ca 0,2 mkr och arbetsmarknadsstöd med 0,5 mkr.
Miljö- och tekniknämndens nettokostnader ökade
med 1,1 mkr eller 0,9 procent. Kostnadsökningar
är fördelade på idrotts- och fritidsanläggningar
1,1 mkr, parker 0,8 mkr, kosten ca 0,3 mkr,
kommunikationer 0,3 mkr, gator och vägar
0,1 mkr. För verksamheterna nämnd och teknisk
avdelning minskade kostnaderna totalt med
1,5 mkr.
Tillståndsnämndens nettokostnader ökade med
1,9 mkr eller 24,3 procent. Kostnadsökningar är
fördelade på Bygg- och miljö förvaltningschef
1,2 mkr, byggavdelning 0,6 mkr, mät,kart och
GIS 0,2 mkr. Övriga verksamheter redovisar en
kostnadsminskning på 0,1 mkr.
Intäktsökning i form av realisationsvinster från
markförsäljning med mera ökade med ca 0,4 mkr
jämfört med år 2013.
Nettokostnadsförändring och realisationsvinster exklusive
interntransaktioner, tkr
Bokslut
2013

Bokslut
2014

Förändringar

Procent

Kommungemensamma verksamheter 1)

-78 440

-88 883

10 442

13,3

Överförmyndarnämnden

-1 097

-1 363

266

24,2

Nämnd

Tillståndsnämnden

-7 831

-9 730

1 899

24,3

-99 489

-96 557

-2 932

-2,9

Skolnämnden

-298 795

-311 085

12 290

4,1

Socialnämnden

-220 799

-228 432

7 633

3,5

Miljö- och tekniknämnden

-120 558

-121 683

1 125

0,9

Summa

-827 009

-857 733

30 723

3,7

Bildningsnämnden

Realisationsvinster
Summa

1 494

1 943

-449

30,1

-825 515

-855 790

30 274

3,7

Korrigeringar har gjorts mellan verksamheterna år 2013 beroende på
organisationsförändringar år 2014, bl.a har tillståndsnämnden tillkommit.
Kapitalkostnaderna är exkluderade i redovisningen ovan. Detta med
anledningen av att jämförelsen mellan åren ska bli rättvisande. Realisationsvinster är redovisade för båda åren i tabellen ovan. Taxeverksamheterna, avfall och VA, ingår inte i redovisningen ovan. 1) Kommunfullmäktige, stöd till politiska partier, valnämnd, revision, kommunstyrelsen,
kommunstyrelsens förvaltning inkl. kultur och livsmiljö.

Kostnads- och intäktsanalys mellan åren 2013-2014, exkl
interna transaktioner
Bokslut 2013

Bokslut 2014

Förändring

267 020

241 219

-25 801

Inköp av
varor,tjänster samt
utbetalning av
bidrag

-452 258

-464 744

-12 486

Kostnader för
arbetskraft (personalkostnader)

-596 226

-625 876

-29 650

Summa kostnader

Slag
Intäkter
Kostnader

-1 048 484

-1 090 620

-42 136

Avskrivning av
inventarier och
fastigheter

-54 771

-57 594

-2 823

Skatteintäkter och
utjämning

906 174

941 547

35 373

Finansnetto

-26 527

-17 651

8 876

Netto

43 412

16 901

-26 511

Intäkter
Kommunens externa intäkter ökade med 16,7
(35,9) mkr exklusive jämförelsestörande poster
från 2013 om 42,5 mkr. Ökningen härrör från flera
intäktskällor:
• Försäljningsmedel ökade med cirka 0,9 mkr, i
huvudsak för verksamheterna inom teknik,
kultur och livsmiljö och vård och omsorg verksamhet.
• Taxor och avgifter ökade med 4,9 mkr netto.
Största ökningarna skedde inom VA-verksamheten (4,5 mkr), inom Avfall (0,5 mkr) och inom
vård och omsorg (1,7 mkr). Inom övriga verksamheterna skedde en minskning med ca 1,8 mkr.
• Intäkter i form av hyror och arrenden ökade med
1,1 mkr, varav en stor del var hyresintäkter från
externa kunder.
• Bidrag till kommunen ökade med 2,6 mkr.
Verksamheter som fått ökade bidrag i jämförelse
med år 2013 är; pedagogisk verksamhet 2,9 mkr,
Infrastruktur och skydd ca 1,0 mkr och politiskt
verksamhet 0,6 mkr beroendet på EU och
Riksdagsvalet. Verksamheterna som fått minskade bidrag är inom vård och omsorg 0,6 mkr
och inom LSS 1,4 mkr.
• Kommunens försäljning av verksamhet till
andra kommuner och övriga ersättningar ökade
med med 6,1 mkr. Bland annat ökade försäljningen inom verksamheterna grundskola (1,9
mkr), gymnasiet (4,0 mkr), ersättning från
försäkringsbolag (1,0 mkr). Övriga verksamheter
minskade sina intäkter med netto (0,8 mkr).
• Försäljning av tillgångar, i huvudsak mark och
fastigheter, ökade med 1,0 mkr.
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Inköp av material, lämnade bidrag, köp av
verksamhet och övriga driftkostnader
Kostnaderna för inköp av underhållsmaterial,
lämnade bidrag, köp av huvudverksamhet och
övriga driftkostnader ökade med ca 12,5 mkr totalt
i jämförelse med förra året. Förändringen i jämförelse med föregående år förklaras av fler poster;
Främst finns kostnadsökningar inom posterna
fastighetskostnader och entreprenader 6,3 mkr,
förbrukningsmaterial och -inventarier 3,9 mkr,
lokal-, mark-, och fastighetshyra 3,0 mkr och köp
av huvudverksamhet 1,3 mkr. Övriga driftkostnader har ökat med cirka 3,4 mkr.
Det största kostnadsminskningarna är inom
posterna bränsle, energi och vatten 2,1 mkr, inköp
av anläggningsmaterial 1,1 mkr, försäkringsavgifter och riskkostnader 1,1 mkr samt tele- och
datakommunikation och postbefordran 1,0 mkr.
Av kommunens totala kostnader på 1 090,6 mkr
köper kommunen huvudverksamheter från andra
utförare för 209,3 mkr. Det innebär att cirka 19 %
av kommunens verksamhet utförs av andra utförare
än kommunen. Generellt gäller att kommunen har
det övergripande ansvaret för verksamheten även
om själva utförandet ligger utanför kommunens
organisation. Undantaget är tillsynsansvaret för
grundskolan och gymnasiet som ligger på Skol
inspektionen. Skolnämnden betalar 66,6 mkr för
grundskola, förskoleklass, fritidshem och förskola
som utförs av annan huvudman än kommunen.
Socialnämnden köper främst äldreboende, hemtjänst samt institutionsvård för 0-20-åringar för
66,3 mkr från andra utförare. Bildningsnämnden
betalar 51,1 mkr för elever som väljer att gå i andra
gymnasieskolor än kommunens.
Kostnader för arbetskraft
Kostnaderna för personal inklusive pensioner
ökade totalt med 29,7 mkr från 2013, vilket är 4,97
procent. Lönekostnaderna inklusive arbets-givaravgifter och avtalsförsäkringar ökade med 29,2
mkr eller 5,3 procent. Kostnaderna för pensionsavsättningar och pensionsutbetalningar ökade med
0,5 mkr eller 1,1 procent jämfört med 2013.

Kostnad för arbetskraft
År 2013

År 2014

Förändring

-418 113

-439 854

-21 741

-3 406

-3 976

-570

Arbetsgivaravgifter

-132 249

-139 127

-6 878

Pensioner kostnader

-42 458

-42 919

-461

-596 226

-625 876

-29 650

tkr
Löner
Kostnadsersättningar

Summa personalkostnad

Avskrivningar av investeringar och
fastigheter
Avskrivningskostnaden, det vill säga värdeminskningen av kommunens anläggningstillgångar och
inventarier, blev 57,6 (54,8) mkr. Jämfört med år
2013 ökade avskrivningskostnaderna med 2,8 mkr.
Förklaring till att avskrivningskostnader ökar år
2014 beror till största delen på ökningen inom
affärsverksamheten det vill säga vattenverket och
avfallshantering. Förändringen av avskrivningskostnaderna mellan åren 2013 och 2014 redovisas
i tabellen nedan. Att avskrivningarna inte ökar
lika snabbt som tillgångarna beror på att merparten av investeringarna gäller fastigheter med en
avskrivningstid på 33 år.
Avskrivningar på kommunens anläggningar och inventarier
åren 2013-2014
Objekt

År 2013

År 2014

Förändring

Verksamhetsfastigheter

26 258

26 538

280

Fastigheter Affärsverksamhet

10 761

12 257

1496

Gator,Vägar

3144

3256

112

Fastigheter annan verksamhet

3219

3498

279

270

400

130

9 508

10 030

522

6

6

0

Maskiner
Inventarier
Konst, musikinstrument
Övriga maskiner,inv
City banan
Summa

86

90

4

1 520

1 520

0

54 772

57 595

2 823

Skatteintäkter

Intäkterna av skatter och statsbidrag, som är
kommunens största finansieringskällor, ökade med
35,4 (25,7) mkr eller närmare 3,9 (2,9) procent
mellan 2013 och 2014. Jämfört med budgeten blev
skatteintäkterna och statsbidrag ca 3,6 mkr
sämre.

Skatteutjämning och statsbidrag

År 2005 infördes ett skatteutjämningssystem i
Sverige. Utjämningens syfte är att skapa mer
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för landets
kommuner. Invånarna ska kunna få lika god
service oberoende var i landet de bor. Under 2014
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• Jämförelsestörande poster från 2013 består av
återbetalning av premier för AGS 13,5 mkr och
av försäkringsersättningen för återuppbyggnaden av Junibackens förskola ca 29,0 mkr. En
minskning med 42,5 mkr år 2014 i jämförelse
med år 2013.
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fattade regeringen beslut om att införa ett reviderat utjämningssystem från och med 1 januari
2014. Beslutet och införandet av nytt utjämningssystem innebär att Håbo kommun betalde mindre
till utjämninggsystemet.
De ingående delarna i utjämningsystemet redovisas nedan.
Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna
strukturella kostnadsskillnader mellan landets
kommuner. Under 2014 betalade kommunen 12,3
(29,2) mkr i kostnadsutjämning, vilket var 16,9
mkr lägre än 2013.
LSS-utjämning
År 2004 infördes ett nytt nationellt utjämningssystem för att utjämna LSS-kostnaderna mellan
landets kommuner. Vid införandet betalade
kommunen 4,5 mkr i utjämningen, under årens
lopp har kommunens kostnad i utjämningen ökat
med ca 37,1 mkr. År 2014 betalade kommunen in
41,6 mkr (39,2) mkr till LSS-utjämningen, vilket
är en ökning med 2,4 mkr sedan år 2013. LSSutjämningen lämnades oförändrad när det nya
skatteutjämningen reviderades år 2014.
Inkomstutjämningen och regleringsbidrag
Inkomster genom statsbidrag, inkomstutjämning
och regleringsbidrag uppgick till 50,7 (48,6) mkr
för Håbo. Inkomsterna blev 2,1 mkr större år 2014
än 2013.

Fastighetsavgift

Införandet av fastighetsavgiften år 2008 var
neutral, både för varje enskild kommun och för
staten. Intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften 2008 uppskattades till 12 miljarder
kronor och fördelades lika mellan kommunerna.
Intäkten ”neutraliserades” genom att det kommunalekonomiska utjämningsanslaget minskades
med samma belopp. Hur stora fastighetsavgifter
som faktiskt betalades för bostäderna i kommunen
2008 hade således ingen påverkan på kommunens
intäkter år 2008. Från och med 2009 har den
årliga intäktsförändringen från fastighetsavgiften
tillförts varje kommun och adderas till det ursprungliga beloppet från 2008. År 2009 adderades
det förväntade beloppet till det utbetalade beloppet
2008 och uppgick till 27,7 mkr. Sedan införandet
år 2008 har inkomsterna genom fastighetsavgiften
till kommunen ökat med ca 9,0 mkr. År 2014 är
det prognostiserade beloppet ca 33,7 mkr, vilket är
en ökning med 2,4 mkr jämfört med år 2013.
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Finansnetto och räntekostnader

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan
finansiella intäkter och finansiella kostnader, har
sedan 2013 minskat med 8,9 mkr. Detta beror i
huvudsak på att den så kallade Ripsräntan för
pensionsskulden belastade resultatet för år 2013
med 7,0 mkr, jämförelsestörande post mellan åren.
Räntekostnaderna har minskats med 2,2 mkr och
ränteintäkterna har försämrats med ca 300 tkr.
Räntekostnader på långfristiga lån
Räntekostnaderna på långfristiga skulder minskade med ca 1,3 (2,0) mkr till 18,5 mkr jämfört
med år 2013. Anledningen till att räntekostnaderna har minskat under år 2014 beror bland
annat på det låga räntenivån. Kommunen ökade
upplåningen med 56,3 mkr för att finansiera investeringsutgifter under året.
Kommunen använder ränteswappar för att säkra
upp ränterisken på underliggande lån. Av kommunens totala skuldportfölj på 631,1 mkr har 450
mkr eller 71 procent av lånen säkrats upp med
derivatinstrument med olika förfallostruktur eller
till en fast räntebindning. Ränterisken vid en
procents höjning av räntan uppgår till 1,9 mkr på
helår.
Syftet med ränteswappar är att begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta. Genom ränteswapparna betalar kommunen en fast ränta och
erhåller 3M Stibor. Att delvis ta bort denna risk
överensstämmer med kommunens målsättning om
en jämn och stabil räntekostnad över tiden. Den
totala genomsnittsräntan för kommunens långfristiga skulder uppgick till 2,9 (3,4) procent varav
1,53 (2,14) procent för lånen med rörlig ränta och
1,37 (1,26) procent där underliggande lånen har
säkrats upp med ränteswappar. Jämfört med
föregående år är det en minskning med 0,50
procent.
Ränteintäkter
Ränteintäkterna var 2,8 (3,0) mkr, varav 0,4 (0,4)
mkr från Håbo Marknads AB och borgensavgifter
1,9 (1,8) mkr från Håbohus AB. Övriga ränteintäkter på 0,5 (0,9) mkr kom bland annat från
kommunens koncernkonto och utdelningar och
återbäring från Kommuninvest.

Kostnadstäckningsgrad

Verksamhetens nettokostnader måste, sett över ett
antal år, täckas av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Dessutom behöver kommunen ett visst
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överskott för att kunna betala lån, framtida
nyinvesteringar och pensionsutbetalningar.
Nedanstående diagram visar verksamhetens
nettokostnad exklusive infriade borgensåtaganden.
Nettokostnader exklusive finansiella kostnader i förhållande
till skatter och utjämning (procent)
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Investeringar i anläggningar och inventarier 1996-2014 (mkr)
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För att uppnå en konsoliderande nivå på verksamheten behöver relationstalet vara cirka 93 procent,
vilket Håbo inte uppnådde år 2014. Relationstalet
för år 2014 ligger på 96,3 (92,3) procent och en
kostnadsminskning hade behövts på ca 29,9 mkr,
utöver det redovisade överskottet på 16,9 mkr,
totalt 46,8 mkr.

Investeringar

Håbo kommun har under åren 1996–2014 investerat 1 383 mkr netto i nya anläggningar och
inventarier. Kommunens totala bokförda värde av
anläggningar och inventarier uppgick 2014 till
1 063,2 (1 045,0) mkr. Under 2014 förvärvade
kommunen stationshuset för 1,3 mkr från Håbohus AB.
Investeringsbudgeten för år 2014 uppgick till 92,8
mkr, inkl ombudgeteringar från år 2013 för
pågående investeringsprojekt. Förbrukning av
investeringsmedel per 31 december uppgår till
86,5 mkr. Pågående projekt som kommer att
begäras ombudgeteras år 2015 uppgår till 3,8 mkr.
Ett överskott om 6,3 mkr redovisas i bokslutet,
beaktas även pågående investeringsprojekt som
föreslås ombudgeteras år 2015 om 3,8 mkr, redovisas ett överskott om 2,5 mkr.

Finansieringsanalysen visar förändring av likvida
medel under året uppdelade i kategorierna löpande, investerings- och finansieringsverksamhet.

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten var
positivt och uppgick till 59,1 (147,4) mkr.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringskostnaderna för materiella tillgångar
och exploateringen var 104,4 (144,7) mkr. Finansieringen av investeringar i anläggningar, maskiner och exploateringen har till 57 procent skett
genom det egna kassaflödet och 43 procent med
upplånade medel.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Under året har en upplåning skett med 56,3 mkr.
Anslutningsavgifter för vattenverket uppgår under
perioden till ca 0,6 (2,8) mkr. Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till 56,8 mkr.

Förändring av likvida medel

Likvida medel ökade med 11,5 (2,5) mkr och
uppgick vid årets slut till 19,3 (7,7) mkr.

Låneskuld

Håbo kommun är ung och saknar i stort sett de
övervärden på tillgångssidan som många andra
kommuner i Stockholmsområdet kunnat använda
för att finansiera sin expansion.
Skuldsättningsgraden är hög eftersom kommunen
gjorde mycket omfattande investeringar inom
skolan under åren 1996–2003. Kommunens
externa långfristiga låneskuld ökade under året
från 575 mkr till 631 mkr. Det motsvarar en
ökning från 28 784 kronor till 31 500 kronor per
invånare. Därutöver har kommunen pensionsåtaganden på 438,4 (444,4) mkr eller 21 883 (22 256)

Inledning

100

16

Inledning

Håbo kommun årsredovisning 2014

kronor per invånare, en minskning med 373 kr/
invånare. Under 2014 investerade kommunen
103,6 mkr i mark och anläggningar.

Medfinansieringen av Citybanan

Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (KF § 98)
att Upplands Lokaltrafik (Uppsala läns landsting)
ingick avtal med staten om medfinansiering av
Citybanan. För Håbo kommuns del innebar detta
att fullmäktige godkände en medfinansiering om
38,0 mkr jämte indexuppräkning. Den årliga
indexuppräkningen för åren 2009–2014 uppgår till
7 235 tkr, vilket belastat kommunens resultat åren
2010–2014. Enligt delegationen för Citybanans
medfinansiering har delegationen och Trafikverket
enats om att en lämplig uppräkning av index är 22
procent till och med 31 december 2014, vilket
innebär att indexuppräkningen för 2014 uppgår
till 300 tkr. Eventuell avvikelse från faktisk
utveckling kommer att regleras i efterhand i
samband med utbetalning 2014/2015. Utbetalning
har skett under år 2014 med ca 6,8 mkr.
Det totala kapitalbeloppet efter förändringarna
under året uppgår till 33,9 (40,5) Mkr. Utbetalningen av kapitalbeloppet kommer att ske åren
2013–2017 enligt nedanstående fördelning.
Utbetalningsplan Citybanan åren 2013-2017
År

Procent

Belopp

2013

10

4 484

2014

15

6 821

2015

25

11 510

2016

25

11 210

2017
Summa

25

11 210

100

45 235

Upplösningen, det vill säga avskrivningen av
bidraget, har påbörjats under år 2013 innebärande
att en avskrivning har gjorts på kapitalbeloppet
med 1,5 mkr år 2014, vilket belastat resultaträkningen. Detta i enlighet med riksdagens beslut om
ändring i lagen (1997:614), 5 kap 7 §, om kommunal redovisning. Åren 2013–2038 kommer den
årliga avskrivningskostnaden om 1 520 tkr att
belasta kommunens resultaträkning. Likvidmässigt måste utbetalningarna åren 2014–2017
beaktas i kommunens budgetprocess.

Pensionsförpliktelser

Kommunens pensionsskuld uppgick vid årets slut
till 438,4 (444,4) mkr, varav ca 84,5 (77,0) mkr
redovisas under avsättningar i balansräkningen
och 353,9 (367,4) mkr som ansvarsförbindelse
enligt den blandade modellen. Den totala pensionsskulden minskade 2014 med 6,0 mkr jämfört med
2013.
Pensionsmedelsförvaltning
Bokslut 2013

Bokslut 2014

Avsättning för pensioner och
liknande förpliktelser

-76 967

-84 480

Ansvarförbindelser - pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar

-367 431

-353 931

0

0

-444 398

-438 411

tkr

Finansiella placeringar
Återupplåning i verksamheten

År 1998-1999
De delar av avgiftsbestämd ålderspension som
hänförs till åren 1998–1999 redovisades under
avsättningar 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 ålderspensionen (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 förhandlades fram som ger timanställda som
är 28 år eller äldre pensionsrätt från och med
2002.
År 2003
Kommunfullmäktige beslutade att pensionsavsättningarna för 1998–2000 betalas ut som avgiftsbestämd ålderspension enligt PFA 98 (tjänstepensionsavtalet)inklusive löneskatt. Betalningen
gjordes under 2004 och uppgick efter nuvärdesberäkning av förmånsvärdet till 24,2 mkr inklusive
löneskatt.Från år 2004 utbetalas den avgiftsbestämda ålderspension inklusive löneskatten till
individuell förvaltning till de anställda, beloppen
för respektive år framgår av tabellen nedan.
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Avgiftsbestämd ålderpension 2004-2014, mkr
Avgiftbestämd ålderspension inkl. löneskatt

2004

13,5

2005

14,2

2006

14,9

2007

17,8

2008

18,5

2009

20,3

2010

20,5

2011

21,4

2012

22,5

2013

24,0

2014

25,0

Balanskravsutredning och
resultatutjämningsreserv

År 2014
För år 2014 uppgår den avgiftsbestämda delen av
pensionen till 25,0 (24,0) mkr inklusive löneskatt.
Utbetalningen av 2014 års pensionskostnad för
den avgiftsbestämda pensionen sker i mars 2015.
Kommunen har inte några avtal med anställda om
särskilt avtalspension eller visstidspension.

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 minskar kommunens
finansiella kostnader. Soliditeten för Håbo kommun år 2014 var 21,9 (21,4) procent, vilket kan
jämföras med det vägda soliditetet för länets
kommuner som år 2013 var 48 procent.
Soliditet 2000-2014
25
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Om man även tar hänsyn till pensionsförpliktelserna, både de som redovisas som ansvarsförbindelse och som avsättning, är soliditeten –6,4 (–9,2)
procent, att jämföras med det vägda soliditetet för
länet år 2013 som är 3,7 procent.

2012

2014

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 fattat beslut (prop 2011/12:172) om en
förändrad lagstiftning kring balanskravet och att
kommunerna ska kunna reservera medel i så
kallade resultatutjämningsfonder under vissa
förutsättningar. Kommunfullmäktige fattade
beslut 2013-11-11 KF § 84 att anta lokala riktlinjer
för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv samt att reservera
överskott upparbetade från och med räkenskapsåret 2010-2012, enligt beräkning av ingående
balans för resultatutjämningsreserven, uppgående
till 14 777 tkr.
De lokala riktlinjerna som kommunfullmäktige
beslutade om har sin utgångspunkt i kommunens
ekonomiska ställning, vilka faktorer som främst
påverkar verksamhet och ekonomi i framtiden
samt en bedömning av faktorernas betydelse och
påverkbarhet, som planerade investeringar,
låneskulder och det totala pensionsåtagandets
påverkan på resultat och ställning. Av kommunens
riktlinjer framgår att;
1. Reservering till resultatutjämningsfonden får
göras om kommunens finansiella mål är uppnådda med ett belopp som motsvarar den del av
årets resultat efter balanskravsjusteringar som
överstiger två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta eftersom kommunen har ett negativt eget kapital inklusive
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.
2. Dessutom krävs att överskottet överstigande
två procent, enligt ovan i kommunens resultaträkning inte används likviditetsmässigt till att
finansiera det årets investeringar.
Kommunens balanskravresultat var positivt och
uppgår enligt beräkningen i tabellen nedan till
ca 15,0 mkr eller 1,6 procent. Enligt beslutade
riktlinjer avsätts inte medel till resultatutjämningsreserven år 2014.
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Balanskravresultat
Årets resultat, tkr

16 901

Avgår samtliga realisationsvinster

-1 941

Årets resultat efter balanskravsresultat

14 960

Avgår medel till resultatutjämningsmedel

0

Tillägg medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravresultat

0
14 960

Balanskravresultat från tidigare år
Summa balanskravresultat

0
14 960

Framtiden
Budget i balans

Håbo kommun har inför 2015 fastställt en driftbudget och ekonomisk plan som innebär balans i
ekonomin. Det budgeterade resultatet för 2015 är
18,1 mkr jämfört med 19,1 mkr för 2014.
Investeringar
De större investeringar år 2015 är bland andra:
• Färdigställandet av Slottsbackens förskola i
Skokloster med en beräknad totalkostnad ca
64,0 mkr åren 2013-2015, varav 10,4 mkr under
år 2015.
• Ny förskola, Gröna dalen, total kostnad 35,0 mkr
• Underhåll vägar, gator och fastigheter 26,3 mkr

revidera ned räntebanan mycket kraftigt. Det
innebär troligen att det dröjer till 2016 innan
penningpolitiken börjar stramas åt och att styrräntan endast når upp till 2,5 procent vid slutet av
2018. Den svenska styrräntan kommer därmed att
ligga lågt relativt räntan i USA men högt i förhållande till euroräntan.

Arbetsmarknaden

Tillväxten har dämpats markant sedan ett uppsving under andra halvåret 2013. Trots det fortsätter sysselsättning och arbetade timmar öka i
god takt. Det betyder att produktiviteten utvecklas
mycket svagt. Även arbetskraften växer snabbt,
vilket innebär att arbetslösheten envist ligger kvar
på nästan 8 procent.

Demografi

De demografiska förändringarna för kommunen
innebär både ett fortsatt ökat tryck på vissa
verksamheter och ett tryck på omprioritering
mellan verksamheter, inklusive ökningen av
antalet äldre. Detta kommer att ställa stora krav
på kommunal service och utbyggnad.
Andel personer 80 år och äldre
Procent
7
6

Investeringsbudgeten för 2015 är beslutad av
kommunfullmäktige och uppgår till 130,0 mkr
totalt varav taxefinansierade verksamheter
13,0 mkr.

Omvärldsfaktorer som påverkar kommunens
ekonomi

Efter en stark avslutning år 2013 har svensk
ekonomi i år utvecklats förhållandevis svagt. Det
främsta skälet är en fortsatt svag internationell
utveckling och därmed en fortsatt svagt utveckling
av svensk export. Svensk BNP beräknas i år växa
med 1,9 procent. Nästa år ser förutsättningarna
bättre ut och BNP beräknas då växa med 2,9
procent. Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad
sysselsättning. Den starka ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten bitit
sig fast kring 8 procent. Den kommer nu successivt
minska ned till omkring 6,5 procent 2016.

Inflationen blir låg och Riksbanken sänkte
räntan

Den låga svenska inflationen under 2014 har fått
riksbanken att sänka styrräntan till 0 procent och
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Antalet personer över 80 år har ökat i en snabbare
takt i Håbo kommun jämfört med Uppsala län
samt riket. Under 2000-talet har antalet personer
över 80 år mer än dubblerats i kommunen och
ökningen spås fortsätta under kommande år.
För åren 2015–2017 bedöms befolkningen i kommunen öka med i genomsnitt 136 personer per år.
Befolkningstillväxten mellan åren 2012–2014 var i
genomsnitt 130 personer per år. Håbo kommuns
folkmängd ökade med 66 (85) personer mellan den
1 december 2013 och den 1 december 2014.

Budgetföljsamhet

Skolnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden har i bokslutet för år 2014 uppvisat

Inledning

Håbo kommun årsredovisning 2014

God ekonomisk hushållning

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 värdesäkringen inte kostnadsförs.

Många kommuner har en ansträngd ekonomisk
situation, samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. De måste även leva upp till lagreglerna
för god ekonomisk hushållning. Grundtanken
bakom god ekonomisk hushållning är att dagens
kommuninvånare ska finansiera sin egen välfärd
och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat
ihop. Annars skjuts betalningar upp till framtida
generationer. God ekonomisk hushållning förutsätter därför överskott över tiden.

För närvarande innebär det bland annat att
kommunen redovisar lägre kostnader än vad som
varit fallet om alla pensionskostnader hade beaktats.
Om ett antal år blir förhållandet det omvända.

Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre
än de avskrivningar på investeringar som årligen
belastar resultatet. Det behövs ett överskott för att
finansiera investeringar, annars måste kommunen
öka sin upplåning eller frigöra resurser exempelvis
genom försäljningar av anläggningstillgångar eller
minska verksamhetens kostnader.

God ekonomisk hushållning handlar dock inte
enbart om att få ekonomin för helheten att gå ihop.
Minst lika viktigt är att organisationen arbetar
effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag
som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Det
innebär ett ständigt arbete i hela organisationen
så att uppdrag, resursfördelning och ansvar är
tydliga.

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 nedskärningar i verksamheten.

Vipul Vithlani
Ekonomichef

Inledning

negativ resultat om 7,9 mkr. I delårsbokslut
redovisade dessa nämnder ett befarat underskott
om 12,2 mkr. I bokslutet blev utfallet för dessa
nämnder 4,3 mkr lägre. Med ansträngd ekonomisk
situation framöver krävs bättre budgetföljsamhet
och bättre prognoser.
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Håbo kommun
Mål och politisk viljeinriktning

Mål för god ekonomisk hushållning

Budgetdokumenten för år 2014 innehåller dels
kommunövergripande mål, dels nämndmål för
kommunens olika verksamheter. Nedan redovisas
de övergripande mål som kommunfullmäktige
antagit för år 2014 samt finansiella mål. Även
måluppfyllelsen sammanfattas. En detaljerad
redovisning för nämndsmålen finns i varje nämndavsnitt.

• förtroendet för Håbo kommun ska öka och

Lagstiftningen har allmänt hållna krav på att
budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för
verksamheten. 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 ekonomisk hushållning.
Utifrån dessa har nämnderna utarbetat verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Under nämndernas avsnitt har en utvärdering/avstämning av verksamhetsmål gjorts av
nämnderna för perioden.

För perioden 2012-2014 har tre mål på kommunfullmäktiges nivå prioriterats:
• barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande,
• Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxt
kommun.
Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges
mål har varje nämnd i uppdrag att arbeta fram
egna mål.
I det följande redovisas fullmäktiges mål, med
motivering till varför just detta mål valts samt
strategi för att uppnå målet.

Finansiella mål
Långsiktiga mål

Skatten ska inte höjas.

Mål för planeringsperioden

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

Sammanfattande bedömning
av Finansiella mål
Delmålet att kommunens resultat skall innebära att ekonomin är i balans har uppnåtts.
Kommunens bokslut för år 2014 visar ett
positivt resultat. Kommunens resultat uppgick
till ca 16,9 mkr eller 1,8 procent som andel av
skatteintäkterna och utjämning.
Delmålet att nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i balans har inte uppnåtts.
Skolnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden redovisar underskott om ca 3,0
mkr, 4,7 mkr respektive 0,2 mkr.

Sammanfattande
måluppfyllnad

68%

Kommunfullmäktiges mål

Motivering

Strategier

Utfall

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 kunskapsresultat förbättras.

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 mellan skolan, socialförvaltningen och
andra aktörer, för att på bästa sätt ge stöd
till barn/elever med särskilda behov.
Barn och unga ska erbjudas berikande
kulturupplevelser och fritidsaktiviteter.

80%

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

Vi ska satsa extra på att stärka varumärket
Håbo kommun, såväl ut ett medarbetarsom medborgarperspektiv, i syfte att öka
förtroendet.
Vi ska utveckla vår medborgardialog för att
skapa ett bättre resultat och ökad delaktighet.
Vi ska förbättra servicen genom en bättre
tillgänglighet i kontakt med kommunens
verksamheter.
Vi ska skapa ökade kunskaper om kommunens verksamheter genom ökad information
i lokala medier och på webben.

50%

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.

Vi ska satsa extra på att skapa attraktiva
bostadsområden genom att planlägga
bostadsmark i sjö- och centrumnära lägen.
Vi ska erbjuda verksamhetsmark genom att
planlägga attraktiva områden med bra
skyltläge och bra kommunikationer.
Vi ska förbättra kommunikationerna inom
och till och från kommunen i syfte att
underlätta för invånarna att kunna bo och
verka i kommunen.

80%

Sammanfattande bedömning av nämndernas mål
Utifrån de tre kommunövergripande målen har
nämnderna tagit fram egna mål för sina verksamheter. Av nämndernas 25 mål har 19 uppfyllts
under året, vilket är 68 procent. Årets måluppfyllnad är lägre än tidigare och lägst måluppfyllnad
redovisas kopplat till ”Förtroendet för Håbo
kommun ska öka”. Håbo kommun har inte lyckats
fortsätta de senaste årens markant positiva
utveckling inom området utan ligger fortfarande
på riksnivå eller bättre.
Barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och
lärande
Åtta av tio nämndmål har uppfyllts (80 procent).
Kommunstyrelsen har inte lyckats erbjuda barn
och unga meningsfulla kulturupplevelser och
fritidsaktiviteter enligt uppsatt målsättning.
Under året har omprioriteringar varit nödvändiga

vilket tyvärr inte bidragit till att öka medborgarnas nöjdhet kring kulturverksamheten. SCBs
medborgarundersökning visar att invånarna i
Håbo kommun är mindre nöjda med kulturverksamheten än i genomsnittskommunen.
Skolnämndens arbete för att alla elever ska nå
minst godkänt i alla ämnen är ett av verksamhetens viktigaste förbättringsområden och för 2014
nåddes inte målsättningen. Andelen elever som
inte nått målen i alla ämnen har ökat jämfört med
2013. För att vända trenden har nämnden under
året ökat fokus på resultatuppföljningen. Nämnden
följer elevers resultat i alla ämnen från årskurs 6
och uppåt och vill också få rapporter på hur
eleverna i de tidigare skolåren uppfyller målen.
Det kan konstateras att eleverna i årskurs nio i
första hand satsar på de ämnen som ger behörighet till de gymnasieprogram som de vill välja.
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Detta leder till hög behörighet till gymnasiet,
relativt bra genomsnittligt meritvärde men låg
andel av eleverna som når målen i alla ämnen.
Det här är en tendens som måste motverkas då
kunskaper i alla ämnen behövs för att ta sig
igenom gymnasiestudierna med goda resultat.
Förtroendet för Håbo kommun ska öka.
Fem av tio mål bedöms uppfyllas (50 procent).
Kommunstyrelsen har under de senaste åren
redovisad en positiv utveckling inom områden som
rör kommunikation, tillgänglighet och bemötande.
Målsättningen för 2014 var att fortsätta denna
utveckling och placera Håbo kommun i topp bland
landets kommuner inom dessa områden. Nyckelindikatorerna visar en mindre tillbakagång men
visar samtidigt att Håbo kommun har stabiliserat
sig på en hög nivå som är bättre än genomsnittskommunen inom dessa områden. Den offensiva
målsättningen för två av målen har dock inte
uppnåtts.
Kommunstyrelsen gör även bedömningen att Håbo
kommuns attraktionskraft som arbetsgivare inte
har ökat. Detta då både ökad sjukfrånvaro och
antal avslutade tillsvidareanställningar har ökat.
Utmaningarna ser olika ut inom olika delar av
kommunens verksamhet och åtgärdsprogram för
att komma till rätta med både sjukfrånvaron och
avslutade tillsvidareanställningar är framtagna.
Socialnämnden har inte lyckats med att ge 95
procent av brukarna inom äldreomsorgen en
genomförandeplan inom tre veckor vilket är en del
i satsningen kring att öka individanpassningen.
Det är i huvudsak inom hemtjänstens verksamhet
som resultatet är för lågt. I organisationen pågår
ett arbete med att öka antalet genomförandeplaner.
I medborgarundersökningen för 2014 minskade
förtroendet för äldreomsorgen och för stödet till
utsatta personer jämfört med 2013. Målsättningen
att öka förtroendet för socialtjänstens verksamheter bedöms därmed inte ha uppnåtts. Minskningen
ligger visserligen inom den statistiska felmarginalen och brukarundersökningen inom äldreomsorgen ger verksamheten fortsatt mycket gott betyg.

Håbo kommun årsredovisning 2014

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun
Fyra av fem mål bedöms uppfyllas (80 procent).
Kommunstyrelsen bedömer att man inte lyckats
driva ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhällsbygge som strävar efter hög tillgänglighet, trygghet och attraktivitet för alla. Nyckelindikatorerna visar att resultaten från
SCB-undersökningen ligger nära målsättningen
och många viktiga aktiviteter är avslutade eller
påbörjade under året men bedömningen är trots
detta att målet inte är uppfyllt. Utfallet för nyckelindiaktorerna kommer troligtvis att påverkas
positivt under kommande år då byggnationen av
nya bostäder och arbetsplatser kommer ske.
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Under år 2014 användes 100 kr
av skattemedlen enligt nedan

0,07 Särskilda insatser1
0,54 Färdtjänst
0,86 Vuxenutbildning
1,35 Politisk verksamhet
2,09 Kultur
3,28 Fritid
6,90 Infrastruktur och skydd2
7,05 Individ- och familjeomsorg
7,07 Omsorg om funktionshindrade
11,09 Gymnasium

13,97 Äldreomsorg

17,00 Förskola, fritidshem

28,73 Grundskola, förskoleklass

Det mesta
av dina
skattekronor
går till skola
och omsorg
Så här fördelas
100 kronor
i skatt till olika
verksamheter

1) Arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande
2) Samhällsbyggnad, Gator/vägar/parker, skydd ex räddningstjänst
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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
ögonblicksbild, 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 visstidsanställda med månadslön enligt Allmänna bestämmelser (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 ordinarie anställds frånvaro,
eller allmänna visstidsanställningar. När timavlönad personal redovisas anges det särskilt att de är
medräknade i redovisningen.
Antal månadsavlönade totalt
Nyckeltal

Kommentarer
Kommunstyrelsens förvaltning har genom omorganisation utökats med personal från miljö- och
teknikförvaltningen.
Bygg- och miljöförvaltningen är ny förvaltning
sedan årsskiftet.
Rekryteringar och avgångar
Under året har 229 annonsuppdrag påbörjats.
Totalt har kommunen fått in 3 202 ansökningar.
De flesta ser kommunens platsannonser via
arbetsförmedlingens platsbank, kommunens
hemsida och intranätet. Dessa platsannonser ledde
till 213 anställningar (tillsvidare, tidsbegränsade,
timavlönade), varav exempelvis 27 var undersköterskor, 18 vårdbiträden/personliga assistenter,
20 socialsekreterare/ kuratorer, 40 lärare inom
grundskolan, 16 förskollärare och 14 chefer.
Personalrörlighetssiffrorna för de tillsvidareanställda visar att totalt 139 personer har slutat
under året. Det motsvarar en personalomsättning
på 11,3 %.

2012

2013

2014

1 295

1 332

1 353

Andel kvinnor i %

81,1

81,5

79,5

Nyckeltal

Andel män i %

18,9

18,5

20,5

Tillsvidareanställda kvinnor

Andel tillsvidareanställda i %

87,3

89,8

91,1

Heltid 100 %

Andel visstidsanställda i %

12,7

10,2

8,9

Deltid -74 %

Alla anställda, antal i kommunen

Av alla månadsavlönade den 1 november 2014,
totalt 1 353 personer, var 1 233 personer tillsvidareanställda och 120 personer visstidsanställda.
Andelen tillsvidareanställda fortsätter att öka,
vilket är ett av målen för att öka kommunens
attraktionskraft som arbetsgivare.
Kvinnorna utgör en klar majoritet med 79,5
procent av alla anställda, men trenden är att
männens andel ökar.
Antal månadsavlönade per förvaltning
Nyckeltal
Kommunstyrelsens förvaltning
Bygg- och miljöförvaltningen
Miljö- och teknikförvaltning

2012

2013

2014

59

82

98

0

0

20

164

166

141

Bildningsförvaltning

138

131

125

Skolförvaltning

640

624

620

Socialförvaltning

294

329

349

Hel- och deltidsanställda
2012

2013

2014

73,9

75,5

81,8

7,6

7,5

4,0

18,5

17,0

14,2

Heltid 100 %

88,9

90,0

93,6

Deltid - 74 %

4,0

6,2

3,1

Deltid 75-99 %

7,0

3,8

3,3

Deltid 75-99 %
Tillsvidareanställda män

Kommunstyrelsens mål lyder: ”Håbo kommuns
attraktionskraft som arbetsgivare ska öka”. Ett
sätt att uppnå det är att erbjuda full sysselsättning till de medarbetare som så önskar.
Kollektivavtalet
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 arbetsstället och som anmält intresse för
detta.
Bland alla tillsvidareanställda kvinnor i kommunen har andelen heltidsanställda fortsatt att öka
och är nu 81,8 procent. Motsvarande siffra för
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Redovisningen av arbetad tid och frånvaro under
hela 2014 avser kommunens alla månadsavlönande och timavlönade enligt Allmänna bestämmelser
(AB). Den arbetade tiden utgör 1 938 700 timmar,
vilket motsvarar 76 procent av den avtalade tiden.
Arbetad tid och frånvaro
timmar i 1000-tal
Arbetstid enligt
avtal
Summa frånvaro

Åldersstruktur

Genomsnittsåldern bland kommunens samtliga
månadsavlönade är 46,6 år. De tillsvidareanställdas snittsålder är 46,9 år. Genomsnittsåldern för
den tidsbegränsat anställda personalen är lägre,
37,8 år.
Andelen tillsvidareanställda över 50 år utgör 39,1
procent av alla tillsvidareanställda (år 2012 40,1
procent, år 2013 38,4 procent).
Kvinnor

Män

983

230

20-29

7,7

12,7

30-39

21,4

20,2

40-49

32,1

26,3

50-59

27,2

27,2

60 och över

11,5

13,6

Antal tillsvidareanställda

tiden tar man dessutom hänsyn till mertid och
övertid, som inte ingår i den avtalade arbetstiden.

Indelning i åldersgrupp och procent

Pensionsavgångar

Under 2014 uppnådde 21 tillsvidareanställda 65
års ålder. Av dessa valde 13 att gå i pension. De
resterande 8 avvaktar med pensioneringen.
Under året valde ytterligare 4 anställda att gå i
pension före 65 års ålder. Femton anställda som
gick i pension var äldre än 65 år. Totalt har
därmed 32 personer gått i pension på heltid under
året. År 2013 var motsvarande siffra 25 personer
och år 2012 var den 26 personer.

Arbetad tid och resursanvändning

För att beskriva hur de anställdas avtalade
arbetstid används redovisar kommunen den
faktiskt arbetade tiden och olika former av frånvaro. Frånvaro delas upp i semester, sjukfrånvaro
samt lagstadgad och annan överenskommen
ledighet. Avtalad arbetstid är det möjliga antalet
arbetade timmar per år, men med helgdagar
borträknade. Vid beräkning av den totala arbetade

Övertid och
mertid
Totalt arbetad tid

2012

%

2013

%

2014

%

2 476

100

2 547

100

2 546

100

595

24,0

636

25

633

24,8

26

1,0

25

1,0

25

1,0

1 907

77,0

1 936

76,0

1 938

76,2

Utförda årsarbeten

Arbetad tid minus frånvaro kan omräknas till
årsarbetare. Ett årsarbete avspeglar en normal
årsarbetstid på 1 700 timmar för en heltidsarbetande. Med den beräkningsgrunden utförde alla
anställda i kommunen, inklusive timavlönade men
exklusive feriearbetarna, totalt 1 249 årsarbeten.
Dessa fördelar sig per förvaltning enligt följande:
kommunstyrelsens förvaltning 88 årsarbetare,
miljö- och teknikförvaltningen 127 årsarbetare,
bygg- och miljöförvaltningen 19 årsarbetare,
bildningsförvaltningen 102 årsarbetare, skolförvaltningen 549 årsarbetare och socialförvaltningen 364 årsarbetare.

Sjukfrånvaro
Hälsotal

Sjukfrånvaron har ökat med 0,3 procentenheter i
jämförelse med året innan. Sjukfrånvaron utgör
nu totalt 6,7 procent för kommun.
Redovisningen omfattar alla arbetstagare oavsett
anställningsform och avtal. Som sjukfrånvaro
räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall,
arbetsskada, medicinsk behandling, arbetslivsinriktad rehabilitering och sjuk- eller aktivitetsersättning. Sjukfrånvaron anges i procent av de
anställdas sammanlagda möjliga ordinarie arbetstid i timmar, den tillgängliga arbetstiden. Man har
därför tagit hänsyn till frånvaro utan lön, exempelvis tjänstledighet för annat arbete, tjänstledighet för vård av barn eller övrig frånvaro utan lön.

Inledning

männen ökar också och är högre än kvinnornas
med nuvarande 93,6 procent. Det är alltså främst
kvinnor som är sysselsatta i verksamheter med
många deltidsanställningar, som vård och omsorg
och skolmåltidsverksamhet.
På kommunstyrelsens förvaltning arbetar 96
procent av kvinnorna heltid. Motsvarande siffra
för övriga förvaltningar är 69 procent för miljöoch teknikförvaltningen, 84 procent för bildningsförvaltningen, 91 procent för skolförvaltningen och
64 procent för socialförvaltningen.
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Nyckeltal sjukfrånvaro
2012

2013

2014

Total sjukfrånvaro av den tillgängliga
ordinarie arbetstiden

6,0

6,4

6,7

Sjukfrånvaro för kvinnor av den tillgängliga ordinarie arbetstiden

6,6

7,2

7,4

Sjukfrånvaro för män av den tillgängliga ordinarie arbetstiden

3,4

3,2

3,8

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år
och yngre

4,4

4,0

4,4

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49

6,8

6,8

6,7

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år
och äldre

5,6

6,7

7,5

43,7

48,4

48,6

Procent

Andel i % av total sjukfrånvaro som
varat 60 dagar eller mer

Den totala sjukfrånvaron per förvaltning anges
nedan (2013 års siffror inom parentes):
• Kommunstyrelsens förvaltning 3,0 procent (3,7)
• Miljö- och teknikförvaltningen 6,8 procent (6,2)
• Bygg- och miljöförvaltningen 3,0 procent
• Bildningsförvaltningen 6,6 procent (5,6)
• Skolförvaltningen 7,5 procent (7,1)
• Socialförvaltningen 6,6 procent (6,2)
Sjuklönekostnaden för sjukperioden dag 2-14 är
totalt i hela kommunen 7018 tkr under året.
Den 31 december 2014 var 47 anställda i kommunen långtidssjukskrivna i mer än 60 dagar,
antingen på hel- eller deltid. 2013 var motsvarande
siffra 48 personer och 2012 var den 39 personer.

Arbetsmiljö och företagshälsovård

Håbo kommun har ramavtal med Enköpings
Hälsan AB för företagshälsovårdstjänster för
kommunens personal. Det är därmed filialen
Företagshälsovården Håbohälsan som är vår
huvudsakliga leverantör. Anledningar till att
vända sig till företagshälsovården är dels det
förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen
och dels det rehabiliterande arbetet med enskilda
anställda som drabbats eller riskerar att drabbas
av ohälsa och sjukskrivning.
Kommunens totala kostnad för företagshälsovård
under året hos Håbo Hälsan är 565 tkr, vilket kan
jämföras med 236 tkr för år 2013 och 354 tkr för
år 2012.
Antalet använda timmar för företagshälsovård
under året är totalt 364 timmar. Fördelningen är
för respektive tjänst enligt följande:
företagsläkare 105 timmar, beteendevetare

78 timmar, företagssköterska 128 timmar, ergonom 40 timmar och skyddsingenjör 0 timmar.
Snittkostnaden för företagshälsovård per månadsavlönad var därmed 417 kronor (2013: 177 kronor,
2012: 273 kronor).

Friskvård

Totalt har kommunen 39 friskvårdsinspiratörer
fördelade på olika arbetsplatser. Detta är ett led i
kommunens åtgärder för att främja de anställdas
hälsa och minska sjukfrånvaron.
Kommunens medarbetare har möjlighet att
använda arbetstid till friskvård, den så kallade
friskvårdstimmen, om verksamheten tillåter.
Friskvårdsbidraget erbjuds alla anställda till
aktiviteter enligt skatteverkets regelverk, för att
stimulera och främja personalens förutsättningar
till ökad fysisk och psykisk hälsa.
Simhallen erbjuder vattengymnastik och fritt bad
för kommunens anställda på angivna tider. Socialförvaltningens rehabiliteringsenhet delar träningslokalen P2 med kommunens anställda för fri
träning på valfri tid. Musikskolan arrangerar
personalkör under terminstid.

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 överenskommen lön
inklusive fasta tillägg, för all månads- och timav
lönad personal enligt Allmänna bestämmelser.
Medellön
2012

2013

2014

Kvinnor

23783

24675

25460

Män

25222

25738

25896

Totalt

24070

24895

25557

kronor per månad

Medellönen ökade därmed för andra året i rad
mest för kvinnorna.
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Medellön per förvaltning
kronor per månad

Kvinnor

Män

Totalt

Kommunstyrelsens förvaltning

30 332

34 649

31 678

Miljö- och teknikförvaltningen

22 799

26 240

23 684

Bygg- och miljöförvaltningen

34 025

32 115

33 070

Bildningsförvaltningen

29 659

29 595

29 633

Skolförvaltningen

26 038

24 612

25 740

Socialförvaltningen

23 661

21 904

23 388

Totalt

25 460

25 896

25 557

Personalkostnad

Personalkostnader består av löner för arbetad och
ej arbetad tid, ersättningar, sociala avgifter,
pensionskostnader och personalsociala kostnader.
Personalkostnader beräknas för alla tillsvidareanställda, visstids- och timavlönade enligt Allmänna
bestämmelser.
Personalkostnad per årsarbetare
Totalt

Lön för arbetad tid

År 2014

474

420

År 2013

460

405

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

i 1000-tal kronor
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Befolkning och sysselsättning
Boende och befolkning
Bostäder

I Håbo kommun finns cirka 8 000 bostäder. Drygt
70 procent av bostäderna är småhus och resterande del flerbostadshus, vilket kan jämföras med
riket där cirka 43 procent av bostadsbeståndet
utgörs av småhus.
Under 2014 färdigställdes hyreslägenheter på
Dalvägen. Utöver dessa har framförallt småhus
färdigställts i Håbo kommun under året.
Under 2015 fortsätter arbetet med nya Bålsta
Centrum. Markanvisning för etapp 1 färdigställs
och detaljplanering av nytt resecentrum och
bussterminal, cirka 300 bostäder, handel- och
verksamhetslokaler samt kontor påbörjas under
året. Byggstart beräknas till 2016. Cirka 100
hyreslägenheter beräknas färdigställas på
Glastomten i centrala Bålsta under året.

Befolkningen

Befolkningstillväxten fortsätter i Håbo kommun.
Det totala antalet invånare uppgick till 20 034
personer vid årsskiftet. Under 2014 ökade befolkningen med 66 personer, vilket är 19 personer
färre än under 2013. Den procentuella befolkningsökningen i Håbo kommun var 0,33 procent
under 2014, vilket är en svagare ökning än rikets
totala befolkningstillväxt på 1,06 procent.
Majoriteten av kommunens befolkning, drygt 75
procent, är bosatta i Bålsta tätort, som är länets
tredje största tätort efter Uppsala och Enköping.
Håbo kommun har ett fortsatt högt barnafödande
och det är barnafödandet som skapar den befolkningstillväxt som sker i kommunen under 2014.
Under året föddes 207 personer och 123 personer
avled, vilket skapar ett positivt födelsenetto på
84 personer.
1 209 personer flyttade in till kommunen medan
1 228 personer flyttade ut från kommunen. Det
innebär att Håbo kommun hade ett negativt
flyttnetto på -19 personer under 2014.
Befolkningsprognosen från 2014 indikerade en
befolkningsökning på 136 personer. Reell ökning
blev istället 66 personer, vilket är en avvikelse på
70 personer. Befolkningsprognosen lyckades
förutspå antalet födda, döda och inflyttade väl.
Antalet utflyttare var ovanligt högt under 2014

och underskattades därför i prognosen. Att antalet
utflyttare var högre än vanligt förklarar varför
befolkningsprognosen förutspådde en högre
befolkningsökning än det verkliga utfallet.
För att ta fram en befolkningsprognos görs ett
antal antagande om den framtida befolkningsutvecklingen utifrån tidigare år. Antaganden som
gjordes för befolkningsprognosen från 2014 utgår
från tidigare års inflyttning, utflyttning, fruktsamhet och dödlighet. Att prognosen från 2014 får
en avvikelse beror framförallt på att fler utflyttningar har skett under 2014 jämfört med tidigare
år.
Befolkningsprognos
Ålder

Prognos 2014-12-31

Utfall 2014-12-31

Avvikelse

0-6 år

1728

1725

-3

7-9 år

864

874

10

10-12 år

876

867

-9

13-15 år

799

801

2

16-19 år

1010

1026

16

20-29 år

2177

2166

-11

30-44 år

3946

3921

-25

45-64 år

5188

5162

-26

65-79 år

2957

2937

-20

80-w år
Totalt

560

555

-5

20105

20034

-71

In- och utflyttning

In- och utflyttningen till Håbo kommun är fortsatt
mycket omfattande. Kommunen har en stor
omsättning på bosatta vilket är karaktäristiskt för
en kranskommun till Stockholm. Flyttnettot
uppgår till -19 personer, vilket är en minskning
jämfört med tidigare år.
Totalt flyttade 1 209 personer till kommunen och
1 228 personer flyttade ut. Utbytet med övriga
Sverige vad gäller in- och utflyttare är betydligt
större än utbytet med det egna länet. Det kan
troligen förklaras genom att en stor del av flyttningen sker över länsgränsen till Stockholms län.
Gentemot utlandet hade Håbo kommun ett positivt
flyttnetto på 47 personer under 2014.
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Inflyttning
2014

Utflyttning
2014

Flyttnetto
2014

Flyttnetto
2013

Egna länet

136

253

-117

-80

Övriga Sverige

958

907

51

12

Utlandet

115

68

47

80

1209

1228

-19

12

Totalt

mindre företag och ett mindre antal medelstora
företag. Verksamheterna är spridda med stora
delar av arbetsstyrkan sysselsatta med tillverkning, byggverksamhet, handel och tjänster.
Branschspridning
Antal

Procentuellt

71

1,3

Tillverkning och utvinning

582

10,5

Byggverksamhet

782

14,1

Handel, hotell och restaurang

861

15,6

Transport

338

6,1

Tjänster

765

13,8

Utbildning

952

17,2

Vård och omsorg

628

11,3

Offentlig förvaltning och försvar

216

3,9

Bransch
Jordbruk, skogsbruk och fiske

Åldersstruktur

Håbo kommun fortsätter att ha en förhållandevis
ung befolkning. Det antas bero på kommunens
höga andel småhus vilket attraherar barnfamiljer.
Andelen 0- till 19-åringar är förhållandevis hög i
jämförelse med länet och riket.
Gruppen 20- till 29-åringar är lägre jämfört med
länet och riket. 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 i kommunen.
Andelen 30- till 79-åringar är ungefär den samma
i Håbo kommun som i Uppsala län såväl som riket.
Andelen personer över 80 år är betydligt lägre i
Håbo kommun jämfört med övriga länet och riket.
Antalet personer över 80 år har dock ökat i en
snabbare takt i Håbo kommun jämfört med
Uppsala län samt riket. Under 2000-talet har
antalet personer över 80 år mer än dubblerats i
kommunen och ökningen spås fortsätta under
kommande år.
Procent
7
6
5
4
3
2
1
0

Riket
Uppsala län
Håbo kommun

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Att bygga små och billiga hyresrätter i kollektivtrafiknära lägen, som framförallt attraherar unga
vuxna, kan hjälpa till att balansera åldersfördelningen i kommunen.

Sysselsättning och näringsliv
Branschspridning

Kommunen är Håbos största arbetsgivare med
många anställda inom vård, omsorg och utbildning. Kommunens näringsliv består till stor del av

Ej specificerat
Totalt

341

6,2

5 536

100,0

Arbetspendling

Håbo kommun har en bra strategiskt placering
mitt i Mälardalen och längs med Mälarbanan och
E18. Kommunens fördelaktiga geografiska placering är en förutsättning för den arbetspendling
som sker i kommunen, främst mot Storstockholm
men även mot Uppsala, Enköping och Västerås.
Pendeltåg och regionaltåg möjliggör att en stor del
kommunens befolkning kan jobba i andra kommuner i Mälardalsregionen.
Totalt pendlar 6 547 personer ut från Håbo kommun. Inpendlingen till kommunen uppgår till 1
991 personer. Att antalet personer som pendlar ut
från kommunen är fler än antalet personer som
pendlar in innebär att Håbo kommun har ett
negativt pendlingsnetto. Det negativa pendlingsnettot uppgår till 4 556 personer och beror till stor
del på kommunens goda pendlingsförutsättningar
och närheten till starka arbetsmarknader i omkringliggande städer.
Vanligast är att pendla till Stockholms län, dit
totalt 5 570 personer pendlar. Därefter är Uppsala
län med 658 pendlare följt av Västmanlands län
med 120 pendlare vanligast. Antalet pendlare till
Stockholm, Uppsala såväl som Västmanlands län
ökar stadigt jämfört med tidigare år. Inpendlingen
uppgår till 1 991 personer. Cirka hälften av dessa,
995 stycken, pendlar in från Stockholms län. Från
Uppsala län pendlar 769 personer till Håbo
kommun. Även inpendlingen ökar stadigt jämfört
med tidigare år.
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Arbetspendling
Håbo kommun

Förvärvsarbetande befolkning

10 092

Arbetstillfällen

5 536

Utpendling

6 547

Inpendling

1 991

Nettopendling

Arbetslöshet

-4 556

I slutet av 2014 uppgick andelen som var arbetslösa, i arbetsmarknadspolitiska program eller
arbetssökande till 3,5 procent av befolkningen i
förvärvsarbetande ålder i Håbo kommun. Det är
något färre än vid samma tid förra året då 3,7
procent av befolkningen i förvärvsarbetande ålder
var arbetslösa.

Uppsala län har en låg arbetslöshet jämfört med
riket. Under 2014 var Uppsala det län med den
lägsta arbetslösheten. Även bland ungdomar har
Uppsala län såväl som Håbo kommun en låg
arbetslöshet. I Håbo kommun var ungdomsarbetslösheten 5,5 procent, vilket kan jämföras med riket
där motsvarande siffra var 9,1 procent.
Andel av befolkningen 16-64 år i arbetslöshet och i program
eller med stöd, vid årets slut (procent).
År

Håbo

Uppsala län

Riket

2000

2,9

4,2

5,8

2009

2,7

4,3

6,0

2010

3,3

5,1

6,9

2011

3,0

4,6

6,3

2012

3,2

4,6

6,5

2013

3,7

4,7

6,7

2014

3,5

4,2

6,3
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Not

Koncern 2013

Kommun 2013

Koncern 2014

Kommun 2014

1

355 856

267 020

346 631

241 219

Verksamhetens kostnader

2

-1 083 985

-1 048 484

-1 127 418

-1 090 620

Avskrivningar

3

-77 906

-54 771

-83 766

-57 594

-806 035

-836 235

-864 553

-906 995

892 983

892 983

911 088

911 088

tkr
Verksamhetens intäkter

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

13 191

13 191

30 459

30 459

Finansiella intäkter

Generella statsbidrag och utjämning
4

1 124

3 045

678

2 763

Finansiella kostnader

5

-51 393

-29 573

-42 599

-20 414

49 870

43 411

35 073

16 901

Resultat före extraordinära poster

431

0

-3 427

0

Skatter på årets resultat

Uppskjuten skatt
6

-2 069

0

-4 229

0

Årets resultat

7

48 232

43 411

27 417

16 901
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Balansräkning koncern
tkr

Koncern 2013

Kommun 2013

Koncern 2014

Kommun 2014

8

1 814 162

1 019 641

1 876 869

1 041 251

9

31 631

25 264

29 561

21 989

10

6 128

23 537

6 118

23 527

Not

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Summa anläggningstillgångar

36 480

36 480

34 960

34 960

1 888 401

1 104 921

1 947 508

1 121 727

Omsättningstillgångar
Förråd med mera

32

32

31

31

Exploateringsfastigheter

11

26 728

0

55 393

31 240

Fordringar

12

92 602

89 493

78 982

75 644

Kassa och bank

13

18 750

7 777

48 278

19 272

138 112

97 301

182 684

126 187

2 026 513

1 202 222

2 130 192

1 247 915

336 179

256 819

365 621

273 720

48 233

43 411

27 417

16 901

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital, totalt

14

I: Årets resultat
II: Resultatutjämningsreserv
III: Övrigt eget kapital

14 700

14 700

14 700

14 700

273 246

198 708

323 504

242 119

Avsättningar
Pensioner

15

80 917

76 966

89 264

84 480

Övriga avsättningar

16

52 550

40 451

45 477

33 930

133 467

117 417

134 741

118 410

1 330 951

623 288

1 426 501

680 086

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

17

Kortfristiga skulder

18

225 916

204 698

203 329

175 699

Summa skulder

1 556 867

827 986

1 629 830

855 785

Summa eget kapital och skulder

2 026 513

1 202 222

2 130 192

1 247 915

367 431

367 431

353 931

353 931

Pensionsförpliktelser
Varav löneskatt
Borgen och ansvarförbindelser

19

71 736

71 736

69 100

69 100

134 630

641 816

89 163

669 260
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Finansieringsanalys koncern
Koncern 2013

Kommun 2013

Koncern 2014

Kommun 2014

Årets resultat

48 232

43 411

27 417

16 901

Justering för av- och nedskrivningar

77 906

54 771

83 766

57 594

12 401

11 928

1 274

992

2 123

2 409

4 745

0

140 662

112 519

117 202

75 487

6 881

4 804

13 619

13 849

-589

0

1 386

-1 190

32 838

30 044

-23 692

-28 999

179 792

147 367

108 515

59 147

Investeringar i materiella anläggnnigstillgångar

-223 436

-148 303

-163 811

-86 507

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

3 455

201

7 154

0

311

5 327

tkr

Not

Den löpande verksamheten

Justering för gjorda avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

20

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av förråd och exploateringsfastigheter
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar
Pågående exploateringsprojekt
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

0

0

-17 953

-17 953

77

-1 923

76

76

-219 593

-144 698

-174 534

-104 384

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån

35 479

0

130 301

56 300

Amortering av skuld

-8 021

-3 000

-35 343

-157

Anslutningsavgifter

2 846

2 846

589

589

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

30 304

-154

95 547

56 732

Förändring av likvida medel

-9 497

2 515

29 528

11 495

Årets kassaflöde

-9 497

2 515

29 528

11 495

Likvida medel vid årets början

28 247

5 262

18 750

7 777

Likvida medel vid årets slut

18 750

7 777

48 278

19 272

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande nettoskuld vid årets början

1 260 061

580 775

1 282 438

574 775

Räntebärande nettoskuld vid årets slut

1 282 438

577 775

1 377 490

631 075

22 377

-3 000

95 052

56 300

Förändring av räntebärande nettoskuld
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Resultaträkning
Kommunens bokslut 2012

Kommunens bokslut 2013

Kommunens bokslut 2014

21

231 087

267 020

241 219

Verksamhetens kostnader

22

-1 016 435

-1 048 484

-1 090 620

Avskrivningar

23

-49 752

-54 771

-57 594

-835 100

-836 235

-906 995

24

849 061

892 983

911 088

tkr
Verksamhetens intäkter

Not

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

25

31 454

13 191

30 459

Finansiella intäkter

26

2 934

3 045

2 763

Finansiella kostnader

27

-22 125

-29 573

-20 414

26 224

43 411

16 901

3,0 %

4,8 %

1,8 %

Årets resultat
Resultat som andel av skattenettot
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Balansräkning
Not

Bokslut 2012

Bokslut 2013

Bokslut 2014

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

28

923 983

1 019 641

1 041 253

Maskiner och inventarier

29

26 380

25 264

21 989

Finansiella anläggningstillgångar

30

21 548

23 537

23 527

Bidrag till statlig infrastruktur

31

tkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

38 000

36 480

34 960

1 009 911

1 104 921

1 121 729

Förråd med mera

32

32

32

31

Exploateringsfastigheter

33

0

0

31 240

Kortfristiga fordringar

34

94 297

89 493

75 644

Kassa och bank

35

5 262

7 777

19 272

99 591

97 301

126 187

1 109 502

1 202 222

1 247 915

210 998

256 819

273 720

26 224

43 411

16 901

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital, totalt
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I. Årets resultat
II: Resultatutjämningsreserv
III: Övrigt eget kapital

0

14 700

14 700

184 774

198 707

242 119

Avsättningar
Pensioner

37

60 650

76 966

84 480

Övriga avsättningar

38

44 840

40 451

33 930

105 490

117 417

118 410

618 360

623 288

680 086

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

39

Kortfristiga skulder

40

174 654

204 698

175 699

793 014

827 986

855 785

1 109 502

1 202 222

1 247 915

37

343 627

367 431

353 931

67 088

71 736

69 100

41

603 974

641 816

669 260

Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
Pensionsförpliktelser
Varav löneskatt
Borgen och ansvarförbindelser

Not 33 Omklassificering från markreserv till omsättningsfastigheter har gjorts år 2014.
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Finansieringsanalys
tkr

not

Bokslut 2012

Bokslut 2013

Bokslut 2014

Den löpande verksamheten
Årets resultat

26 224

43 411

16 901

Justering för av- och nedskrivningar

49 753

54 771

57 594

7 426

11 927

992

0

2 409

0

83 403

112 519

75 487

-4 095

4 804

13 849

Justering för gjorda avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

42

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av förråd och exploateringsfastigheter
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

22

0

-1 190

5 346

30 044

-28 999

84 676

147 367

59 147

-187 050

-148 305

-86 790

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggnnigstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar

0

201

0

436

5 327

283

Pågående exploateringsprojekt

0

0

-17 953

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

0

-1 923

0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

4 918

0

76

-181 696

-144 700

-104 384

100 000

0

56 300

-3 000

-3 000

-157

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Anslutningsavgifter

1 907

2 846

589

98 907

-154

56 732

Förändring av likvida medel

1 887

2 513

11 495

Årets kassaflöde

1 887

2 515

11 495

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets början

3 375

5 262

7 777

Likvida medel vid årets slut

5 262

7 777

19 272

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande nettoskuld vid årets början

483 775

580 775

574 775

Räntebärande nettoskuld vid årets slut

580 775

577 775

631 075

Förändring av räntebärande nettoskuld

97 000

-3 000

56 300
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Driftredovisning
Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande till den budget som kommunfullmäktige beslutat för
nämnderna för året. I driftredovisningen har interna transaktioner inte eliminerats.
Bokslut 2013

Bokslut 2014

Budget 2014

Avvikelse

Kommunfullmäktige

-694

-712

-910

198

Stöd till politiska partier

-900

-905

-930

25

-16

-181

-299

118

tkr

Valnämnden
Revision
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen

-934

-940

-972

32

-1 098

-1 364

-1 121

-243

-92 250

-97 668

-99 324

1 656

Bildningsnämnd

-109 304

-107 172

-110 328

3 156

Skolnämnd

-354 465

-355 763

-352 799

-2 964

Socialnämnd

-237 617

-243 710

-239 027

-4 683

-82 666

-88 630

-89 047

417

-9 350

-9 241

-9 946

705

-889 294

-906 286

-904 703

-1 583

Avfallshantering

-1 006

-1 044

0

-1 044

Summa taxefinansierade verksamheter

-1 006

-1 044

0

-1 044

-13 323

-11 721

-13 165

1 444

Miljö- och tekniknämnd
Tillståndsnämnd
Summa skattefinansierade verksamheter
Taxefinansierade verksamheter

Finansförvaltning
Pensions- och upplupna lönekostnader
Återbetalning sjukförsäkringsavgift
Avskrivningar
Internränta
Exploatering och reavinster

13 449

0

0

0

-10 057

-12 337

-10 000

-2 337

35 022

23 589

25 201

-1 612

1 494

1 941

0

1 941

Försäkringsersättning

28 748

0

0

0

Summa finansförvaltning

55 333

1 472

2 036

-564

Skatteintäkter

897 338

913 107

913 107

0

Slutavräkning

-4 355

-2 020

1 621

-3 641

Statsbidrag och utjämning

13 191

30 459

30 671

-212

3 045

2 763

2 900

-137

Finanskonton

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-30 840

-21 550

-26 525

4 975

Summa finansiering

878 379

922 759

921 774

985

43 412

16 901

19 107

-2 206

4,8 %

1,8 %

2,0 %

Årets resultat
Resultat som andel av skattenettot

Bokslut för år 2013 har justerats beroende på organisationsförändringar gjorda under år 2014. Anledningen till justeringarna mellan nämnderna är att öka jämförbarheten mellan åren.
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Investeringsredovisning
tkr
Nämnder

Kommunstyrelsen
Inköp stationshuset KS
Bildningsnämnd
Skolnämnd
Socialnämnd
Miljö- och tekniknämnd
Tillståndsnämnden
Summa skattefinansierade
verksamher
Avfallshantering

Budget 2014

Bokslut 2014

Netto

Inkomster

Utgifter

Netto

Justering pågående
projekt till 2015

-4 154

0

-2 091

-2 091

1 801

262

0

0

-1 328

-1 328

0

-1 328

-622

0

-645

-645

0

-23

-1 996

0

-2 052

-2 052

0

-56

Budget nettoavvikelse

-2 895

0

-1 077

-1 077

200

1 618

-71 378

283

-71 272

-70 989

389

0

-15

0

-20

-20

0

-5

-81 060

283

-78 485

-78 202

2 390

468

-750

0

-354

-354

335

61

Vattenverket

-11 020

0

-7 951

-7 951

1 051

2 018

Summa taxefinansierade
verksamheter

-11 770

0

-8 305

-8 305

1 386

2 079

Summa

-92 830

283

-86 790

-86 507

3 776

2 547

Budget 2014

Bokslut 2014

Netto

Inkomster

Utgifter

Netto

Justering pågående
projekt till 2015

Budget nettoavvikelse

Exploateringsinvestering i
skattefinansierad verksamhet

0

0

-13 090

-13 090

0

0

Exploateringsinvestering i
taxefinansierad verksamhet

0

0

-4 863

-4 863

0

0

Summa

0

0

-17 953

-17 953

0

0

tkr
Nämnder
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Exploateringsredovisning

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för
att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark
för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller
industrier. Där ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator,
grönområden, VA- och elanläggningar m m.
Om avsikten är att sälja en färdigställd exploateringsfastighet ska den klassificeras och värderas
som omsättningstillgång. Resultatet från försäljning av exploateringsfastigheten påverkar kommunens resultaträkning/budget. Gator, parkmark,
belysning, VA-anläggningar mm, som kommer att
finnas kvar i kommunens ägo och betjäna exploateringsområdena redovisas som anläggningstillgång och ingår i kommunens investeringsredovisning/budget. Inkomster som syftar till att
finansiera dessa anläggningar ska periodiseras
över tillgångens livslängd.
I tabellen nedan redovisas alla pågående exploateringsprojekt. Det är Logistik Bålsta, Frösundavik,
Svarta Lutan och Draget. Bålsta centrum ingår
inte eftersom projektet ännu är i planstadiet.
Ansvaret för exploateringen ligger på kommunstyrelsens plan- och utvecklingsavdelning.
tkr
Inkomster

Delårsbokslut
2014

Prognos
2014

Bokslut
2014

20

0

0

Utgifter

-51 766

-52 912

-48 999

Summa nettoexploatering

-51 746

-52 912

-48 999

Utgift för anläggningstillgång

-4 543

-16 525

-13 090

Utgift för anläggningstillgång VA

-2 747

-4 822

-4 863

Summa till balansräkning

-7 290

-21 347

-17 953

Utgift för omsättningstillgång

-44 476

-31 565

-31 045

Försäljningsinkomster

20

0

0

Specifikation:

Nettoexploateringen 50,0 mkr är resultatet av
årets alla inkomster och utgifter i alla nu redovisade projekt. Större delen av utgifterna, 36,7 mkr,
finansierades före år 2014 men har nu omklassificerats till exploatering. Således är årets nya
utgifter för exploatering 12,3 mkr.
Av de 50,0 mkr i nettoexploatering har 13,1 mkr
använts till anläggningstillgångar som gator,
parkmark. 4,9 mkr har använts till VA-anläggningar. 31 mkr har nedlagts i omsättningstillgångar, det vill säga mark som ska säljas.
Ingen försäljning har skett och inga anläggningsavgifter har inbetalats eftersom projekten är i
startskede.
År 2015 kommer exploateringarna att fortsätta
vara i ett uppbyggnadsskede. Försäljning beräknas
ske från år 2016.

Exploateringsredovisning per projekt
Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3-4
tkr

Delårsbokslut
2014

Prognos
2014

Bokslut
2014

Inkomster
Utgifter

-16 362

-26 107

-25 064

Summa nettoexploatering

-16 362

-26 107

-25 064

Utgift för anläggningstillgång

-4 331

-14 008

-12 117

Utgift för anläggningstillgång VA

-2 731

-3 502

-4 599

Summa till balansräkning

-7 062

-17 510

-16 716

Utgift för omsättningstillgång

-9 300

-8 597

-8 348

Specifikation:

Projektet Björnbro/Logistik Bålsta omfattar 150
ha mark väster om tätorten och kommer att
byggas ut under cirka 15 års tid. Projektet är
indelat i 6 kvarter. För kvarter 3 och 4 finns
planuppdrag och avtal med exploatörer varför
kvarter 3-4 är i exploateringsskedet. Under året är
16,7 mkr nedlagt i anläggningar avseende projektering, utförande av rondell samt komplettering/
ombyggnad av gata förbi räddningstjänsten
inklusive VA. 8,3 mkr i omsättningstillgång är
värdet på den mark som tidigare har förvärvats
och som beräknas säljas.

Ekonomisk redovisning

Under de kommande åren ökar exploateringsverksamheten i kommunen. Detta tillsammans med
nya bokföringsmässiga krav på redovisning och
omfattningen av exploateringsverksamheten i
kommunen gör att verksamheten budgeteras och
redovisas under detta separata avsnitt. Kommunens ekonomi påverkas av omfattningen av exploateringen.
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Till följd av dom i Mark- och miljödomstolen om att
upphäva antagandet av detaljplanen för kvarter 3
Logistik Bålsta försenas projektet cirka 1,5 år i
genomförandet. 2015 uppstår endast kostnader för
finplanering av ovan nämnda entreprenadarbeten.
2016 beräknas detaljplanen vinna laga kraft,
markaffären kan genomföras och därmed fortsätter exploateringsarbetena.
Utbyggnaden av allmän infrastruktur för Västerskogs industriområde norra är kopplat till infrastruktur för Logistikområdet. Denna utbyggnad
(inkl VA) har påbörjats i augusti 2014 och är
indelad i tre etapper. Huvuddelen av entreprenaden är utförd och därmed har huvuddelen av
utgifterna redan tagits, totalt -12,8 Mkr. Utbyggnaden den sista etappen i Västerskogs industriområde norra sker vid ytterligare markförsäljning i
området alternativt laga kraftvunnen detaljplan
inom Logistikområdet.
För resterande kvarter finns inga planuppdrag och
mark som kommunen äger i området utgör markreserv. Det innebär att dessa kvarter inte är
initierade exploateringsprojekt ännu.

Delårsbokslut
2014

Prognos
2014

Bokslut
2014

Utgifter

-18 993

-23 498

-23 316

Summa nettoexploatering

-18 993

-23 498

-23 316

Utgift för anläggningstillgång

-604

-580

Utgift för anläggningstillgång VA

-239

-218

Summa till balansräkning

-843

-798

-22 655

-22 518

tkr
Inkomster

Specifikation:

Utgift för omsättningstillgång

Delårsbokslut
2014

Prognos
2014

Bokslut
2014

Utgifter

-15

-2 781

-77

Summa nettoexploatering

-15

-2 781

-77

Inkomster

Specifikation:
Utgfift för anläggningstillgång

-1 700

-46

Utgift för anläggningstillgång VA

-15

-1 081

-31

Summa till balansräkning

-15

-2 781

-77

Frösundavik etapp 1 omfattar ca 135 bostäder
fördelade på ca 95 enbostadshus och 40 lägenheter.
I första etappen byggs nu totalt 21 hus och delar av
den allmänna infrastrukturen. Exploateringsavtal
och projektbudget har behandlats i kommunfullmäktige i december. Hittills har endast 77 tkr
nedlagts i projektet som kommer att omfatta 52
mkr. Exploateringen startade i dec 2014.

-18 993

Mark köptes i Draget år 2013 för 22,5 mkr inklusive förrättningsavgifter i syfte att iordningställa
industriområde. Förstudie/projektering pågår för
närvarande, där det finns osäkerheter särskilt om
utgiften för att fylla upp området med massor.
Nedlagda utgifter i år är, förutom markinköpet,
projekteringsutgifter på 800 tkr. Projektet kommer att behandlas år 2015 i kommunfullmäktige.
Svarta Lutans väg
Delårsbokslut
2014

Prognos
2014

Bokslut
2014

Utgifter

-393

-526

-542

Summa nettoexploatering

-393

-526

-542

-213

-213

-362

Summa till balansräkning

-213

-213

-362

Utgift för omsättningstillgång

-180

-180

-180

tkr

Frösundavik etapp 1
tkr

Draget

Inkomster

Specifikation:
Utgift för anläggningstillgång
Utgift för anläggningstillgång VA

Byggnation av ny väg till tre nya tomter i Eneby.
Igångsättningsbeslut med ovanstående projektbudget behandlades i kommunfullmäktige i december.
Hittills har 542 tkr nedlagts i projektet som
kommer medföra 2,6 mkr i utgifter samt inbringa
3,3 mkr i inkomster när det är klart. Försäljning
av tomterna beräknas genomföras år 2016.
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Redovisningsprinciper
Den externa resultat- och balansräkningen är
upprättad enligt den kommunala redovisningslagen. Finansieringsanalys är upprättad enligt
rekommendationer nr 16 2005 från Rådet för
kommunal redovisning. Drift- och investeringsredovisningen uppfyller kraven på avstämningsmöjlighet mellan budget och utfall.

Tillgångar och skulder

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

Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller
innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet
överstiger gränsen för mindre värde. För materiella anläggningstillgångar är beloppsgränsen ett
halvt prisbasbelopp.
Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar
redovisas som en förutbetald intäkt bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod.
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
görs för den beräknade nyttjandeperioden med
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet
exklusive eventuellt restvärde. I kommunen
påbörjas avskrivningar av anläggningar under
anskaffningsåret. Arbetet med att införa komponentavskrivning har påbörjats. Byte av redovisningsprincip till komponentavskrivning enligt
RKR 11.4 kommer att ske 2016-01-01. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten
görs inga avskrivningar.
Byggnader och markanläggningar, inklusive
pågående arbeten, värderas på balansdagen till
anskaffningsvärde med avdrag för planenliga och
bokföringsmässiga avskrivningar.
Maskiner och inventarier har värderats till anskaffningsvärde. Aktivering sker innevarande år.
Kommunen har 2014 ändrat klassificeringen av
vissa anläggningstillgångar i redovisningen till
omsättningstillgångar. Exploateringsmark redovisas nu under omsättningstillgångar.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av
anskaffnings- eller verkligt värde. Omklassificering av merkreserv till omsättningstillgång vid
exploatering sker då detaljplan fastställts och
vunnit laga kraft.

Skulder

Kommande års amortering av långfristig skuld
redovisas som kortfristig skuld.
Från och med år 1998 redovisar kommunen sina
pensionsåtagandena enligt redovisningslagens
blandade modell. Den innebär att pensionsförmåner som intjänats 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 Rådet för kommunal redovisning ska även löneskatten för alla
pensionsavsättningar, pensionsförpliktelser och
pensionsutbetalningar periodiseras. Övergången
till denna redovisningsprincip gjordes 1999.

Redovisning av den avgiftsbestämda pensi
onen(tjänstepensionsavtalet)

Den del av pensionskostnaden som hänförs till den
avgiftsbestämda pensionen har särredovisats. I
balansräkningen har belopp som hänförs till den
avgiftsbestämda pensionen klassificerats som en
upplupen kostnad (kortfristig skuld) .

Effekterna av förändrad RIPS-ränta

Effekterna av den förändrade diskonteringsräntan
har beaktats i bokslutet för 2013 såväl i ansvarsförbindelse, balansräkning som resultaträkning.
Den resultateffekt som uppkommer p g a förändringen i balansräkningen ska följaktligen redovisas i resultaträkningen som en finansiell post.
Posten klassificeras som en jämförelsestörande
post enligt rekommendation nr 3.1.

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 räkenskaps-
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året, har tagits upp som skuld respektive fordran.
Utgiftsräntor har periodiserats.

Skatteintäkter

Enligt redovisningsrådets rekommendation ska
den prognostiserade slutavräkningen för år 2013
och 2014 resultatföras i delårsbokslut/bokslutet för
år 2014.

Avgiftsfinansierad verksamhet

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

Vattenverkets eget kapital

Denna redovisningsprincip ändrades år 2010. En
tillämpning av redovisningsrådets rekommendation RKR 18 innebär att vattenverkets eget kapital
har omklassificerats till kortfristig fordran, vilket
tidigare redovisats som en not till kommunens
egna kapital.
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Bidrag till infrastrukturella investeringar,
rekommendation 6.2 från RKR

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 har påbörjats under 2013 med 4,5 mkr.
Den avsättning som kommunen gjorde 2013 har
indexuppräknats med index enligt avtal. För
kommunen blev kostnaden för indexuppräkning för
åren 2009–2014 cirka 7,2 mkr.

Redovisning av lånekostnader,
rekommendation från RKR 15.1

Denna rekommendation anger hur lånekostnader
skall redovisas. Rekommendationen beskriver två
redovisningsmetoder. 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 produktion av vissa
angivna tillgångar, inräknas i anskaffningsvärdet
för tillgången. Håbo kommun tillämpar huvudmetoden, det vill säga att lånekostnaderna belastar
resultatet för den period de uppkommer.
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Notförteckning
Noter - Koncern resultaträkning
Not 1

Not 6

tkr

Skatt på årets resultat
2013

2014

Försäljningshjälpmedel

12 066

14 272

Taxor och avgifter

97 694

102 558

tkr

2013

2014

Aktuell skatt på årets resultat

-2 069

-4 229

Summa

-2 069

-4 229

Hyror och arrenden

98 840

102 880

Bidrag

71 528

73 579

Uppskjutna skatter

431

-3 427

Försäljning av verksamheter och
entreprenader

22 094

28 497

Summa

431

-3 427

Försäljning av mark och fastigheter

11 217

24 845

42 417

0

2013

2014

355 856

346 631

43 411

16 901

Jämförelsestörande post
Återbetalning premier AFA och
försäkringsersättning
Summa

Not 2

Verksamhetens kostnader
2013

2014

Material, entreprenader, konsulter, bidrag och transfereringar

-253 607

-248 755

Kostnader för arbetskraft

-619 562

-651 014

Övriga verksamhetskostnader

-210 696

-227 649

tkr

Kostnader för såld mark
Summa

-118

0

-1 083 983

-1 127 418

Avskrivningar
Fastigheter och anläggningar

Förändring av eget kapital,
tkr
Håbo kommun
Håbohus AB

5 869

9 495

Håbo Marknads AB

-493

1 219

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo

-554

-198

48 233

27 417

Summa

Noter - Koncern balansräkning
Not 8

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
tkr

Not 3
tkr

Not 7

Bokfört värde
2013

2014

-66 868

-72 385

Årets anskaffning

Justering avskrivning K3 2013

Inventarier

-11 038

-11 381

Omklassificering

Summa

-77 906

-83 766

Avskrivning
Utrangering

Not 4

Investeringsbidrag

Finansiella intäkter
tkr

2013

2014

Ränteintäkter

389

132

Övrigt

735

546

1 124

678

Summa

Finansiella kostnader
2013

2014

-41 063

-40 565

-1 855

-1 132

-95

-301

Bankkostnader

-362

-296

Checkkredit

-632

-305

-7 386

0

-51 393

-42 599

Räntekostnader
Ränta på pensioner
Indexuppräkning Citybanan

Förändring Ripsränta pensioner
Summa

Summa

Bokslut
2014

1 669 223

1 814 494

0

-1 932

213 966

172 558
-30 050

-65 448

-71 078

0

0

-311

0

-3 268

-7 125

1 814 162

1 876 867

Not 9

Maskiner och inventarier
2013

2014

Bokfört värde 1/1

33 076

31 631

Årets anskaffning

9 470

9 206

tkr

Not 5
tkr

Försäljning

Bokslut
2013

Bidrag

0

0

Försäljning

0

-29

Utrangering

-187

0

Avskrivning

-10 728

-11 247

Summa

31 631

29 561
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Not 10

Not 15

Finansiella anläggningstillgångar

Pensioner
2013

2014

91

91

Andelar

1 010

Försäkringar

1 008

tkr
Aktier

2013

2014

Avsättning för pensioner

63 737

80 917

1 025

Årets pensionskostnad

13 826

6 718

1 073

Avsättning garanti- och visstidspension

0

0

tkr

Långfristiga fordringar

4 019

3 929

Löneskatt på pensioner

Summa

6 128

6 118

Summa

Not 11

Exploateringsfastigheter Håbo kommun
Summa

2014

26 728

24 153

0
26 728

31 240
55 393

Eget Kapital, VA
Balansfakturering
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

2013

2014

2 901

470

17 696

15 402

185

70

2 557

2 327

Interimfordringar

21 257

23 743

23 726

16 179

Andra kortfristiga fordringar

17 968

16 609

6 312

4 182

92 602

78 982

Summa

Not 13

Kassa och bank
tkr
Kassa
Plusgiro
Bank
Summa

2013

2014

25

28

10 973

46 644

7 752

1 606

18 750

48 278

Not 14

Eget kapital
2013

2014

256 819

273 720

63 565

76 298

Håbo Fastighets AB

0

0

Håbo Marknads AB

15 884

15 911

-89

-308

336 179

365 621

tkr
Håbo kommun
Håbohus AB

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Summa

2014

Avsättning medfinansiering Citybanan
Uppskjuten skatt Håbo Marknads AB

40 451

33 930

386

50

Avsättning skatter Håbohus AB

11 713

11 497

Summa

52 550

45 477

Långfristiga skulder

Upplupna skatteintäkter
Avräkning skattekonto

tkr

Not 17

Fordringar

Fakturafordran

2013

Övriga avsättningar
2013

Not 12
tkr

1 629
89 264

Not 16

Exploateringsfastigheter
Exploateringsfastigheter Håbo Marknads AB

3 354
80 917

2013

2014

1 220 159

1 345 491

Förutbetalda anslutningsavgifter

42 489

43 078

Kapital- och pensionsförsäkringar

1 008

1 073

tkr
Långfristiga låneskulder

Statliga investeringsbidrag

5 016

4 859

62 279

32 000

1 330 951

1 426 501

Övriga lån
Summa

Not 18

Kortfristiga skulder
tkr
Förvaltade fonder kapital, va

2013

2014

0

0

Kortfristiga skulder lån, räntor

23 333

5 728

Leverantörsskulder

58 535

62 298

9 190

9 593

848

852

30 627

17 733

25

25

Upplupna löneskulder

40 767

41 889

Arbetsgivaravgifter

10 587

11 398

Upplupen pensionsskuld

24 715

25 727

7 965

8 796

Personalens källskatt
Social- och skolsamfond
Kortfristiga skulder
Depositionsavgifter

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Förutbetald kommunalskatt
Övriga interimskulder
Summa

4 830

6 988

14 494

12 302

225 916

203 329
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Not 19

Not 23

Borgen och ansvarförpliktelser

Avskrivningar
2013

2014

1 642

1 465

45 177

0

0

0

Föreningar
BRF Väppeby
Egnahem statlig kreditgaranti
Bostadsrätter statlig kreditgaranti

700

700

Egnahem kommunalkreditgaranti

283

154

Ansvarsförbindelse Håbohus AB

117

133

86 711

86 711

134 630

89 163

Fastighetsförteckningar Håbohus AB
Summa

Not 20

Förändring EK obeskattad reserv
Summa

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Avskrivning fastigheter

-37 994

-43 194

-45 549

Avskrivningar maskiner
och inventarier

-7 245

-10 057

-10 525

0

-1 520

-1 520

-4 513

0

0

-49 752

-54 771

-57 594

Avskrivningar bidrag
infrastruktur
Nedskrivning av anläggningar
Summa

Not 24

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster
Omklassificering

Bokslut
2012

Skatteintäkter

2013

2014

Bokslut 2012

Bokslut 2013

Bokslut 2014

2 401

0

Kommunalskatt

841 994

897 338

913 107

-278

4 745

-4 830

139

4 745

Avräkningsskatt
innevarande år

8 882

2 123

Avräkningsskatt justering förgående år

140

475

-2 158

Utjämning kollektivtrafik Uppsala län

-1 955

0

0

849 061

892 983

911 088

Noter - Kommunens resultaträkning

tkr

Summa

Not 21

Verksamhetens intäkter

Not 25

tkr

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Försäljningsmedel

10 857

9 727

10 589

Taxor och avgifter

88 837

97 321

102 214

Hyror och arrende

22 433

23 550

24 674

Kostnadsutjämning

Bidrag

65 288

70 890

73 521

Inkomstutjämning

Försäljning av verksamheter och entreprenader

16 710

21 432

27 515

Regleringsavgift

7 462

1 683

2 706

Kommunal fastighetsavgift

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

31 735

32 998

33 710

-22 314

-29 199

-12 281

46 185

39 592

43 959

9 690

9 021

6 699

LSS-utjämning

-33 842

-39 221

-41 628

Summa

31 454

13 191

30 459

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

2 862

2 329

2 224

Finansiella intäkter

Återbetalda premier AFA
Försäkringsintäkt
Summa

14 300

13 449

5 200

28 968

231 087

267 020

tkr
241 219

Not 22

Ränteintäkter
Ränteintäkter checkkredit

72

364

319

Övriga finansiella intäkter

0

352

220

2 934

3 045

2 763

Summa

Verksamhetens kostnader
Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Material, entreprenader, konsulter, bidrag
och transfereringar

-283 416

-236 295

-231 368

Kostnader för arbetskraft

-563 101

-596 226

-625 876

Övriga verksamhetskostnader

-169 918

-215 963

-233 376

-1 016 435

-1 048 484

-1 090 620

Summa

tkr

Not 26

Jämförelsestörande
poster

tkr

Generella statsbidrag och utjämning
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Försäljning av anläggningstillgångar

45

46
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Not 27

Not 29

Finansiella kostnader

Maskiner och inventarier

tkr
Räntekostnader
Ränta på pensioner

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

-17 743

-19 712

-18 454

-2 792

-1 781

-1 058

Indexuppräkning Citybanan

-613

-95

-301

Övriga finansiella kostnader

-210

-362

-296

Checkkredit

-767

-623

-305

0

-7 000

0

-22 125

-29 573

-20 414

Jämförelsestörande poster

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

76 901

91 340

100 093

-57 715

-64 960

-74 829

Bokfört värde 1/1

19 186

26 380

25 264

Årets anskaffning

14 439

8 941

7 250

Avskrivning

-7 245

-9 870

-10 525

tkr
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Utrangering

Förändring av Ripsränta
pensioner
Summa

Bokfört värde 31/12

746

1 188

789

22 803

20 056

0

0

0

Konstverk, samlingar

762

756

717

Övriga maskiner och
inventarier

498

517

427

26 380

25 264

21 989

Bilar och andra transportmedel

Fastigheter och anläggningar
Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

1 290 261

1 462 872

1 602 235

Summa

-495 945

-538 889

-582 595

Not 30

Bokfört värde 1/1

794 316

923 983

1 019 640

Årets anskaffning

172 611

139 364

97 493

Årets avskrivning

-37 995

-43 194

-45 549

-4 513

0

0

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Utrangering
Investeringsbidrag

-436

-311

-283

Försäljning av anläggningstillgångar

0

-201

0

Omklassificering

0

0

-30 050

923 983

1 019 641

1 041 251

Bokfört värde 31/12

56 471

77 546

45 393

Verksamhetsfastigheter

497 515

527 336

566 132

Fastigheter för affärsverksamhet

267 136

314 408

310 410

Publika fastigheter

102 789

100 288

91 489

Fastigheter för övrigt
verksamhet

72

62

9 874

Pågående exploateringsprojekt

0

0

17 953

Summa

Finansiella anläggningstillgångar
tkr

923 983

1 019 640

1 041 251

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

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

0

0

0

90

90

90

HSB

0,4

0,4

0,4

BRF Väppeby

64

64

78,5

Upplands Lokaltrafik

Varav
Markreserv och exploateringsfastigheter

0
21 989

24 374

Inventarier

Not 28
tkr

-187
25 264

Varav
Maskiner

Noter - Kommunens balansräkning

0
26 380

Mälarbanan 90 st
Andelar

Äpplet

0

0

0

Bålstavägen

6

5,8

5,8

450

450

450

942

1 007,7

1 074

12 810

14 810

14 810

3 788

3 788

3 788

Kommuninvest
Försäkringar
Kapital- och pensionsförsäkringar
Långfristiga fordringar
Håbo Marknads AB
Förlagslån 45936 Kommuninvest
Lån Håbo FF
Summa

308

231

141

21 548,0

23 536,5

23 527,3
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Not 31

Not 36

Avskrivning bidrag infrastruktur
Summa

Eget kapital
Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

38 000

38 000

36 480

0

-1 520

-1 520

38 000

36 480

34 960

tkr
Ingående eget kapital
enligt balansräkning
Byte av redovisningsprincip
VA 1)
Årets resultat

Not 32

Summa eget kapital

Förråd

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

10 -årssmycke

32

32

31

Specifikation av egna
kapitalet

Summa

32

32

31

Årets resultat

tkr

Resultatutjämningsreserv

Not 33

Övrigt eget kapital

Exploateringsfastigheter
Boklsut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Bokfört värde 1/1

0

0

0

Årets anskaffningar

0

0

1 190

Omklassificeringar

0

0

30 050

Justering/försäljning av expl.fast.

0

0

0

Bokfört värde vid årets slut

0

0

31 240

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

0

2 901

470

14 853

17 482

15 589

91

31

0

15 659

17 784

15 480

6 742

6 312

4 182

Interimfordringar

22 585

21 257

23 743

Upplupna skatteintäkter och
avgifter

34 367

23 726

16 179

Summa

94 297

89 493

75 643

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

34

25

28

0

0

17 638

Not 34

Kortfristiga fordringar
tkr
Eget kapital, VA
Fakturafordringar
Hyror
Andra kortfristiga fordringar
Avräkning skattekontot

Not 35

Kassa och bank
tkr
Kassa
Plusgiro
Bank

5 228

7 752

1 606

Summa

5 262

7 777

19 272

Varav särredovisning Avfallsverket 2)
Summa

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

184 774

210 998

256 819

0

2 409

0

26 224

43 411

16 901

210 998

256 818

273 720

26 224

43 411

16 901

0

14 700

14 700

184 774

198 707

242 119

4 639

3 633

2 590

210 998

256 818

273 720

1) Ä
 ndrad redovisningsprincip: En tillämpning av RKR 18 Redovisning
av underskott innebär att VA verksamhetens eget kapital
omklassificerats till kortfristigt fordran för år 2012. År 2013 har
underskottet reglerats mot VA fonden direkt. 2) Det egna kapitalet
för avfallsverket ska särredovisas. Resultatet för respektive år ska
avräknas mot inarbetat eget kapital. Underskottet för avfallsverket
för år 2014 uppgår till 1 044 tkr och har avräknats mot avfallsverkets
egna kapitalet.
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Not 37

Not 39

Avsättningar pensioner

Långfristiga skulder
Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

tkr

53 837

60 650

76 967

Ränteuppräkning

1 038

920

Basbeloppsuppräkning

1 205

tkr
Avsättningar för pensioner
ingående balans

Nya utbetalningar

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Långfristiga låneskulder 1/1

480 775

577 775

574 775

975

Nya upptagna lån under
året

100 000

0

56 300

533

-124

Amorteringar under året

0

0

0

-1 391

-1 835

-2 130

580 775

577 775

631 075

0

5 614

0

162

608

3 491

-3 000

-3 000

0

1 048

0

118

0

453

0

Utgående långfristig låneskuld

577 775

574 775

631 075

3 397

6 226

3 807

39 643

42 489

43 078

0

54

0

Förutbetalda anslutningsinkomster

26

418

26

Sänkning av diskonteringsräntan
Intjänad PA-KL
Slutbetalning FÅP
Arbetstagare som pensionerats
Intjänad förmånbestämd
ålderspension
Intjänad särskilt avtalspension
Nya efterlevande pensioner
Övrig post
Löneskatt pensioner
Summa

-2

139

-116

1 330

3 186

1 466

60 650

76 966

84 480

Summa skuld
Amorteringar nästkommande år. Bokförda som
kortfristiga skulder

Statliga investeringsbidrag
Kapital- och pensionsförsäkringar
Summa

0

5 016

4 859

942

1 008

1 073

618 360

623 288

680 085

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

0

0

0

4 979

5 166

2 132

Not 40

Kortfristiga skulder
tkr

Pensionsförpliktelser
Ingående balans
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Gamla utbetalningar

341 416

343 627

367 431

13 687

8 439

3 128

-11 782

-12 493

-13 248

0

22 363

0

-410

-569

-540

Sänkning av diskonteringsränta
Aktualisering
Bromsen
Övrigt
Förändring löneskatt
Summa

0

0

-1 362

286

1 416

1 158

430

4 648

-2 636

343 627

367 431

353 931

Senast avlästa aktualiseringsgrad: 84,0 %

Not 38

Övriga avsättningar
tkr

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Avsättning Citybanan

44 227

44 840

40 451

613

95

300

Citybanan, årliga indexuppräkningar
Utbetalningar
Summa

0

-4 484

-6 821

44 840

40 451

33 930

Förvaltade fonder kapital,
va
Kortfristig skuld lån, räntor
Checkkredit Nordea
Leverantörsskulder
Personalens källskatt
Införsel
Social- och skolsamfond

5 628

15 569

0

46 005

51 226

54 256

9 489

8 969

9 367

0

0

0

846

848

852

Kortfristiga skulder

17 374

29 254

12 708

Despositionsavgift

35

25

25

Balans fakturering

0

0

0

Upplupna löneskulder

38 731

39 946

41 161

Arbetsgivaravgifter

10 876

10 284

10 854

Upplupen pensionsskuld

22 280

24 087

25 063

0

4 830

6 988

Förutbetald kommunalskatt
Övriga interimsskulder
Summa

18 411

14 494

12 293

174 654

204 698

175 699
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Not 41

Borgen och ansvarsförbindelser
tkr

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Borgensåtaganden
Håbohus AB

594 159

591 563

664 492

Föreningar

1 592

1 642

1 465

BRF Väppeby

7 139

45 178

0

2 450

2 450

640 833

668 407

Räddningstjänsten
Delsumma

602 890

Ansvarsförbindelser
0

0

0

Bostadsrätter statlig kreditgaranti

Egnahem statlig kreditgaranti

700

700

700

Egnahem kommunal kreditgaranti

384

283

154

1 084

983

854

603 974

641 816

669 261

Delsumma
Summa

Not 42

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Justering för eget kapital VA

0

2 409

0

Omklassificeringar

0

0

0

Summa

0

2 409

0

Ekonomisk redovisning

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster
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Kommunstyrelsen
Sammanfattning

Supervalåret 2014 gick bra med val både till Europaparlamentet, riksdag, kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige. Valdeltagandet ökade sedan förra
valet med 1,21 procent till 84,96 procent.
Håbo kommuns nya vision - Vårt Håbo 2030 antogs,
samt ett bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018. Detaljplanen för kvarter 3 i Logistik Bålsta upphävdes av
Mark- och miljödomstolen vilket försenar utvecklingen
av området. Ett idé- och gestaltningsprogram för Bålsta centrum godkändes. En satsning på att öka antalet e-tjänster påbörjades vilket resulterade i en ökning
med 25 nya tjänster.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budgeten på 2 mkr. Kommunstyrelsens budget till förfogande
och medel för oförutsedda kostnader har inte använts
i sin helhet.

Uppdrag och ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har uppsiktsplikt över
nämnderna. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter. Vidare har kommunstyrelsen uppsikt över verksamheter som bedrivs
av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen
bereder också samtliga ärenden som ska tas upp i
fullmäktige.
I verksamheten återfinns kommunens centrala
funktioner för sekretariat, planering, samhällsplanering, kommunikation, kontaktcenter, upphandling, ekonomi, löneadministration, personal och IT.
Kommunens kultur och livsmiljö ingår också i
kommunstyrelsens verksamhet, liksom ansvaret
för markförvaltningen. Från halvårsskiftet 2014
har tekniska förvaltningen övergått till att bli en
teknisk avdelning inom kommunstyrelseförvaltningen. Fram till årsskiftet arbetar avdelningen
mot miljö- och tekniknämnden.

Årets händelser

Personalavdelningen

Under våren har en tvådagars arbetsmiljöutbildning för kommunens samtliga chefer och skyddsombud genomförts.
I samarbete med övriga kommuner i Uppsala län
har Håbo deltagit i ett gemensamt kompetensförsörjningsprojekt. Arbetet har resulterat i införan-

de av anställningsformen ”studentmedarbetare”
och gemensamma marknadsföringsinsatser i länet.
Håbo deltar också aktivt i arbetet för att undersöka förutsättningarna till införande av ett
karriärcenter i samarbete med de övriga kommunerna.
En rad kompetensförsörjningsåtgärder har genomförts i övrigt; aspirantprogram, mentorprogram
samt nätverk för nya chefer och medarbetare.
Arbetet med att utveckla metoden kompetensbaserad rekrytering har fortsatt under 2014. En ny
rutin/metoddokumentation till chefer har arbetats
fram i syfte att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. I Håbo kommun har totalt 213 personer
nyrekryterats under 2014 (exklusive timavlönade).
Andelen tillsvidareanställningar har fortsatt att
öka i kommunen och sysselsättningsgraderna för
kvinnor har ökat markant, från 75 till 81 procent
i genomsnitt, en mycket kraftig ökning.
En fortsatt utmaning är att behålla redan anställda medarbetare. Totalt 153 tillsvidareanställda
avslutades under året, varav 34 var pensionsavgångar.

Plan och utvecklingsavdelningen
Strategiska dokument

Avdelningen har varit delaktiga i framtagande av
Håbo kommuns nya vision ”Mitt Håbo 2030” som
antogs av Kommunfullmäktige (KF) i mars.

Kommunstyrelsen
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Andra dokument som tagits fram och antagits av
KF i december är Bostadsförsörjningsprogrammet.
Under året har Miljöstrategin varit ute på samråd
i nämnder och beräknas bli antagen i februari
2015.

Exploatering

Bredband

Detaljplanen för Kvarter 3, Logistik Bålsta upphävdes av Mark- och miljödomstolen. Förberedelser
pågår för att återuppta detaljplanearbetet under
våren 2015, tillsammans med detaljplanen för
kvarter 4. Detaljplanen 423 Dyarne 5:98 med flera
har vunnit laga kraft.

Bålsta Centrum

Markanvisningstävling för den första etappen/
detaljplanen har genomförts. Av nio tävlingsbidrag
har förhandlingar skett med tre byggherrar för att
ta fram plan- och markanvisningsavtal. Beslut i
kommunstyrelsen väntas i mars 2015.

Exploateringsförberedelser pågår i Frösundavik
och i Dragets industriområde. I Frösundavik har
genomförandet av den första etappen påbörjats.

Planarbete

Administrativa avdelningen
IT-enheten

Under året har skolorna gått över till Office365
som är en molntjänst som möjliggör dokumentdelning och informationsutbyte mellan skolor-personal-elever-föräldrar.
System för att hantera överbelastningsattacker
mot kommunens datanät har installerats för att
öka tillgängligheten både intern och externt.

Kansli

Kansliet har under 2014 arbetat med upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem samt
bistått valnämnden i arbetet med att genomföra
val till Europaparlamentet samt val till kommun,
landsting och Riksdagen.

Upphandlingsenheten

Kommunfullmäktige antog en ny upphandlingspolicy och nya riktlinjer för upphandlingsverksamhe-

Kommunstyrelsen

Bredbandsfrågan har aktualiserats under året och
förhandlingar om markavtal pågick med ytterligare en bredbandsleverantör. Vid utgången av
2014 hade Håbo kommun markavtal med fyra
aktörer.
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ten i kommunen december 2013. Samtliga chefer
har fått information och ett flertal utbildningar
har genomförts till personal i verksamheten
utifrån verksamhetens behov och önskemål.
Direktupphandlingsgränsen har höjts till följd av
en förändring i Lagen om offentlig upphandling.

Ekonomienheten

Ekonomienheten har under året medverkat i ett
jämförelseprojekt där äldreomsorgen har jämförts
med Knivsta kommun. Vidare har ett arbete
genomförts där Västerängsskolans och Futurumskolans kostnader har genomlysts och jämförts.

Håbo kommun årsredovisning 2014

genom att även svara på följande områden för en
utökad servicenivå till medborgarna: Skuld och
budgetrådgivning, konsumentvägledning, faderskapserkännande samt kundtjänst för VA/avfall.
Kontaktcenter besvarar nu även kommunens
inkomna e-postmeddelanden samt synpunkter.
En positiv effekt av kontaktcenters utveckling, är att
fler samtal kan besvaras direkt av kontaktcenter.

Kultur och livsmiljö

Finskt förvaltningsområde har i år satsat på
kurser i nybörjarfinska för ungdomar och svenskspråkig vårdpersonal samt på finsk kultur.

Två bostadsrättsföreningar har avvecklats under
året, där kommunen tillsammans med Riksbyggen
och Byggnads ägt två fastigheter där kommunens
äldreomsorg och LSS-verksamhet bedrivit verksamheten. Fastigheterna har sålts från bostads
rättsföreningarna till Håbohus AB. Avveckling
av bostadsrättsföreningarna har skett genom att
föreningsstämmor beslutat om att föreningarna
ska gå i likvidation vilket beräknas avslutas under
2015.
Under året har ekonomienheten tillsammans med
en extern konsult genomfört en ekonomiutbildning
för kommunens samtliga chefer med budgetansvar.

Kommunikationsenheten

Under året har bygget av en ny webbplats och ett
nytt intranät påbörjats. Målet är att göra det
lättare för alla att besöka och ta del av information
oavsett om man använder en dator, mobiltelefon
eller surfplatta. Lansering är planerad till våren
2015.
Kommunens närvaro i Sociala medier har utvecklats för utökad information och dialog med allmänheten. Vid årets slut har kommunens facebooksida
900 följare som får daglig information om nyheter
och driftsstörningar samt svar på sina frågor.
Håbo kommun informerar och svarar även på
frågor via Twitter. Under året startade vi även upp
vår närvaro på Instagram i samband med Håbo
festdag.
Under året har ett projekt för att öka antalet
kommunala e-tjänster påbörjats. Nio månader
in i projektet har ett 25-tal nya tjänster startats.
Totalt erbjuds nu ett 60-tal e-tjänster.

Kontaktcenter

Under året har kontaktcenter utökat servicenivån

Vid uppföljningen av demokratidagen genomfördes
en workshop utifrån ungdomarnas förslag med
temat Mitt Centrum. Därefter har flera nya
initiativ till föreningar skapats.
Kulturmiljöprogrammet Håbo Mälarbygd att
förvalta lanserades och årets Jan Fridegårdpris på
100 000 kronor tilldelades Michel Wenzer, dokumentärfilmare och regissör.
Under hösten stängdes fritidsgården Verkstan då
arbetsmiljön inte var tillräckligt bra. I samband
med detta lade stiftelsen nattvandring.nu i Bålsta
ner sin verksamhet. Trots detta möjliggjorde
avdelningen så att de inplanerade föräldravandringarna kunde genomföras med full uppslutning.
Håbo Festdag var välbesökt och uppskattat och
Nationaldagen firandes i Skokloster i samarbete
med Skokloster slott.
Biblioteket återinförde kvällsöppet på tisdagar och
ökade därmed öppethållandet med fyra timmar i
veckan. MiniInfoteket med information om funktionshinder invigdes på biblioteket. Boklådor till
21 förskolor har även skapats för att stimulera den
läsfrämjande verksamheten på förskolorna.
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Ekonomi

Driftredovisning

Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

Externa intäkter

5 285

6 314

5 830

-484

Interna intäkter

2 786

2 496

4 189

1 693

Summa intäkter

8 071

8 810

10 019

1 209

Verksamhetsköp, bidrag,
underhållsmaterial

-20 215

-22 552

-21 482

1 070

Personalkostnader

-45 479

-50 659

-51 567

-908

Övriga kostnader

-22 306

-23 088

-21 895

1 193

Interna kostnader

-14 865

-14 945

-15 480

-535

-102 865

-111 244

-110 424

820

-94 794

-102 434

-100 405

2 029

Summa kostnader
Resultat

Kommunstyrelsens verksamhet kostade 100,4 mkr
vilket är 2,0 mkr mindre än budgeterat.
Externa intäkter är lägre än budgeterat eftersom
exploateringsöverskott inte bokförs här. Intäkterna är dock högre än föregående år främst till följd
av statsbidrag för valen till EU-parlament, riksdag, landsting och kommun.
Interna intäkter har ökat och är högre än budget
när administrativa kostnader har debiterats
taxefinansierade verksamheter i högre grad.
Kostnad för sommarjobbsverksamheten har debiterats andra förvaltningar vilket också ökar de
interna intäkterna.
Ökningen på köp av verksamhet beror på den
ökade ersättningen till räddningstjänsten. Överskottet mot budget kan hänföras till att föreningar
inte sökt och beviljats bidrag i förväntad utsträckning.
Personalkostnaderna har ökat från föregående år
på grund av personalavvecklingskostnader och en
satsning på att utöka kontaktcenter samt utveckla
e-tjänster. Underskottet mot budget beror på valen
som gett extra personalkostnader finansierat av
statsbidrag.
Under övriga kostnader finns oanvänt anslag till
kommunstyrelsens förfogande, 900 tkr vilket
medför överskott.

Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

Övergripande
verksamheter

-2 544

-3 111

-2 737

374

Kommunstyrelsen

-2 446

-3 268

-2 206

1 062

Kommundirektören

-23 347

-25 790

-25 429

361

Administrativa
avdelningen

-22 388

-24 565

-24 204

361

Kommunikation
och service

-8 795

-9 193

-8 837

356

Plan- och
utvecklingsavdelningen

-5 706

-4 910

-5 389

-479

Personalavdelningen

-6 102

-6 546

-6 509

37

Kultur och
livsmiljö

-23 465

-25 051

-25 094

-43

Summa

-94 793

-102 434

-100 405

2 029

tkr

Kommunstyrelsens verksamhet har överskott mot
budgeten med 2,0 mkr. Det beror i huvudsak på
att kommunstyrelsen använt 4,1 mkr av budgeterade 5,0 mkr till förfogande samt att kommundirektörens buffert på 1,1 mkr inte har behövt
användas. Plan och utvecklingens underskott på
0,5 mkr beror på att överskott från exploatering nu
bokförs på separat verksamhet.
Nettokostnaden har ökat med totalt 5,6 mkr från
föregående år varav löneökningar utgör 700 tkr.
Bidraget till räddningstjänsten, under kommundirektörens stab, har ökat med 1,3 mkr. IT-avdelningens licenskostnader med mera har ökat med
700 tkr. Försäkringskostnaderna har ökat med
600 tkr. Den under år 2013 vakanta tjänsten som
kulturchef har tillsatts.

Investeringar
Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

Utgifter

-2 198

-4 154

-3 420

734

Summa

-2 198

-4 154

-3 420

734

tkr
Inkomster

Årets största investering är IT-investeringar för
1,6 mkr i bland annat ett system för automatisk
kontohantering, nytt system för datalagring och
utökning av kapacitet, utbyggnad av infrastruktur, utbyte av brandväggar samt hårdvara för
skydd mot DDOS-attacker. Stationshuset har
förvärvats från Håbohus AB för 1,3 mkr som ett
led i exploateringen av Bålsta centrum. I projektet
med nytt ärendehanteringssystem kommer utgifterna senare, varför återstående 1 546 tkr i budget
ska föras över till år 2015. Budget för voteringsutrustning 150 tkr överförs också eftersom det sker i
samband med ärendehanteringssystemet. Överfö-

Kommunstyrelsen

Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr
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ring av budget för återstående del av skyltprogram
40 tkr och samt utrustning till teatern 65 tkr.

Måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges mål: Barn och unga i
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för
personlig utveckling och lärande

Kommunstyrelsens mål: Barn och unga
ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter

Kommunstyrelsens mål: Ett ökat
engagemang hos Håbo kommuns
ungdomar att delta och engagera sig i
samhällsutvecklingen

Uppfyllt

Utfall
2014

Måltal
2014

Nyckelindikatorer
Antalet skolklassrepresentanter
på ungdomsdemokratidagen
ökar.

80%

Fritidsgårdarna utvecklar kontinuerligt former för
ungas inflytande och delaktighet. Några formella
”Gårdsråd” har inte inrättats.

80%

Demokratidagen genomfördes i oktober med temat
Mitt Centrum. I år deltog 100 personer varav 70
ungdomar. Totalt tog man fram 15 handlingsplaner
i områden som de unga anser viktiga för en positiv
utveckling av Bålsta centrum. Vid årets ungdomsdemokratiska hearing, gick man igenom handlingsplanerna och överlämnade dessa till politikerna och
kommunens förvaltningar. Genom en utveckling av
den på Demokratidagen efterföljande hearingen
har handlingsplanerna och även angränsande
frågeställningar fördjupats innan de överlämnas
till politik och förvaltning. Kommunens förvaltningar har nu att inarbeta ungas förslag i arbetet
inför budget 2016. En viktig utveckling är här att
tjänsteskrivelser tar med någon form av barn- och
ungdomskonsekvensanalys.

Nyckelindikatorer
Medborgarnas nöjdhet med
kulturverksamheten

Utfall
2014

Uppfylls
inte
Måltal
2014
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Förvaltningen bedömer att målet inte kommer att
uppfyllas. De resurser och prioriteringar som är
gjorda 2014 har inte bidragit till att öka medborgarnas nöjdhet kring kulturverksamheten.
SCBs medborgarundersökning visar att invånarna
i Håbo kommun är mindre nöjda med kulturverksamheten än i genomsnittskommunen.
Kommunfullmäktiges mål: Förtroendet för
Håbo kommun ska öka
Kommunstyrelsens mål: Håbo kommuns interna och externa kommunikation
ska förbättras.

Nyckelindikatorer

Utfall
2014

Uppfylls
inte
Måltal
2014

Förtroendet för Håbo kommun,
enligt SCBs medborgarundersökning, ska förbättras ytterligare.

47

50

Medborgarna i kommunen mer
nöjda med kommunens information än vid föregående medborgarundersökning.

53

60

Medborgarna upplever att
möjligheten att påverka kommunen har ökat.

42

47

Jämfört med tidigare medborgarundersökning har
betygen för förtroende, information och möjlighet
till påverkan blivit något lägre än våren 2013.
Håbo kommun ligger dock fortfarande på genomsnittsvärden eller något över genomsnittsvärden
för samtliga kommuner i landet.
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Kommunstyrelsens mål: Håbo
kommuns verksamheter ska präglas av ett
bra bemötande och en hög tillgänglighet

Nyckelindikatorer

Uppfylls
inte

Utfall
2014

Måltal
2014

55
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Medborgarna upplever att
kommunens bemötande och
tillgänglighet har förbättrats.

Medborgarundersökningen från våren 2014 visar
att medborgarnas uppfattning om verksamheternas tillgänglighet och bemötande har tagit ett litet
steg tillbaka från förra undersökningens framgång
inom området. Håbo kommun bedöms dock fortfarande ligga på samma nivå som övriga kommuner.
Kommunstyrelsens mål: Håbo
kommuns attraktionskraft som
arbetsgivare ska öka
Nyckelindikatorer
Andel tillsvidareanställda ökar.

Utfall
2014
91%

Uppfylls
inte
Måltal
2014
90%

pas, kompetensutveckling till medarbetarna
erbjudas, ledarprogram, aspirantutbildning och
mentorprogram genomföras.
Under 2014 har andelen tillsvidareanställda ökat
till 91,1 procent och andelen heltidssysselsatta
kvinnor har ökat med drygt 6 procentenheter till
81,8 procent.
Sjukfrånvaron har ökat till totalt 6,7 procent och
andelen avslutade tillsvidareanställningar utgör
12,,4 procent av totalt antal anställda.
Kompetensförsörjningsåtgärder enligt framtagen
plan för 2014 har genomförts.
Kommunfullmäktiges mål: Håbo kommun ska vara
en hållbar tillväxtkommun
Kommunstyrelsens mål: Håbo kommun
driver ett ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbart samhällsbygge som strävar
efter hög tillgänglighet, trygghet och
attraktivitet för alla

Uppfylls
inte

Utfall
2014

Måltal
2014

SCBs betygsindex över hur
många invånare som rekommenderar vänner och bekanta att
flytta till kommunen har ökat
markant. Den höga nivån
bibehålls 2014.

65

68

Betygsindexet i SCBs medborgarundersökning visar att invånarna
blivit mer positiva till möjligheten
att få ett arbete inom rimligt
avstånd.

51

60

56

60

SCBs medborgarundersökning
visar att invånarna känner sig
mer trygga och säkra än i föregående undersökning.

58

60

Invånarna upplever att kulturoch fritidsmöjligheterna är bättre
än i tidigare medborgarundersökningar.

54

58

Nyckelindikatorer

SCBs medborgarundersökning
Andel heltidsanställda kvinnor
ökar

81,8%

76%

Sjukfrånvaron minskar

6,7%

5%

Andel avslutade anställningar
minskar

12,4%

10%

Håbo kommun ska erbjuda sina medarbetare goda
anställningsvillkor. Dit hör att erbjuda trygga
anställningsformer, att erbjuda heltidstjänster
alternativt önskade sysselsättningsgrader, verka
för hälsosamma arbetsplatser med god arbetsmiljö
fysiskt, psykiskt och med en rimlig arbetsbelastning. För att kunna rekrytera de bästa medarbetarna ska kompetensbaserad rekrytering tilläm-

visar att invånarna upplever att
boendemöjligheterna i kommunen förbättrats.

Kommunstyrelsen

Ytterligare insatser har gjorts för att tillgodose
medborgarnas informationsbehov i både tryckta
och digitala kanaler, på både svenska och finska.
En utökad kommunikation via exempelvis Facebook har lett till både god spridning av information, snabbhet och möjlighet till återkoppling. Att
proaktivt arbeta med media har även bidragit
till god synlighet i lokal och regional media. Den
interna kommunikationen underlättas av det tidigare lanserade intranätet.
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Vårt Håbo 2030

Vårt Håbo 2030 är kommunens nya vision
som antogs i mars 2014. Den nya visionen
har fyra inriktningar som pekar ut riktningen för kommunens kommande utveckling.
Vårt Håbo 2030 ska vara en tydlig strategisk utgångspunkt för organisationens
styrning, målformulering och uppföljning.
Enligt Vårt Håbo 2030 ska vi vara en
aktiv part i Mälardalen, en Mälarkommun nära naturen, en levande småstad
samt ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbart.

Bostadsförsörjningsprogram

Under hösten 2014 antog kommunfullmäktige bostadsförsörjningsprogrammet, ett verktyg för den långsiktiga
och strategiska planeringen och
utvecklingen av bostäder i kommunen.
Vårt Håbo 2030 har varit tongivande
i arbetet med att ta fram bostadsförsörjningsprogramet. Programmet
innehåller bland annat riktlinjer
för hur bostadsbyggande och utveckling
av det befintliga beståndet ska bli mer ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbart.

Uthållig kommun

Håbo kommun deltar i det av Energimyndigheten
finansierade projektet Uthållig kommun (2011–
2014). Energimyndigheter genomför som en del
i det arbete utbildningsinsatser för planerare i
deltagande kommuner för att öka kompetensen
för hur hållbarhetsaspekter kan komma in tidigt
i planskedet. Projektet avslutades under 2014.

Miljöstrategi

Under hösten 2014 skedde den politiska beredningen av Håbo kommuns miljöstrategi – en
strategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo
kommun. Den väntas antas av Kommunfullmäktige i mars 2015. Miljöstrategin innehåller tre
fokusområden: fossilbränslefri kommun, giftfri
och resurseffektiv kommun och naturmiljöer med
mångfald. Strategin blir vägledande för kommunens kommande hållbarthetsarbete.

Testresenärer

Under hösten 2013 och våren
2014 genomförde Håbo kommun tillsammans med
Landstinget Uppsala län ett testresenärsprojekt
där bilpendlande anställda i Håbo kommun fick
möjlighet att prova på kollektivtrafiken under
en månad. 22 personer deltog. Kommunen och
landstinget planerar ytterligare en insats under
våren 2015.

Kultur- och fritid

En tydlig strategi för Håbo kommuns kultur- och
fritidsliv saknas. Prioriteringar inom området görs
vilket kommer att bidra till ett betygsindexet kan
bibehållas snarare än öka.

Kommentar till måluppfyllnaden

Trots de genomförda och pågående åtgärderna
ovan bedöms sammantaget målet inte vara
uppnåt. Detta då nyckelindikatorerna inte når
upp till måltalen som var satta för 2014.
Det som troligtvis kommer att påverka utfallet
positivt kommande år är byggnationen av nya
bostäder och arbetsplatser. Detta påbörjades i
slutet av 2014 (Frösundavik) och kommer att
fortsätta under 2015 (Glastomten).

Kommunstyrelsen
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Personalavdelningen

Att klara framtida kompetensförsörjningsbehov
inom vissa nyckelområden i konkurrens med
andra kommuner och privata arbetsgivare kommer
att vara en fortsatt utmaning för Håbo kommun.
Då kommunen rekryterar ca 200 medarbetare
årligen är det viktigt att i den kvalitetssäkrade
rekryteringsprocessen finna rätt medarbetare.
Under senare år har antalet avgångar av tillsvidareanställda ökat märkbart. Både pensionsavgångarna och andelen nyanställda som avslutar sin
anställning redan inom 12 månader är högt. Att
lyckas behålla goda medarbetare är en utmaning
för kommunens verksamheter.
Sjukfrånvaron har ökat något även under 2014,
en trend som finns i hela landet.

Plan och utvecklingsavdelningen
Expansion i Mälardalen

Inflyttningen till Stockholm och Mälardalen
fortsätter med ca 30 000-40 000 personer per år.
Denna expansion kräver ett ökat behov av planering, infrastruktur och bostadsbyggande.
Håbo kommun fortsätter att kopplas samman med
Stockholm, dess kulturliv och arbetsmarknad och
därmed intresset för planläggning och exploatering med mera. Intresset för den pågående markanvisningstävlingen Bålsta centrum har varit en
indikator på detta.

Ändrade regler i plan- och bygglagen

Riksdagen har beslutat om ändrade regler i planoch bygglagen och om en ny lag om kommunala
markanvisningar från och med 150101. Dessa har
stor betydelse för kommunerna när det gäller
exploateringsavtal och markanvisningar.

De nya reglerna innebär i de här delarna i huvudsak:
1. D
 efinition av begreppen exploateringsavtal och
markanvisning.
2. K
 rav på kommunala riktlinjer för kommuner
som avser att göra markanvisningar.
3. K rav på kommunala riktlinjer för kommuner
som avser att ingå exploateringsavtal som rör
genomförandet av detaljplaner.

Administrativa avdelningen
IT-enheten

Ett ökat hot mot IT-system i samhället kräver
kontinuerlig omvärldsbevakning för att följa vilka
metoder och typer av angrepp som är vanligast.
Under 2014 har överbelastningsattacker varit
riktade mot flera stora och mindre företag. Attackerna har även varit riktade mot Håbo kommun.
En trend är att attacker av olika slag blir mer
lättillgängliga för dem som vill köpa sådana
tjänster.

Kansli

Generellt sett fortsätter digitaliseringen av information och utveckling av informationsteknik samt
informationssystem. De ställer krav på samtliga
offentliga aktörer i Sverige. För kansliet innebär
denna utveckling att det ställs större krav på
öppenhet, transparens och flexibilitet i kommunens ärendehantering.
Kommunallagen har ändrats med följden att
kommunfullmäktige tillträder cirka två veckor
tidigare än tidigare år. Likaså har kommunallagen ändrats avseende partistöd som kommunen
betalar till de politiska partierna. Det finns nu en
möjlighet att inte betala ersättning för så kallade
tomma stolar i fullmäktige.
För kansliet har den tekniska utvecklingen inom
e-arkivområdet inneburit att det nu finns möjligheter att arbeta med en så kallad digital ärendekedja. Där ärenden inkommer, handläggs och arkiveras helt digitalt. Det möjliggör kostnadsbesparingar i form av minskade lokalbehov för
närarkiv och mellanarkiv. Det möjliggör också en
enklare återsökning av information för medarbetare som allmänhet.

Upphandlingsenheten

En tydlig trend är att upphandlingar går mer mot
e-upphandling och e-handel. Håbo kommun ligger
i framkant inom den kommunala verksamheten.
Kommunen deltar i SKLs (Sveriges kommuner och
landstings) arbetsgrupp för framtida standarder
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inom e-handeln för att förenkla och effektivisera
processen. En väl fungerade e-handel säkerställer
att inköpen effektiviseras och kvalitetssäkras.
Beställda varor och tjänster följer uppgjorda
avtalskontrakt. Fakturorna ordermatchas i
systemet så att fakturor stämmer med gjorda
beställningar.

• Hur resursfördelningen kan kopplas till planeringsprocessen och uppföljningen.

Fler och fler offentliga upphandlingar börjar också
ställa mera miljö- och sociala krav.

Yngre människor söker även mer aktivt efter
politisk information på internet. Hälften gör det
någon gång och var fjärde gör det åtminstone
någon eller några gånger i veckan.

Upphandlare har blivit definierad som ett av flera
bristyrken med stor påverkan på tillväxten för
samhället. Håbo kommun deltar tillsammans med
andra kommuner i regionen för att stärka arbetsgivarevarumärket. Håbo kommuns upphandlingschef är kommunen representant i styrgruppen.

Kontaktcenter

Fler och fler kommuninvånare vill ha en snabb och
tillgänglig hjälp av sin kommun. Kontaktcenter
tillgodoser det behovet genom att vidareutbilda sig
och ta över fler och fler ärenden som på ett lätt och
snabbt sätt hjälper kommuninvånarna.

Kommunikationsenheten

Hälften av de yngre anser att internet har gjort
det lättare att förstå politik, jämfört med en tredjedel av de medelålders och en fjärdedel av de äldre.

Idag använder 73 procent smarta mobiler, och 69
procent kopplar upp sig till internet via mobilen.
I åldrarna över 55 år har dock intresset för de
smarta mobilerna varit svagt.
Tiden som ägnas åt sociala nätverk har 2014 ökat
i alla åldersgrupper. Årets raket är Instagram som
har ökat från 15 procent 2013 till 28 procent 2014.
En av fem använder Twitter,
men Facebook är fortfarande
i särklass populärast och
används nu av 68 procent
av svenskarna.
De senaste fem åren har drygt åtta av tio som
använder internet handlat över nätet. Utslaget på
hela befolkningen motsvarar det tre av fyra
svenskar. Det är en mycket hög siffra jämfört med
andra länder i Europa och världen. Sverige ligger
högst i Europa tillsammans med Storbritannien,
Danmark och Norge.

Ekonomienheten

En tydlig trend är att kommunerna allt mer
jämför både verksamheternas kostnad och resultat
med andra kommuner.
I många kommuner ökar andelen äldre i befolkningen, vilket gör att kommunen behöver förändra
sin resursfördelning. Frågor som är aktuella hos
ett flertal kommuner är:
• Hur kommunen kan styra om resurser mellan
olika verksamheter.
• Hur kommunen kan tydliggöra skillnaden
mellan beräkningsunderlag och politik,

Allt detta ställer krav på kanalval, att göra
informationen tillgänglig för alla och att kommunicera där medborgarna befinner sig. Det ökande
användandet av mobila enheter och surfplattor är
en av orsakerna till att Håbo kommun bygger ett
nytt intranät och en ny webbplats som anpassas
efter den enhet man använder. Kommunens
satsning på e-tjänster går även hand i hand med
Svenskarnas ökande e-handel.

Kultur- och livsmiljö

Den 1 januari 2014 kom en ny bibliotekslag som
ställer större krav på biblioteken.
De senaste årens utveckling inom områdena
kultur, information och lärande utmanar folkbibliotekens traditionella roll och ställer intressanta
frågor kring folkbibliotekens uppdrag, kärnverksamhet och därmed bibliotekarierollen. Det
innebär nya möjligheter att utveckla biblioteken

till moderna arenor för kultur, delaktighet och eget
skapande.
Verksamheten måste inkludera och skapa tillsammans med kommuninvånarna och besökarna.
Detta påverkar arbetsmetoderna när det egna
engagemanget och berättelsen är i fokus. Det är
viktigt att utveckla en kultur som bygger på det
som är viktigt här på hemmaplan.

Det finns oro över en drogliberal trend hos ungdomar och vuxna. Statistik visar att alkoholkonsumtionen minskar samtidigt som socialtjänst, skola
och polis uppmärksammat ökat bruk av Cannabis/
Spice och andra internetdroger.
Digitalt utanförskap är stort. Det finns fortfarande stora kostnader att spara för samhället genom
att fler blir digitalt delaktiga, men allra främst
handlar det om den demokratiska rättigheten att
vara en del av samhället.
Ett Makerspace är en fysisk plats och digital
arena, där många intressen möts. Traditionellt
hantverk och teknik. En stor rörelse även internationellt, inte minst i USA.

Plan för valfrihet och konkurrens

Kommunstyrelsen har inte, och har heller inte
planerat att, konkurrensutsätta några av sina
verksamheter under 2014. Kommunstyrelsen
bedriver all verksamhet i egen regi.

Intern kontroll

Kommunstyrelsen har identifierat tio risker i
organisationen och fastställt tretton internkontrollmoment för att minska riskerna. Arbetet med
den interna kontrollen genomfördes, med ett
undantag, enligt fastlagd plan och visade inte på
några allvarliga brister som inte anses kunna
hanteras med åtgärdsplan.

Kommunstyrelsen
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Vissa åtgärder kräver ett kommunövergripande
arbete och kommer att genomföras och följas upp
ytterligare under 2015. Bland annat har inte
prognostillförlitlighet från nämnderna varit
tillfredställande och behöver förbättras. Skolnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden har i bokslutet för år 2014 uppvisat
negativ resultat om 7,9 mkr. I delårsbokslut
redovisade dessa nämnder ett befarat underskott
om 12,2 mkr. I bokslutet blev utfallet för dessa
nämnder 4,3 mkr lägre. Kontrollen av inlämnade
uppgifter som ligger till grund för Kommunens
Kvalitet i korthet (KKiK) visar på brister i datalämning till andra myndigheter, SCB med flera.
En kommunövergripande analys och sammanställning över vilken verksamhet som rapporterar vad
till vem och när kommer att tas fram och en
löpande internkontroll av inrapporterad data
kommer att tas fram under 2015 för minska
riskerna för felaktig rapportering.
Vid kontroll av fakturahantering (leverantörsfakturor, resor, utbildning, representation och First
Card) har vissa brister uppmärksammats och har
kunnat åtgärdas genom kompletterande underlag
eller attest av överordnad chef. I ett fåtal fall har
inte kvitto inkommit och motsvarande belopp har
då dragits från lön. Verkställigheten av politiskt
fattade beslut kontrollerades och kontrollen visar
att graden av verkställigheten skiftar. Åtgärder
och fortsatt kontroll kommer att ske under 2015.
Kontrollmomentet kring uppstart av krisledningsnämnd är ej genomfört enligt plan då byte av
ledamöter skett till följd av höstens kommunalval.
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Överförmyndarnämnden
Sammanfattning

Under året har överförmyndarnämnden rekryterat 15
nya gode män och förvaltare, däribland sex stycken
avsedda för ensamkommande flyktingbarn.
Överförmyndarnämndens resultaträkning visar ett underskott på 243 tkr som beror på högre kostnader än
beräknat. Det ökande antalet ärenden har medfört
högre kostnader dels för personal och dels uppdragstagande ställföreträdare. Verksamheten har även under två månader anlitat tillfällig personal för granskning
av årsräkningar.

Uppdrag och ansvarsområde

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som har ett tydligt myndighetsansvar.
I sitt ansvar om myndighetsutövning utgår nämnden alltid från ett medborgarperspektiv och en
politisk styrning som sker inom berörda lagars
utrymme. Nämndens uppdrag bygger dock huvudsakligen på kommunfullmäktiges beslut om inriktning, verksamhet och ekonomi. Det gör att nämnden verkar utifrån de resurser som
kommunfullmäktige har tilldelat nämnden.
Överförmyndarnämnden ansvarar för handläggning av överförmyndarärenden i Håbo kommun
och driver sin verksamhet enligt uppdrag från
kommunfullmäktige

Årets händelser

Ensamkommande flyktingbarn är en ny målgrupp
för nämndens verksamhet. Det beror delvis på ny
lagstiftning men också på att Migrationsverket
använder ett boende för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn i Håbo kommun.
Nämnden har via lokalpress och kommunens
webbplats annonserat och rekryterat 15 nya gode
män och förvaltare. Av dessa personer har sex
stycken ett särskilt intresse för att vara gode män
för ensamkommande flyktingbarn.
I enlighet med sina mål har nämnden färdiggranskat 115 av 127 inskickade årsräkningar. Över 95
procent av komplett inskickade ansökningar om
uttag behandlades inom tre arbetsdagar.
Förordnandet av godmanskap för ensamkommande barn har upp 95 procent avklarats inom tre till
fyra arbetsdagar.

Nämnden har förstärkt personalstyrkan med en
anställd på halvtid som jobbade under tiden 15
mars - 8 november 2014.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

Externa intäkter

98

100

98

-2

Interna intäkter

0

0

0

0

Summa intäkter

tkr

98

100

98

-2

Verksamhetsköp,
bidrag, underhållsmaterial

0

0

0

0

Personalkostnader

-1 097

-1 194

-1 377

-183

-98

-27

-83

-56

Övriga kostnader
Interna kostnader

-1

0

-2

-2

Summa kostnader

-1 196

-1 221

-1 462

-241

Resultat

-1 098

-1 121

-1 364

-243

I verksamheten redovisas högre kostnader för
personal då fler ärenden tillkommit vilket ger en
ökad kostnad för arvoden. Antalet ärenden har
under året varit fler än budgeterat, även antalet
ärenden som gäller ensamkommande flyktingbarn.
Verksamheten har också under cirka en månad
använt sig av tillfällig personal vilket medfört
något högre kostnader än budgeterat.
Verksamheten redovisar en högre kostnad för
övriga kostnader. Dessa kostnader omfattar
utbildningar inom området god man och förvaltare
samt utbildningsmaterial.
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Investeringar
tkr
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Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

Inkomster

0

0

0

0

Utgifter

-9

0

0

0

Summa

-9

0

0

0

Inga investeringar har gjorts under året.

Måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges mål: Barn och unga i
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för
personlig utveckling och lärande
överförmyndarnämndens mål:
Beträffande barn och ungdomar har
överförmyndarnämnden som målsättning
att säkerställa rättssäkerheten och motverka eventuell rättsförlust för denna
grupp.

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande
med flera har ändrats i syfte att få en jämnare
fördelning av mottagandet av ensamkommande
barn över landet. Lagändringen ger Migrationsverket utökade möjligheter att ålägga kommuner med
skyldighet att ordna boende för ensam kommande
barn. Antal ensamkommande flyktingbarn förväntas öka under 2015.

Intern kontroll

Uppföljning av nämndens verksamhet och ekonomi
har skett varannan månad genom rapportering
vid överförmyndarnämndens sammanträde.

Uppfyllt

I relation till detta mål har överförmyndarnämnden arbetat bland annat med att utöva tillsyn över
föräldrar och vårdnadshavare, vilka har barn och
ungdomar som har egna ekonomiska och/eller
rättsliga intressen.
Kommunfullmäktiges mål: Förtroendet för Håbo
kommun ska öka.

Uppfyllt

Den förstärkning som gjorts på enheten innebär
bättre förutsättningar för att möta både huvudmän och gode män/förvaltares behov av rättssäker
handläggning och stöd i utförandet av uppdraget.
Kommunfullmäktiges mål: Håbo kommun ska
vara en hållbar tillväxtkommun.
överförmyndarnämndens mål:
Överförmyndarnämnden ska upprätthålla rättssäkerheten för målgruppen.

Uppfyllt

Överförmyndarnämndens verksamhet förstärker
rättsäkerheten för målgruppen genom rekrytering
och utbildning av fler ställföreträdare.

Överförmyndarnämnden

överförmyndarnämndens mål:
Överförmyndarnämnden har som mål att
upprätthålla rättsäkerheten för de svaga
och utsatta kommuninvånarna, samt
säkerställa bästa resultat och kvalitet i
sina arbeten utifrån gällande lagstiftning
och invånarnas behov av och krav på
välfungerande verksamhet.
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Tillståndsnämnden
Sammanfattning

Från och med verksamhetsår 2014 har tillståndnämnden fått ett utökat ansvar. Det här innebär bland annat
arbetsgivaransvar och budgetansvar för bygg- och
miljöförvaltningens verksamhet. Den nya organisationen tilldelades en budget på 9,2 mkr (netto).
Tillståndsnämnden redovisar ett överskott på cirka 700
tkr för år 2014. En förklaring är att intäkterna för bygglov
och nämndens kart- och mättjänster har blivit högre
än beräknat. Samtidigt som utfallet för vissa kostnader
blivit lägre.
Håbo kommun ska införa ett nytt höjddatasystem (RH
2000). Under året har mätningar gjorts i Bålsta. Nyheter
i plan- och bygglagen med de bygglovsbefriade Attefallshusen gör att bygglovsavdelningen satsar extra
på informationsinsatser (bland annat ett antal tillfällen med öppet hus) under året. Ett antal medarbetare medverkar vid utbildningstillfällen som syftar till att
förbättra förvaltningen av natur- och vattenresurser i
kommunen.

Uppdrag och ansvarsområde

Tillståndsnämnden ska fullgöra kommunens
myndighetsutövande uppgifter inom bygg- och
miljöområdet, ansvara för de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen (geografiska
informationssystem, adressärenden och lägenhetsregister) samt sköta handläggning av bostads
anpassningsbidrag.
Uppdraget innebär också att nämnden eftersträvar en hållbar utveckling för miljö och medborgare
liksom en säker hantering av kommunens livs
medel.
Inom byggnadsväsendet ansvarar nämnden för
bygglov, förhandsbesked, anmälan och strandskydd inom ramen för gällande lagstiftning inom
plan- och bygglagen, miljöbalken och angränsande
lagstiftning.
Nämndens uppdrag inom miljöområdet omfattar
prövning och tillsyn enligt en mängd olika lagar,
till exempel miljöbalken, livsmedelslagstiftningen,
strålskyddslagen, smittskyddslagen. I miljöbalken
ingår miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska
produkter, förorenad mark, områdesskydd, avfall
och producentansvar med mera.
Tillsyn och kontroll för att säkerställa lagar,
domar och beslut är en stor del av nämndens
uppgifter inom såväl bygg- som miljöområdet.

Inom nämndens ansvar ligger även medverkan i
kommunens fysiska planering, allmän intressebevakning inom verksamhetsområdena samt information och rådgivning till invånare, byggherrar,
företag och verksamheter.

Årets händelser

Året inleds med tillkomsten av en ny förvaltning
– bygg- och miljöförvaltningen – och tillsättningen
av en ny förvaltningschef. Det är organisationsförändringar som leder till utökat personal- och
budgetansvar för tillståndsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar också att tillståndsnämnden
byter namn till bygg- och miljönämnden (från och
med januari 2015).
Håbo kommun ska införa ett nytt höjddatasystem
(RH 2000). Under året genomfördes mätningar i
Bålsta. Förberedelser görs också för ett fortsatt
arbete med kommunens norra delar (främst
Krägga och Skokloster).
Nyheter i plan- och bygglagen med de bygglovbefriade Attefallshusen gjorde att bygglovsavdelningen anordnar fem tillfällen med drop-in mottagning
i kommunhuset. Ett hundratal medborgare tog den
här möjligheten att ställa frågor direkt till handläggarna.
Förvaltningen medverkar vid frukostmöte för
företagare och årets Håbomässa. Detta innebar
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Miljöavdelningen ser till att genomföra en radonkampanj med information och utställning i Bålsta
centrum tillsammans med Länsstyrelsen. Möjligheterna till bostadsanpassning uppmärksammades
under höstens seniordag i Bålsta centrum.
I slutet av april deltar miljöavdelningen tillsammans med enheten för vatten och avlopp (VA) i
Svenskt vattens kampanj för biltvättar, en insats
som syftar till att få fler hushåll att tvätta bilen på
en biltvättanläggning med eget reningsverk.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr
Externa intäkter

Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

4 104

4 316

4 370

54

Interna intäkter

1 231

12

800

788

Summa intäkter

5 335

4 328

5 170

842

Verksamhetsköp,
bidrag, underhållsmaterial

-2 337

-2 198

-2 220

-22

Personalkostnader

-10 865

-9 982

-10 191

-209

Övriga kostnader

-1 126

-1 919

-1 779

140

Interna kostnader

-357

-175

-221

-46

Summa kostnader

-14 685

-14 274

-14 411

-137

-9 350

-9 946

-9 241

705

Resultat

De ökade intäkterna på intern nivå är större än
budgeterat med anledning av flera nybyggnationer
i kommunens egen regi. De minskade personalkostnaderna beror främst på tillfällig frånvaro av
medarbetarna. Då verksamheten inte tar in
vikarier så ökar inte de övriga kostnaderna i
motsvarande utsträckning.

Driftredovisning
tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

Tillståndsnämnden

-230

-231

-212

19

Bygg-och miljöförvaltningen stab

-3 803

-3 296

-2 884

412

Bostadsanpassning

-2 801

-2 792

-2 787

5

-407

-1 459

-1 346

113

Byggavdelningen
Miljöavdelningen

-2 109

-2 168

-2 012

156

Summa

-9 350

-9 946

-9 241

705

Miljöavdelningen gör ett överskott med anledning
av att årets personalkostnader är lägre än budget.
Detta beror på föräldraledighet, vård av sjuka
barn samt tillfällig sjukdom hos personal.

Det sammanlagda utfallet för byggavdelningen
innebär ett överskott. Under året har antalet bygglovsärenden varit många, vilket leder till att intäkterna
klart överstiger budget. Samtidigt har personalkostnaderna stigit för att klara handläggningen.
Verksamheten inom mät/kart/GIS redovisar ett
överskott. Detta beror på en större intäktsvolym
än budgeterat samt en kostnadseffektiv uppgradering av databaserna.

Investeringar
tkr
Inkomster

Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

0

0

0

0

Utgifter

-18

-15

-20

-5

Summa

-18

-15

-20

-5

Bygg- och miljöförvaltningen gör 2014 en investering om 15 tkr avseende inköp av datorer. Behovet
är dock större under det här verksamhetsåret och
därför överskrids budget.

Måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges mål: Barn och unga i
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för
personlig utveckling och lärande.
Tillståndsnämndens mål: Barn och
unga ska ges ökad delaktighet och
kunskap om bygg- och miljöförvaltningens
verksamhet.
Utfall
2014

Nyckelindikatorer
Informationstillfällen

2

Uppfyllt
Måltal
2014
2

Vid ett par tillfällen har bygg- och miljöförvaltningen informerat barn och unga om sitt arbete.
Syftet är att sprida kunskap till yngre målgrupper
och i förlängningen skapa intresse för de yrkesgrupper som finns hos förvaltningen.

Tillståndsnämnden

möjligheter till informationsutbyte mellan kommunens företagare och förvaltningens medarbetare.

63

64
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Kommunfullmäktiges mål: Förtroendet för Håbo
kommun ska öka.
tillståndsnämndens mål: Skapa en
trivsam och effektiv arbetsplats där
medarbetarna arbetar i god dialog med
medborgare och företagare.
Utfall
2014

Nyckelindikatorer

Uppfyllt
Måltal
2014

Studieresa

1

1

Öppet hus

5

1

Under hösten genomför förvaltningen ett studiebesök hos Örebro, 2013 års kvalitetskommun.
Besökets syfte är att hämta inspiration från en
kommun som bland annat utmärkt sig för god
medborgardialog och e-tjänster. Det var också en
möjlighet att främja medarbetarnas gemenskap.
Tillfällen med möjlighet för medborgare att träffa
och ställa frågor direkt till handläggare bedöms
som en möjlighet till ökat förtroende och dialog.
Därför anordnade bygglovavdelningen fem kvällar
med öppet hus. Dessa var välbesökta. Vid ett
frukostmöte i Håbo Marknads regi gavs liknande
tillfälle gentemot företagare. Dessutom deltog
förvaltningen på Håbomässan i augusti.
Kommunfullmäktiges mål: Håbo kommun ska
vara en hållbar tillväxtkommun.
Tillståndsnämndens mål: Stödja en
effektiv och balanserad förvaltning av
natur- och vattenresurser i kommunen.
Utfall
2014

Nyckelindikatorer
Ökad kompetens inom naturoch vattenvårdsfrågor

5

Uppfyllt
Måltal
2014
5

Ett antal medarbetare har medverkat vid utbildningstillfällen med syfte att förbättra en effektiv
och balanserad förvaltning av natur- och vattenresurser i kommunen. Förvaltningen har dessutom
haft för avsikt att arrangera en förvaltningsövergripande utbildning, främst kring vattenvårdsfrågor. Enligt nuvarande plan genomförs utbildningen under 2015.

Viktiga förändringar och trender

Förändringar i plan- och bygglagen

Från och med den 2 juli införs en del nyheter i
plan- och bygglagen (PBL) för nya åtgärder som
kan genomföras utan krav på bygglov. Syftet med
ändringarna är att förenkla. Åtgärder som
bygglovbefrias är tillbyggnad av bostadshus upp
till 15 kvm, takkupor under vissa förutsättningar
samt komplementbyggnad eller komplementbostadshus om högst 25 kvm, så kallat ”Attefallshus”. Ambitionen med just Attefallshus är att ge
möjlighet till fler bostäder under enklare former.
Det krävs ändå bygganmälan. Byggnationen får
inte heller påbörjas utan startbesked. Sedan juli
är det knappt 30 anmälningar som har inkommit,
varav tre ärenden har utgjort mindre bostadshus,
som så kallade komplementbostadshus.

E-tjänster

E-tjänsten för att söka bygglov, Mitt Bygge, har
funnits sedan några år och vartefter tjänsten blir
känd hos medborgarna, så används den alltmer.
Förvaltningen har under perioden på olika sätt
marknadsfört tjänsten mer aktivt. Den enklaste
typen av självservice är ett elektroniskt formulär
som går att fylla i och skicka in direkt via webben.
Därför har under perioden arbete pågått med att
göra om en del blanketter för att kunna fungera
som e-tjänst. Till exempel har blanketten för
ansökan om bostadsanpassningsbidrag anpassats
och ansökan om värmepump. Ett annat exempel är
ett webbformulär som har lagts upp för att enkelt
kunna rapportera om misstänkt matförgiftning.

Plan för valfrihet och konkurrens

Tillståndsnämnden har inte någon Plan för
valfrihet och konkurrens mot bakgrund av att
merparten av verksamheten handlar om myndighetsutövning, som inte kan bli aktuell för konkurrensutsättning.

Intern kontroll

Planen för intern kontroll har haft fokus på ett
15-tal områden som bedömts angelägna att särskilt följa upp. Några av de mest angelägna
områdena är bisysslor, avtalstrohet, avslut av
gamla ärenden, processkartläggning av vissa
ärendetyper samt rutiner kring arbetsmiljöarbete.
I samband med årsbokslutet kommer ett separat
ärende med en detaljerad uppföljning ske gentemot
nämnden.
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Volymer och nyckeltal

Byggavdelningen
Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare)

74

88,5

100

100

Volym/nyckeltal

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

Antal inspekterade livsmedelsanläggningar

69

76

85

95

Produktivitet, st (beslut/
årsarbetare)

62

41

76

80

Antal inspekterade B- och
C-anläggningar

29

23

20

22

Handläggningstid, veckor

8,5

3

3,8

4

66

68

80

96

61

63

100

Antal nya enskilda avloppsanläggningar

27

29

24

30

Kundnöjdhet, anges i %
nöjda kunder för 2013 av
alla tillfrågade, och i NKItal för 2014

56

Antal inspekterade enskilda
avloppsanläggningar

246

292

342

300

Antal ärenden per handläggare

178

168

163

160

2

2

7

5

Andel sända inspektionsrapporter inom 3 v (%)

97

90

Andel återkopplade klagomålsärenden inom en vecka
(%)

93

95

Andel påbörjade värmepumpsansökningar inom en
vecka (%)

83

90

Antal inspekterade enskilda
avloppsanläggningar

63 stycken enskilda avlopp har fått tillsyn, vilket
är färre än planerat. Detta beror på att ordinarie
inspektör är tjänstledig under en tid.

Antal ärenden per handläggare

Antalet ärenden som påbörjas under året är 699
stycken. Detta motsvarar 163 ärenden per handläggare.

Andel sända inspektionsrapporter inom 3 v (%)
Det är 97 procent av inspektionsrapporterna som
skickas inom tre veckor efter utförd inspektion.

Andel återkopplade klagomålsärenden inom en
vecka (%)
I 93 procent av klagomålsärendena kontaktas
störningskällan och personen som framfört
klagomålet får återkoppling inom en vecka.

Andel påbörjade värmepumpsansökningar
inom en vecka (%)

Det är 83 procent av de inkomna värmepumpansökningarna som börjat handläggas inom en
vecka.

Antal beslut, st
Antal överklagade beslut,
st

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare)

Ärendevolymen ökar med 12 procent under året.

Produktivitet, st (beslut/årsarbetare)

Här återfinns alla bygglovrelaterade beslut, men
också de nya startbeskeden för anmälningspliktiga
Attefallsåtgärder.

Handläggningstid, veckor

Många enklare ärenden ligger på cirka två veckors
handläggning medan mer komplicerade ärenden
kan ta upp till sju veckor. Genomsnittlig handläggningstid är 3,8 veckor.

Kundnöjdhet, anges i % nöjda kunder för 2013
av alla tillfrågade, och i NKI-tal för 2014
Resultatet för kundnöjdhet kommer från Stockholm Business Alliance, SBA (siffrorna för 2014
omfattar perioden januari till och med oktober).
Från och med 2014 ingår både företag och privatpersoner i undersökningen. Det är svårt att göra
en direkt jämförelse med 2013 eftersom den
undersökningen utgår från Bygglovalliansens
modell. Den övergripande slutsatsen är dock att
kundnöjdheten ökar.

Antal överklagade beslut, st

Av de sju överklagade ärendena har fyra ärenden
avgjorts av Länsstyrelsen till kommunens fördel.
Stab
Volym/nyckeltal
Bostadsanpassning, kr/
invånare

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

139

117

111

109

Bostadsanpassning, kr/invånare

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag uppgår
till 111 kr per invånare år 2014. Under senare år
har en trend varit att alltfler ärenden blir relativt
kostsamma.
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Bildningsnämnden
Sammanfattning

Under året har samarbetet mellan Bildningsnämnden
och Skolnämnden ökat för att skapa en samsyn kring
all skolverksamhet i kommunen oavsett nivå. Flera organisationsförändringar har skett eller är planerade att
ske det närmsta året. Det gäller bland annat den övergripande förvaltningen samt Fridegårdsgymnasiet och
Håbo vuxenutbildning. Kommunens medborgarundersökning visar att satsningen på att göra Fridegårdsgymnasiet mer attraktivt har lyckats, samtidigt som det på
grund av för få sökanden inte togs in några elever till årskurs 1 på Fordon- och transportprogrammet samt Handels- och administrationsprogrammet. Musikskolans kurser är populära och köerna har inte minskat under året.
Resultatet för Bildningsnämnden var 2,8 mkr. Kostnaderna för elever har minskat samtidigt som personalkostnaderna stigit något mer än budgeterat.

Uppdrag och ansvarsområde

Inom bildningsnämndens ansvarsområde finns
gymnasieutbildning, vuxenutbildning, kommunal
musikskola och bildningsförvaltning. Fridegårdsgymnasiet består av gymnasieutbildning inom
verksamhetsspåret Fride, verksamhetsspåret
Kämpe inriktad mot neuropsykiatrisk problematik
och gymnasiesärskola. Rektorsområdet har också
ansvar för kommunal vuxenutbildning och särvux.
Bildningsförvaltningen har 130 medarbetare och
cirka 1 250 elever inom sina verksamheter. Förvaltningen administrerar också de drygt 485
elever som är folkbokförda i Håbo men som har
valt skolor i andra kommuner.

Årets händelser

Studietorget. Där kan eleverna få hjälp med läxor
och de ämnen de har svårt för och även få möjlighet att studera för att höja ett betyg inför ansökan
till högskola.
Ett högre antal ensamkommande flyktingungdomar har lett till att gymnasiet startat Språkintroduktion inom IM under hösten. Ungdomarna bor
framförallt i Ekolsund och på Biskops Arnö.
Under Håbo Festdag skedde ett namnbyte av vad
som tidigare hette Bildningscentrum Jan Fridegård till att heta Fridegård. Detta skedde i samråd
med familjen Fridegård. I samband med namnbytet påbörjades en tydligare skyltning i Fridegård.

Fridegårdsgymnasiet

Musikskolan

En ny organisation för introduktionsprogrammen
(IM) har inletts under höstterminen. Dessa är till
för att stödja elever som saknar behörighet till
nationella gymnasieprogram, de som behöver läsa
in ämnen från grundskolan och för de som påbörjat kurser på gymnasiet. Detta sker genom en
samverkan med Fride och Kämpe.

Under höstterminen startades ett försök med gruppundervisning i piano. Syftet är att hitta en bra
undervisningsform för de yngre elever som kommer från musikleken och som är vana att undervisas i grupp. Gruppstorleken är upp till åtta elever
och där två pianopedagoger samarbetar.

Från och med höstterminen har det startats
idrottsklasser i årskurs 1 i samverkan med en
idrottsallians i Håbo. Cirka 40 elever har denna
inriktning som fördelas på två av Frides program,
ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet.

Under höstterminen har även Fridegårdsgymnasiet startat upp en läxläsningsstudio som heter

Pilotprojektet med obligatorisk musiklek för barn i
Skokloster startades under höstterminen på
Slottsskolan. Projektet har efter den första terminen fungerat bra. Efter utvärderingen är tanken
att alla sex-åringar i kommunen ska få musiklek
obligatoriskt under ett år.
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Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

Externa intäkter

17 193

20 231

22 059

1 828

Interna intäkter

30 530

30 642

31 497

855

Summa intäkter

47 723

50 873

53 556

2 683

Verksamhetsköp, bidrag,
underhållsmaterial

-52 981

-53 874

-52 669

1 205

Personalkostnader

-51 341

-53 772

-54 426

-654

Övriga kostnader

-12 619

-12 416

-11 527

889

Interna kostnader

-40 086

-41 139

-42 106

-967

Summa kostnader

-157 027

-161 201

-160 728

473

Resultat

-109 304

-110 328

-107 172

3 156

Bildningsnämndens resultat för året blev ett
överskott på ca 3,2 mkr. Nettokostnaden för
verksamheten minskade från 109,3 mkr 2013
till 107,2 mkr.

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

Nämnd

-148

-276

-149

127

Nämndsadministration

-160

-172

-219

-47

-2 245

-1 779

-1 356

423

-88 091

-85 292

-82 720

2 572

Gymnasiesärskola

-7 250

-6 985

-6 957

28

Vuxenutbildning

-6 396

-6 936

-6 715

221

-235

-265

-191

74

0

-3 454

-3 788

-334

-4 779

-5 169

-5 077

92

-109 304

-110 328

-107 172

3 156

Uppföljningsansvar
Fridegård
övrigt
Musikskola
Summa

Investeringar
Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

Utgifter

-614

-622

-645

-23

Summa

-614

-622

-645

-23

Gymnasieskolan har gjort två stora investeringar
under året. Dels har en satsning gjorts på att
upprusta natur- och teknikinstitutionen med 207
tkr och dels har en större investering av skolmöbler gjorts på 234 tkr. Övriga investeringar som
gjorts är bland annat att förbättra IT-infrastrukturen i skolan.

Nationella skolresultat

Elever på Fridegårdsgymnasiet har förbättrat sin
måluppfyllelse mellan 2013 och 2014. Vid jämförelse med riket har eleverna närmat sig riksgenomsnittet under året och ligger nu på högsta nivå
sedan resultatstatistiken för Fridegårdsgymnasiet
tagits fram. Andelen elever med gymnasieexamen
läsåret 2013-2014 på Fridegårdsgymnasiet var
88,5 procent. För hela riket var andelen elever med
gymnasieexamen även den 88,5 procent.
2013

2014

Riket

Fridegårdsgymnasiet

Riket

Fridegårdsgymnasiet

Genomsnittlig
betygspoäng,
samtliga elever
med avgångsbetyg.

14,0

13,4

14,0

13,8

Genomsnittlig
betygspoäng,
samtliga elever
med examen.

-

-

14,5

14,5

Källa Skolverket

Bildningsnämnden

Bokslut
2013

Gymnasieskola

Fridegård övrigt är kostnader i Fridegårdshuset
som inte är direkt kopplade till skolverksamheten.
Bland annat rör det sig om kostnader för personal
som servar samtliga verksamheter i huset och dess
besökare som till exempel vaktmästare, reception
och café. Fridegård övrigt redovisar ett underskott
för året. Det beror bland annat på högre kostnader
för vaktmästare, underhållskostnader och ronderingskostnader. Café Fridegård redovisar även ett
underskott på 100 tkr.

Inkomster

Driftredovisning

Förvaltningsledning

Kostnaden för gymnasieskola blev lägre än budgeterat. Det beror främst på att fler elever började på
Fridegårdsgymnasiet (både interna och externa
elever) jämfört med budgeterat. Detta gav ökade
intäkter för försäljning av elevplatser och lägre
kostnader för köp av plats i annan skola.

tkr

Under året har de externa intäkterna för sälj av
elevplats på gymnasiet och gymnasiesärskolan
ökat betydligt mer än väntat. Även den interna
intäkten har ökat vilket beror på att fler elever
folkbokförda i Håbo har valt att läsa på Fridegårdsgymnasiet än tidigare. Kostnaden för köp
från annan huvudman har därför även blivit lägre
än väntat. Det ökade elevantalet i den egna
gymnasieskolan har lett till att personalkostnaden
för nämnden har ökat jämfört med budget.

tkr
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Elever folkbokförda i Håbo ligger lägre än rikets
genomsnitt när det gäller att fullfölja sina studier
inom tre respektive fyra år. Däremot påbörjar fler
elever studier på universitet/högskola direkt efter
avslutade gymnasiestudier i jämförelse med övriga
riket. Enligt den senast publicerade statistiken
(2012) har även Håbo en högre andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden två år
efter avslutade gymnasiestudier jämfört med
genomsnittet i riket. 38 procent för Håbo jämfört
med rikets 30,7 procent.
Fullföljande av studier

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom
3 år, andel i procent.
Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4
år inkl IM, andel i procent.

2013

2014

Folk
bokförda
Håbo
Riket kommun

Folk
bokförda
Håbo
Riket kommun

80,4

73,6

80,0

72,2

77,2

72,0

78,3

72,5

Gymnasieelever som gått
över till universitet/högskola direkt efter avslutad
gymnasieutbildning,
andel i procent.

16,5

19,3

-

-

Gymnasieelever som
börjat på universitet/
högskola inom 3 år efter
avslutad gymnasieutbildning, andel i procent.

37,6

37,0

36,1

40,0

Källa Skolverket

Måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges mål: Barn och unga i
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för
personlig utveckling och lärande
Bildningsnämndens mål: Fler elever
söker till våra egna utbildningar som ett
alternativ i elevens fria val av gymnasieskola/vuxenutbildning
Nyckelindikatorer
Andelen elever, av det totala
antalet, som väljer nationella
program som erbjuds på
Fridegårdsgymnasiet, ska välja
Fride och Kämpe..
Vuxenutbildningen ska kunna
erbjuda kurser till prioriterade

Utfall
2014

Uppfyllt
Måltal
2014

75%

73%

100%

100%

grupper

Under höstterminen antogs 107 elever folkbokförda i Håbo på Fridegårdsgymnasiets fyra program; ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och
teknikprogrammet. 48 elever från Håbo kommun
antogs på ovanstående program på andra skolor.
Detta ger en procentuell andel till Fridegårdsgymnasiet på 69 procent vilket är en ökning med fyra
procentenheter jämfört med förra året.
Håbo vuxenutbildning har under året kunnat
erbjuda kurser till prioriterade grupper, antingen
i egen regi eller genom köp av plats av annan
utförare. Däremot är efterfrågan hög från flera
andra grupper som vill läsa på vuxenutbildningen
och där har behovet inte kunnat bemötas fullt ut.
Bildningsnämndens mål: Barn och unga
ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser
och fritidsaktiviteter
Nyckelindikatorer

Utfall
2014

Uppfyllt
Måltal
2014

Musikskolan ska kunna erbjuda
undervisning till alla som söker
ämneskurs efter avslutad musiklek

100%

100%

Musikskolan ska kunna erbjuda
ämneskurs inom ett år till de barn
och unga som står i musikskolans
kö

75%

80%
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Den obligatoriska musikleken steg 1 för sex-åringar startade som planerat i Slottsskolan under
höstterminen vilket var den första skolan att
erbjudas detta.
Av de elever som avslutat Musiklek steg 3 under
vårterminen har samtliga valt en ämneskurs i
sång/instrument inför höstterminen. Samtliga
elever har blivit antagna till sina förstahandsval
vilket innebär en måluppfyllelse på 100 procent.
Inom övriga ämneskurser når Håbo inte målet att
erbjuda 80 procents plats inom ett år. Det är
framför allt ämnena piano, sång och gitarr där
väntetiden är längre. Under höstterminen har
åtgärder gjorts för att minska köerna, till exempel
gruppundervisning i sång och piano och storgrupp
i gitarr.

Viktiga förändringar och trender
Fridegårdsgymnasiet

Elevkullarna i gymnasieåldern är mycket låga
vilket påverkar underlaget för gymnasieskolan.
I hela landet är det mindre antal elever som söker
yrkesförberedande program. En trolig anledning är
att de programmen inte längre per automatik ger
grundläggande behörighet till högskolan. Detta
kan innebära att gymnasiet fått fler elever till de
högskoleförberedande programmen. Andelen elever
skrivna i Håbo som under höstterminen valt att
studera på yrkesförberedande program är cirka
40 procent jämfört med cirka 54 procent till de
högskoleförberedande programmen. Detta bidrar
till att Fridegårdsgymnasiet inte kan ta emot alla
kommunens gymnasieungdomar eftersom kommunen endast erbjuder högskoleförberedande program.
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Den 15 september fanns det 804 gymnasieelever/
gymnasiesärelever folkbokförda i Håbo kommun
inklusive de asylsökande eleverna som saknar
folkbokföringskommun men som tillhör Håbo
kommun Av dessa befinner sig 57 procent hos
annan huvudman än Håbo och resterande 43
procent finns i gymnasieskolan.

Intern kontroll

Den plan för internkontroll som följts vid årets
kontroller fastställdes av bildningsnämnden under
våren och innehåller följande kontrollmoment:
• Kontrollera om de leverantörer som Håbo använder har anslutit sig till e-handel.
• Att de avtal som är upphandlade följs.
• Kontrollera om upphandling sker utanför avtal.
• Kontrollera registrerade handlingars väg till
arkivet.
• Kontroll av kommunikationen mellan musik
skolan och elever/föräldrar.
Kontrollerna inom de fyra första områdena har
genomförts förvaltningsövergripande, eftersom
kontrollmomenten valts utifrån att de överensstämmer med skolnämndens plan för internkontroller inför nämndsammanslagningen. Det sista
området rör Musikskolan och är specifikt för
bildningsnämnden.
Uppföljningen visar att det skett en godtagbar
utveckling inom samtliga områden.

En trend är arbetet med nya lärplattformar för
musik/kulturskola där pedagogerna via olika
typer av nätverk kan kommunicera med elever
men även skapa nätverk mellan pedagoger. Detta
gör att man inte begränsar elevens tid bara till
lektionstillfället utan utökar möjligheterna till
kommunikation. En annan trend för musik/
kulturskolor i landet är att allt fler kommuner
sänker terminsavgifterna. Detta motiveras med
att alla elever ska ha samma chans till kulturaktiviteter, oavsett ekonomiska möjligheter.

Plan för valfrihet och konkurrens

Bildningsnämnden antog 2012 en ny plan för hur
valfrihet och konkurrens ska utvecklas inom
nämndens verksamheter. Kundvalssystemet inom
gymnasieskolan är idag väl utbyggt.
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Volymer och nyckeltal

Redovisade nyckeltal avser enbart bildningsnämndens kostnader och intäkter.

Gymnasieskola
Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

350
77
30
26

326
83
31
31

316
104
36
50

307
96
26
44

537
82 300

514
86 322

485
74 700

496
76 300

182 500

202 096

190 700

203 500

100 400

109 817

103 500

106 500

72 100

71 016

71 500

74 900

223 100

244 436

241 700

250 200

141 800

157 726

164 100

180 200

100 800

100 241

106 300

106 155

Volym/nyckeltal

Elevantal Fride
Elevantal Kämpe
Elevantal Fride, sälj
Elevantal Kämpe,
sälj
Elevantal köp
Kostnad per elev
Fride, kr
Kostnad per elev
Kämpe, kr
Kostnad per elev
snitt egen regi, kr
Kr per såld plats
Fride
Kr per såld plats
Kämpe
Kr per såld plats
snitt
Kr per köpt plats
(interkommunal
ersättning)

Utfall
Budget
Helår Helår 2014
2014

Elevantal Fride

Under våren gick den sista årskursen ut från
fordonsprogrammet och handels- och administrationsprogrammet på Fride. Fordonsprogrammet
lades därefter ned och handels- och administrationsprogrammet tog inte in några nya elever
under hösten.
Satsningen med idrottsklass på programmen
samhällsvetenskap och ekonomi har bidragit till
ett ökat elevantal under hösten och skolan har nu
två klasser på dessa program i årskurs 1.
Frides IM (introduktionsprogrammet) har flyttat
till Kämpe under hösten. IM språk har tillkommit
med cirka 18 elever under hösten.

Elevantal Kämpe

Från och med hösten skedde en sammanslagning
av Kämpe IM och Fride IM till att kallas endast
IM med Kämpes arbetssätt. I genomsnitt gick 43
elever på IM under hösten vilket förklarar det
ökade elevantalet på Kämpe.

Elevantal Fride, sälj

Elever från annan kommun är högre jämfört med
budget 2014. Det har främst varit elever från
annan kommun i de samhällsvetenskapliga och
naturvetenskapliga programmen.

Elevantal Kämpe, sälj

Intresset för Kämpe och IM från andra kommuner
är högt. Inom Kämpe är det främst elever från
andra kommuner på samhällsvetenskapliga
programmet.

Elevantal köp

Antalet elever som studerar i skolor utanför
kommunen har fortsatt att sjunka under året.

Kostnad per elev Fride, kr

Kostnaden per elev på Fride är lägre jämfört med
budget. Detta beror främst på att kostnaden för IM
blivit lägre än budgeterat då denna flyttades från
och med höstterminen till Kämpes ansvar.

Kostnad per elev Kämpe, kr

Kostnaden per elev på Kämpe blev lägre än
budgeterat. Detta kan förklaras med att de IMelever som inte är lika resurskrävande flyttade till
Kämpe från och med hösten.

Kostnad per elev snitt egen regi, kr

Snittkostnaden per elev blev något lägre än
budgeterat vilket beror på ökat antal elever från
och med hösten. Klasstorlekarna har ökat något
vilket gör att kostnaden per elev sjunkit. Genom
den nya IM-organisationen har även undervisningen kunnat bedrivas mer effektivt.

Kr per såld plats Fride

Intäkterna per elevplats på Fride är lägre än
beräknat eftersom andelen elever som läser
studieförberedande program är högre än i budget.

Kr per såld plats Kämpe

På Kämpe har intäkterna per elev sjunkit något
jämfört med budget. Detta kan främst förklaras
med att Håbo har något färre elever från annan
kommun med ersättning för extra tilläggsbelopp.

Gymnasiesärskola
Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

20

20

19

21

Elevantal sälj

8

7

8

8

Elevantal köp

5

3

4

3

Kostnad per elev
egen regi

455 500

472 000

514 716

450 500

Kr per såld plats

341 500

431 086

480 320

425 500

Kr per köpt plats

266 800

259 100

216 286

388 000

Volym/nyckeltal

Elevantal egen
regi
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Gymnasiesärskolans elevantal är något lägre än
budgeterat beroende på att två elever valt att inte
studera under året.

Elevantal köp

Jämfört med budget har ytterligare en elev valt
att läsa på ett särgymnasium utanför Håbo under
höstterminen.

Kostnad per elev egen regi

Kostnaden per elev i egen regi har ökat jämfört
med budget. Detta beror främst på att ett flertal
elever haft behov av fler stödinsatser under året än
planerat.

Kr per såld plats

Intäkterna per elevplats på gymnasiesärskolan
har ökat jämfört med budget. Detta beror på att
flertalet elever haft behov av extra stöd som
hemkommunen beviljat tilläggsbelopp för.

Kr per köpt plats

Kostnaden per köpt plats har blivit lägre än
budgeterat. Detta beror främst på att reseersättningen till annan kommuns skola blivit lägre än
budgeterat.

Musikskolan
Volym/nyckeltal

Musikskola nettokostnad per invånare 6-15
år, kr

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

1 463

1 487

1 603

1 612

Musikskola nettokostnad
per invånare 6–15 år, kr

I budgeten 2014 gjordes en satsning på Musik
skolan för att försöka minska de långa köerna till
vissa ämnen. Detta har medfört att nettokostnaden per invånare 6-15 år har ökat jämfört med
tidigare år.

Bildningsnämnden
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Skolnämnden
Sammanfattning

Skolnämnden har under året ansvarat för kommunens
pedagogiska omsorg, grundskola och grundsärskola.
Återuppbyggnaden av förskola i Skokloster har fortskridit som planerat. Förskolan byter namn till Slottsbacken och blir färdig för inflyttning i januari 2015 och kommer att ersätta både Junibacken och Skogsbacken.
Under sommaren har lokalen Mansängens förskola
avvecklats som förskola och barnen har flyttat in i lokaler vid Gröna Dalen i väntan på att en ny förskola
uppförs. Under sommaren har Läraskolan flyttat ur sina
lokaler och flyttat in i Mansängens lokaler.
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån en
handlingsplan från skolnämnden arbetat för att alla
förvaltningens verksamheter ska komma i ekonomisk
balans senast 2015. Under våren genomfördes en
minskning av personal inom förskola och skola men
trots detta blev resultatet för nämnden - 3 mkr.

Uppdrag och ansvarsområde

I kommunal regi finns förskola, annan pedagogisk
verksamhet (dagbarnvårdare) som avslutats vid
halvårsskiftet, omsorg på obekväm arbetstid,
öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola samt grundsärskola. Förskole- och grundskoleverksamheten består av fyra rektorsområden och
två förskoleområden i Bålsta samt ett kombinerat
förskole- och rektorsområde i Skokloster. Dessutom finns även fem fristående förskolor, två
fristående dagbarnvårdare och tre friskolor, varav
två har fritidshem.

Särskild undervisning och elevhälsa

Även språkklasser, förberedelseklasser och särskilda undervisningsgrupper ingår i rektorsområdena. Inom rektorsområdet Gröna Dalen finns
grundsärskolan med eget fritidshem.
Barn- och elevhälsoenhetens verksamhet spänner
över det specialpedagogiska, medicinska, sociala,
psykologiska och omvårdande arbetet. Enheten
har ett nära samarbete med alla kommunala
förskolor och grundskolor samt gymnasieskolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen administrerar
placeringar, vårdnadsbidrag, skolpliktsbevakning,
skolskjutsar, tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrågor, fakturering, kravverksamhet med mera.
Kontoret har även enheter för utveckling.

Förvaltningens totala kostnader finansieras
framför allt genom anslag från kommunfullmäktige men även genom intäkter, främst reglerade
föräldraavgifter och statsbidrag.

Årets händelser

Förskoleverksamhet

Återuppbyggnaden av förskola i Skokloster har
fortskridit som planerat. Förskolan byter namn till
Slottsbacken i och med att den blir färdig för
inflyttning i januari 2015 och ersätter både Junibacken och Skogsbacken. Från september har
omsorg på obekväm tid, så kallad Nattis, startat
på Nybyggets förskola. All annan omsorg på
obekväm tid har därmed avslutats.
Under sommaren har lokalen Mansängens förskola avvecklats som förskola och barnen har flyttat
in i lokaler vid Gröna Dalen i väntan på att en ny
förskola uppförs i Gröna Dalen området.
Andra viktiga händelser under året är uppstarten
av två finsktalande avdelningar. Från halvårsskiftet sker all pedagogisk omsorg i fristående regi i
kommunen.
Under året har en omfattande satsning på kompetensutveckling inom förskolan skett. De områden
som berörts är pedagogisk dokumentation, förskolans förändrade och förtydligade uppdrag samt
lärmiljöer.
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Gröna Dalen har påbörjat ett högstadium och
därmed behållit sina sexor som från hösten går i
årskurs 7. Skolan har därmed blivt attraktivare. I
skolan finns också femåringarna från Mansängens
förskola i väntan på nya lokaler. Under sommaren
har Läraskolan flyttat ur sina lokaler i Gröna
Dalen och flyttat in i Mansängens förskolas
lokaler.
Från hösten har Raul Wallenbergskolorna övertagit verksamheten från MIU-skolan i Skokloster
och driver den som en F-6 skola.

Administration

Fler medarbetare arbetade under våren med att
handlägga skolskjutsärenden. Det har lett till att
fler skolskjutsberättigade elever har fått sina
beslut om skolskjuts innan det nya läsåret började.
Responsen från vårdnadshavarna har varit
positiv.
Ett system för utbetalning av barn och elevpeng
har köpts in och satts i drift. All utbetalning till
våra egna verksamheter, fristående verksamheter
och till verksamheter i andra kommuner sker via
systemet.

Gransäterskolan är den skola som i första hand
tagit emot ensamkommande barn men även
inflyttande elever från olika länder.

Under hösten infördes ett nytt kommunikationssystem (Office 365) i förvaltningens verksamheter.

Ett omfattande arbete har genomförts gällande
elevers närvaro och elevsociala team har byggts
upp på några av våra grundskolor.

Resultaträkning och ekonomisk analys

Vid Västerängen har ett omfattande ombyggnadsarbete skett under året. Dels för reparation av
fuktskador och dels för att öka klassrummens
storlek.
Under läsåret 2014-2015 påbörjas en tre-årig
kompetensutveckling som riktar sig till all personal inom grundskolan. Syftet är att höja kompetensen kring arbetet med elever i behov av stöd.

Ekonomi

Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

39 225

35 639

41 496

5 857

Interna intäkter

211 740

229 451

233 006

3 555

Summa intäkter

250 965

265 090

274 502

9 412

Verksamhetsköp, bidrag,
underhållsmaterial

-60 886

-68 577

-67 067

1 510

Personalkostnader

-253 602

-254 074

-261 828

-7 754

-24 138

-19 112

-23 977

-4 865

Interna kostnader

-266 804

-276 126

-277 391

-1 265

Summa kostnader

-605 430

-617 889

-630 263

-12 374

Resultat

-354 465

-352 799

-355 761

-2 962

tkr
Externa intäkter

Övriga kostnader

De externa intäkterna består främst av statsbidrag inklusive moms, föräldraavgifter och försäljning av skolplatser. Årets resultat är högre än
budgeterat och något högre än resultatet år 2013.
Det är framförallt statsbidragen men även ökad
försäljning av skolplats på grundsärskolan som ger
mer intäkter än budgeterat.
Förvaltningens interna pengsystem innebär höga
interna intäkter och kostnader som har ökat
jämfört med föregående år. De kommunala förskolorna har fått högre intäkter än budgeterat på
grund av fler barn i sin verksamhet. Verksamheterna inom grundskola har tilldelats mer tilläggsbelopp för barn med särskilda behov än budgeterat.
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Förvaltningen köper och säljer även barn- och
elevplatser till och från andra kommuner och
fristående förskolor och skolor. Antalet barn som
kommunen köper förskoleplatser för är färre än
budgeterat. Inom grundskolan är köp av dyra
skolplatser färre än budgeterat. Detta har lett till
ett överskott på 1,5 mkr.
Den största avvikelsen mot budget är kostnaden
för personal. I förskolan är utmaningen att ha
färre personal under hösten då det är färre barn.
I grundskolan är personalkostnaden högre på
grund av nya behov av resurspersonal för barn
i behov av stöd.
I budgeten för övriga kostnader finns ett antal
besparingskrav som inte fullt ut blivit åtgärdade
och detta är största anledningen till avvikelsen av
resultatet i år mot budget. Årets resultat är i nivå
med resultatet för 2013.
Förvaltningen förfinar metoderna för resursfördelning, bland annat ska träffsäkerheten med prognoserna inom budgetområdena köp och sälj överensstämma bättre med den verkliga kostnaden. På
detta sätt kan grundpengen per elev stärkas redan
i budget 2015 och inför budget 2016. Barn- och
utbildningsförvaltningen har under året arbetat
utifrån skolnämndens beslutade handlingsplan för
2013-15. Åtgärderna i planen har syftat till att
förvaltningens verksamheter ska komma i ekonomisk balans senast 2015. Under våren genomfördes en minskning av antalet personal inom förskola och skola.
Inför nämndens sammanträde i juni presenterades
en rad förslag på effektiviseringar för att minska
förvaltningens totala kostnader. Skolnämnden
antog inte dessa förslag utan gav förvaltningen i
uppdrag att återkomma med mer långsiktiga
åtgärder för att nå en budget i balans 2015.
Arbetet med en vikariepool och effektiviseringar
inom enheterna har lett till att prognostiserat
underskott minskades med 3 mkr.
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Driftredovisning
Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

-11 794

-13 138

-12 837

301

Pedagogisk
omsorg

-1 733

-1 692

-1 337

355

Öppen förskola

-1 344

-1 554

-1 558

-4

-367

-2 000

-1 812

188

-95 254

-92 134

-93 088

-954

Grundskola
inkl fritids och
förskoleklass

-231 641

-230 161

-235 049

-4 888

Grundsärskola

-11 310

-10 930

-8 989

1 941

Barn och Elevhälsoenhet,
gymnasieskola

-1 022

-1 190

-1 092

98

-354 465

-352 799

-355 762

-2 963

tkr
Ledning

Omsorg på
OB-tid
Förskola

Summa

Pedagogisk omsorg

Verksamheten i kommunal regi avslutades vid
halvårsskiftet och redovisar därför ett överskott.
Nu finns bara verksamheten i fristående regi kvar
i kommunen.

Förskola

Avvikelse mot budget på förskola är ett underskott
på 954 tkr och samtidigt lägre utfall än 2013.
Totalt antal barn i förskola i kommunen har
minskat jämfört med 2013. I de kommunala
förskolorna är antalet barn högre än budgeterat på
grund av att en fristående förskola lades ner under
året.
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Grundskola, inklusive fritids och
förskoleklass

Den kommunala grundskolan redovisar ett underskott varav största delen finns på enheterna.
Elevantalet i flera skolor är lågt med för små
klasser vilket ger låga elevintäkter samtidigt som
personalkostnaden är för stor. På alla skolor finns
även barn med skärskilda behov. Akuta insatser
har varit nödvändiga vilket i sin tur inneburit att
kostnaden för extra resurspersonal som inte
budgeterats blivit högre. Grundskolepersonalens
andel av vikariepoolens kostnader ingår i underskottet. Skolskjuts visar ett överskott som bland
annat beror på ett nytt avtal.
Utfallet i år är något högre än 2013 främst beroende på att elevantalet på helår har ökat med 56
elever.

Grundsärskola

Överskottet mot budget och skillnad mot resultat
2013 beror framförallt på ökat antal sålda skolplatser till andra kommuner. Kostnaden för
skolskjutsar är lägre än budgeterat.

Investeringar
tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

Inkomster
Utgifter

-2 000

-1 996

-2 052

-56

Summa

-2 000

-1 996

-2 052

-56

Största delen av investeringar består av skolmöbler till grundskolan. Förskolan har satsat 242 tkr
på personaldatorer för att kunna dokumentera
lättare enligt läroplanen. Grundskolans elevdatorer har bytts ut enligt plan med 470 tkr.
Resultat
Årskurs samt skolresultat
Åk 9, slutbetyg vt 2014
Genomsnittligt meritvärde
i slutbetyg från åk 9
Andel med betyg i alla
ämnen i åk 9:
Behörig till gymnasiet: (=behörig till yrkesprogram som
har de lägsta behörighetskraven)
Resultat på nationella prov
Håbo kommun
ÅK 6, Nationella prov. Andel
som uppnått minst godkänt
Svenska
Matematik
Engelska
Åk 9, Nationella prov. Andel
som uppnått minst godkänt
Svenska
Matematik
Engelska

Håbo kommun,
samtliga huvudmän

Riket

208,9

214,8

72,6%

77,4%

93,0%

87,6%

92,0%
89,4%
91,9%

95,5%
90,9%
93,4%

94,5%
78,7%

96,4%
87,5%

97,7%

96,8%

Skolnämnden

Underskottet mot budget beror bland annat på
extraöppnade avdelningar under kortare tid på
våren då behov av platser är störst. Dessa måste
öppnas för att kunna klara garanti av plats inom
fyra månader och innebär högre personalkostnader. Under hösten har en del förskolor inte kunnat
anpassa personalkostnaden efter minskade barngrupper. Förskolepersonalens andel av vikariepoolens kostnader ingår i underskottet.
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Måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges mål: Barn och unga i Håbo
ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig
utveckling och lärande
Skolnämndens mål: 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.
Nyckelindikatorer

Utfall
2014

Skolnämndens mål: Arbetsmiljön inom
skolan ska vara trygg, utvecklande och
hälsofrämjande för barnen, eleverna och
personalen.
Nyckelindikatorer

Uppfylls
inte
Måltal
2014

Andelen elever som når målen
i alla ämnen

67,7%

80%

Genomsnittligt meritvärde

208,6

209

Andelen elever som inte nått målen i alla ämnen
har ökat jämfört med 2013. För att vända trenden
har nämnden under året ökat fokus på resultatuppföljningen. Man följer elevers resultat i alla
ämnen från årskurs 6 och uppåt och vill också få
rapporter på hur eleverna i de tidigare skolåren
uppfyller målen. Införandet av en ny modul i
elevregistreringsprogramet kommer att möjliggöra
att även dessa resultat kommer att kunna följas.
Att arbeta för att alla elever ska nå minst godkänt
i alla ämnen är ett av verksamhetens viktigaste
förbättringsområden.
Det kan konstateras att eleverna i årskurs nio i
första hand satsar på de ämnen som ger behörighet till de gymnasieprogram som de vill välja.
Detta leder till hög behörighet till gymnasiet,
relativt bra genomsnittligt meritvärde men låg
andel av eleverna som når målen i alla ämnen. Det
här är en tendens som kommunen måste motverka
då kunskaper i alla ämnen behövs för att ta sig
igenom gymnasiestudierna med goda resultat.
I stort sett alla aktviteter som genomförts både
inom och utanför projektet Framgångsrik skolkommun har strävat efter att förbättra måluppfyllelsen för alla barn och elever.
Måltalen är satta utifrån vad kommunen hade för
värde 2013. När det gäller de genomsnittliga
meritvärdena är de satta utifrån vad som ansetts
realistiskt att nå detta år. Det övergripande
inriktningen är att alla elever ska nå målen i alla
ämnen.

Utfall
2014

Uppfyllt
Måltal
2014

Upplevd trygghet och trivsel
(skola)

90,5%

88%

Upplevd trygghet och välbefinnande (Förskola)

95,04%

95%

Andelen som känner sig trygga i förskolan ligger
på samma nivå som den brukar medan andelen
elever som inte känner sig trygga i skolan har
ökat. Elevers trygghet i skolan utgör ett förbättringsområde för läsåret 2014-2015. Det är två
områden som bör ligga i fokus: att öka svarsfrekvensen på enkäterna och att identifiera de situationer som gör att visa barn/elever upplever att de är
otrygga för att kunna sätta in åtgärder.
Uppgifterna är hämtade ur elevenkäten för
grundskolan och föräldraenkäten för förskolan.
Svarsfrekvensen på båda enkäterna är för låga för
att svaren ska vara statistiskt säkerställda.
Kommunfullmäktiges mål: Förtroendet för
Håbo kommun ska öka
Skolnämndens mål: Medborgare i Håbo
ska känna förtroende för skolan i Håbo.

Nyckelindikatorer

Utfall
2014

Uppfyllt
Måltal
2014

Samspelet mellan alla som möts
i förskolan utmärks av respekt
och förtroende (Förskola)

89,36%

90%

Föräldrars förtroende för skolan

68,51%

75%

Resultat från medborgarundersökning - skola

48

48

Resultat från medborgarundersökning - förskola

60

57

Resultaten är hämtade från föräldraenkäter och
från den medborgarundersökning som genomförs i
kommunen.

Förskolans resultat når knappt upp till målen
medan resultaten för grundskolan inte gör det.
Dock har föräldrarnas förtroende för skolan ökat
något jämfört med 2013 utan att kommunen för
den skull når målet.
Att arbeta med förtroendefrågorna i verksamheterna är ett viktigt område.

Viktiga förändringar och trender
Förskola – fortsatt färre barn

Antal barn som lämnar förskolan för att börja i
förskoleklass är betydligt fler än antalet nyfödda
och inflyttade. Det betyder att vid årsskiftet
2014–2015 är antalet barn i förskoleverksamheten
lägre än på länge. Under året har ett antal avdelningar lagts vilande för att möta den lägre efterfrågan. Även 2015 kommer antalet barn i förskoleverksamhet att minska.
Från 2016 förväntas behovet av förskoleplatser att öka
utifrån den planerade utbyggnaden av kommunen.
Föräldrars ökade behov av att ha sina barn längre
tid på förskolan medför längre öppettider. Trenden
är också att även behovet av omsorg på obekväm
arbetstid ökar och under hösten öppnades en
nattöppen avdelning på en av våra förskolor, ett så
kallat nattis.
Beslutet att barn till arbetslösa och föräldralediga
ska kunna välja att ha sina barn upp till 25
timmar i veckan har medfört ett ökat antal barn
på delar av veckans dagar.
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Tendensen att det är svårt att rekrytera förskol
lärare fortsätter.
Krav finns i förskolans läroplan på att man
använder IT-hjälpmedel i förskoleverksamheten.
Det medför ett ökat behov av datorer och infrastruktur för dessa i förskolan.
Från och med hösten görs satsningar för att
minska barngruppernas storlek i småbarnsavdelningarna.

Grundskola – vad kommer utbyggnaden
av Håbo att innebära?

De kommunala skolorna fortsätter att ställa om
sin verksamhet utifrån att elever börjar på friskolor. Dessa elever kommer huvudsakligen från de
kommunala skolorna och är spridda i årskurserna.
Det totala antalet elever i grundskolan kommer
förmodligen att öka på sikt även om effekten av
Håbos utbyggnad är svår att förutsäga. Utvecklingen beror på exploateringstakten och mycket
tyder på att det både i Bålsta tätort och på Skoklosterhalvön kommer att byggas nya bostäder.
Trenden att information och kommunikationsteknik (IKT) blir allt viktigare som pedagogiskt
hjälpmedel fortsätter. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att under läsåret 2014-2015
fokusera på att införa Office 365 som ett pedagogiskt hjälpmedel och Hypernet för att bättre kunna
följa elevers, klassers och skolors kunskapsutveckling.
Med start under hösten kommer förvaltningen att
börja ett långsiktigt arbete för att verksamheterna
ska kunna arbeta med ett mer inkluderande
arbetssätt. Våra elever behöver också i högre grad
bli rustade i några av EU:s nyckelkompetenser, så
som att kunna samarbeta och möta dem som inte
är som en själv.
Fristående alternativ påverkar fortfarande den
kommunala skolan. En av Håbos friskolor har
genomfört ett huvudmannaskapsbyte vilket
förmodligen kommer att öka konkurrensen om
eleverna och ytterligare utmana de kommunala
skolornas pedagogiska arbete.
Det finns tydliga tecken på att det blir allt svårare
att rekrytera lärare till grundskolan.
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Medborgarnas värderingar och livsstilar

Medborgarnas behov av att sköta sina ärenden
digitalt behöver utvecklas. Behov av att kunna
hantera förskole- och fritidsplats, skolval, in- och
utflyttningsanmälan, skolskjuts med mera kan i
dagsläget inte tillgodoses med hjälp av e-system.
Detta på grund av underskott på tekniska hjälpmedel såsom administrativa stöd- och besluts
system.

Plan för valfrihet och konkurrens

Genom skollag och skolförordningar prövas
skolverksamheten i Håbo kommun i konkurrens.
Andelen barn/elever som går i förskola/skola som
bedrivs av annan huvudman än Håbo är 16
procent.

Intern kontroll

Förvaltningen har följt upp plan för intern kontroll
under året. Kontrollerna inom området inköp och
upphandling visar att leverantörer finns anslutna
till e-handel och att avtal följs i större utsträckning än tidigare. Två kontrollmoment har inte
kunnat genomföras och föreslås tas upp i plan för
intern kontroll 2015.

Volymer och nyckeltal
Skolnämndens budget. Nettokostnad per barn/elev.
Kommunal regi.
Volym/nyckeltal
Pedagogisk omsorg.
Förskola
Grundskola

Utfalll
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

93 764

96 667

113 000

66 333

77 307

79 938

81 752

79 739

55 206

56 612

56 072

53 882

Pedagogisk omsorg

Verksamheten i kommunal regi upphörde vid
halvårsskiftet på grund av vikande efterfrågan
och minskad tillgång på dagbarnvårdare. Budgeten förutsatte tolv barn på helår och utfallet blev
tre barn på helår. Därav det höga utfallet.

Förskola

Avvikelsen i utfallet mot budgeterad kostnad
under året beror till stor del på svårigheten att
anpassa personalstyrkan efter varierande antal
barn i avdelningarna under året.
Medel har satsats på förskolan under året. Budgeterad kostnad per barn har ökat från 77 809kr till
79 739kr från 2013 till 2014. Inriktningen har
varit en satsning på de yngre barnen. Andelen
äldre barn har ökat i förhållande till andelen

yngre barn. Det får till följd att antalet barn per
årsarbetare är trots satsning blir oförändrad.
Personaltätheten är högre för de yngre barnen
än för de äldre.

Grundskola inkl fritidshem, förskoleklass

Avvikelsen i utfallet mot budget beror på ökade
personalkostnader för barn i behov av stödinsatser
och svårigheten för enheterna att ställa om
organisationen vid förändrat elevunderlag.
Dessutom har det skett ombyggnationer, vilket
har medfört ökade kostander.
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Antal barn per verksamhet

Pedagogisk omsorg, egen regi

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

Pedagogisk omsorg,
egen regi

14

9

3

12

Pedagogisk omsorg, fristående Håbo kommun

14

12

12

12

Pedagogisk omsorg,
annan kommun. Köp
av plats

0

0

1

0

Förskola, egen regi

1010

987

942

908

Förskola, fristående
Håbo kommun

172

166

156

177

Förskola, annan kommun. Köp av plats

9

8

8

7

Fritidshem, egen regi

1097

1119

1121

1114

Fritidshem, fristående
Håbo kommun

126

137

137

129

Fritidshem, annan kommun. Köp av plats

16

13

12

17

Förskoleklass, egen regi

256

257

255

252

Förskoleklass, fristående
Håbo kommun

36

34

29

34

Förskoleklass, annan
kommun. Köp av plats

2

2

3

1

Grundskola, egen regi

1974

2022

2077

2087

Grundskola, fristående
Håbo kommun

386

394

411

414

Grundskola, annan
kommun. Köp av plats

90

80

69

63

Grundsärskola, egen
regi

21

18

19

17

Grundsärskola fritids
elever, egen regi

13

12

12

12

3

1

Grundsärskola, annan
kommun. Köp av plats

Den kommunala verksamheten avvecklades vid
halvårsskiftet.

Förskola, egen regi

Antalet barn har ökat mot planerat bland annat
därför att en fristående förskola avvecklades och
där barnen började i kommunal regi.

Förskola, fristående Håbo kommun

En fristående förskola har avvecklats. Därför är
utfallet lägre än budgeterat.

Fritidshem, egen regi

Utfallet för antal fritidsbarn är något högre än
budgeterat på helår och likvärdigt med utfallet för
2013.

Grundsärskola, sälj av plats till annan
kommun

Ökat antal sålda platser är inte stort men får stort
genomslag då det är dyra platser.
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Helår
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Socialnämnden
Sammanfattning

Under året har flera nya avdelningar och enheter öppnats. Dalvägens serviceboende inom LSS (Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade) är nystartat, Solängen har öppnat sin tredje avdelning, Sjövägens gruppbostad inom LSS har flyttat in till nya lokaler
i Bålsta och ett boende med plats för åtta ensamkommande flyktingbarn öppnades på Biskops-Arnö.
För att förbättra stödet till personer med demenssjukdom startades under hösten ett demensteam med
tvärprofessionell kompetens. Ett utvecklingsarbete har
påbörjats inom äldreomsorgen i syfte att i ännu större
utsträckning ge den enskilde stöd utifrån dennes individuella behov.
För 2014 redovisar socialnämnden ett underskott om
4,7 mkr. I huvudsak är underskottet orsakat av högre
kostnader än förväntat för institutionsplaceringar

Uppdrag och ansvarsområde

Socialförvaltningens verksamhet bygger på
respekt för människors självbestämmanderätt och
integritet. Vård och behandling ska så långt som
möjligt genomföras i frivilliga former. Utgångspunkten för allt arbete ska vara den enskildes
behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Socialförvaltningen bedriver sin verksamhet i nära samverkan med brukarna och säkerställer dialogen med brukarna bland annat genom att
förvaltningen medverkar i det kommunala handikapprådet och det kommunala pensionärsrådet.
Inom socialförvaltningen finns socialchefens
kansli, avdelningen för stöd till barn och unga,
avdelningen för stöd till vuxna samt avdelningen
för stöd till äldre och funktionsnedsatta.

Årets händelser

Det har påbörjats ett stort utvecklingsarbete hur
brukarnas individuella behov och önskemål kan
tillgodoses. Organisationen inom socialförvaltningen har förändrats till tre avdelningar. Det
innebär mer samverkan och samarbete mot
gemensamma mål.
En ny tjänst som närvårdskoordinator har tillsatts
under året och samfinansieras med landstinget.
Uppdraget är att tillsammans med landstinget
bygga en god vård och omsorg i närsamhället.

Äldreomsorg

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.

Håbo kommun har bra resultat i de nationella
mätningarna. I Socialstyrelsens undersökning
som presenterades i oktober månad, om vad äldre
tycker om sin äldreomsorg, har Håbo kommun
bland de bästa resultaten i jämförelse med kommuner i Uppsala län och Stockholms län. Det kan
delvis bero på att socialförvaltningen har relativt
små enheter, all mat lagas på plats och att förvaltningen har duktiga medarbetare och chefer. Hög
andel utbildad personal kan också vara bidragande
orsak.

Socialchefens kansli ansvarar för ekonomi, administration, kvalitets- och utvecklingsarbete,
handläggning av serveringstillstånd, äldre- och
handikappombudsman, anhörigkonsulent, budgetoch skuldrådgivning, överförmyndarfrågor samt
MAS-funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska).

”Omtag kvalitetsledningssystem” är ett projekt
som påbörjas under hösten 2014 för att upprätta
ett sammanhållet system för hela socialförvaltningen. Syftet är att säkerställa rapporteringen
och informationen till nämnden om eventuella
brister i verksamheterna och förse nämnden med
statistik och trender för beslutsprocessen. Vissa

Håbo kommun årsredovisning 2014

delprojekt är avslutade och utkast till den nya
versionen av kvalitetsledningssystem kommer att
sammanställas under januari 2015.
Alla enheter inom äldreomsorgen har arbetat med
de lokala värdighetsgarantierna. Nämndbeslut att
anta den slutgiltiga versionen tas i början av 2015.
Under året har två helt nya enheter öppnats:
Solängens äldreboende för personer med demenssjukdom har öppnat sin tredje avdelning och
Dalvägens serviceboende enligt LSS (Lagen om
stöd och service till vissa funktionsnedsatta).
Sjövägens gruppbostad inom LSS har flyttat till
nya fina lokaler i augusti och hade en invigning i
början december.
Demensteamet startas i oktober. Teamets uppdrag
är att ge stöd, råd och handledning till personer
med demenssjukdom, deras närstående och personal. Uppdraget gäller genom hela vårdkedjan.
Läkarsamarbetet på särskilt boende har förbättrats genom en aktiv dialog mellan parterna.
Dalängens äldreboende har deltagit i ett arbete
med åtgärder för att minska beteendemässiga och
psykiska symptom. Kommunen har en låg förbrukning av psykofarmaka vilket detta arbete delvis
kan ha bidragit till.
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hitta andra insatser och också att förbättra det
förebyggande arbetet.
Under året startas en ny verksamhet som arbetar
med att förbättra anknytningen mellan nyfödda
barn och deras föräldrar. Det har också startats en
grupp för föräldrar med stora sociala och psykiska
svårigheter. Gruppens målsättning är att hjälpa
föräldrarna att öka deras förmåga att delta i samhällslivet och att komma ut på arbetsmarknaden.
De elevsociala teamen börjar ta form på två av
grundskolorna, där ungdomscoacherna alltmer
utvecklar arbetet med ”hemmasittare”. Ungdomscoacherna har också fördjupat sin kompetens
genom att gå en utbildning i återfallsprevention för
att möta ungdomars behov av behandling mot
droger och alkohol
Förvaltningen har startat ett eget HVB-hem för
ensamkommande flyktingbarn. Alla platser har
under året blivit belagda. Viss utslussverksamhet
för ensamkommande har startats på Bålstavägen
29.

Stöd till vuxna

Under året beviljas socialförvaltningen statsbidrag
och påbörjar projektet språk- och flyktingguider.
På uppdrag av kommunfullmäktige har förvaltningen arbetat fram och fått ett beslut om integrations- och flyktingpolitiskt program. Antalet
flyktingar som kommunen tar emot har ökat till
cirka 20 personer.
Kostnaden för placeringar av vuxna missbrukare
har varit hög under året.

Stöd till barn, unga och familjer

Under året har socialförvaltningen stora utgifter
för placeringar av barn och unga på behandlingshem. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att

Socialnämnden

Stöd till enskilda med funktionsnedsättning
Socialförvaltningen har arbetat fram en lokal
handlingsplan inom så kallad PRIO-satsning för
personer med psykiska funktionsnedsättningar
och förvaltningen fick medel från SKL (Sveriges
Kommuner och Landsting) för genomförandet.
Inom rehabiliteringen pågår ett utvecklingsarbete
som gäller intygsskrivning. Det ger en mer likvärdig och patientsäker bedömning.
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Ekonomi

tansersättning, färdtjänst, köp av familjehem och
förlängd skolbarnomsorg.

Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

Externa intäkter

55 037

56 275

59 854

3 579

Interna intäkter

17 099

16 318

16 040

-278

Summa intäkter

72 136

72 593

75 894

3 301

Verksamhetsköp, bidrag,
underhållsmaterial

-77 151

-65 334

-75 698

-10 364

Personalkostnader

-163 073

-178 821

-171 547

7 274

Övriga kostnader

-34 763

-34 932

-39 927

-4 995

Interna kostnader

-34 766

-32 533

-32 432

101

Summa kostnader

-309 753

-311 620

-319 604

-7 984

Resultat

-237 617

-239 027

-243 710

-4 683

De externa intäkterna är högre än budgeterat,
bland annat på grund av statsbidrag för utförda
prestationer inom området vård och omsorg för de
mest sjuka äldre och inom området psykiatri.
Intäkter för sålda platser inom området individuellt behovsprövad öppenvård är både högre än
budgeterat och högre än föregående år. Externa
intäkter avseende boende för ensamkommande
flyktingbarn är högre. Intäkter för utförd assistans är lägre jämfört med budget.

I kostnaden för personal redovisas ett överskott
mot budget vilket främst redovisas inom hemtjänst
kommunal regi, hemsjukvård och LSS-boende
Sjövägen. I hemtjänsten har antalet arbetade
timmar varit färre och därmed även personalkostnaden lägre, vilket är en följd av färre antal
utförda hemtjänsttimmar. Inom hemsjukvård har
tjänster vakanshållits och på Sjövägen har personaltätheten minskats dagtid. Lägre kostnader för
personal redovisas också inom rehab, socialpsykiatri, kansli, personlig assistans, handläggning stöd
och bistånd och handikappomsorg. Högre kostnader för personal återfinns inom kontaktfamiljer,
familjebehandling och boende för ensamkommande flyktingbarn.
Övriga kostnader är högre än budgeterat. Störst
avvikelse finns i verksamheterna rehab där
kostnaden för hjälpmedel är högre, handläggning
stöd och bistånd och handläggning försörjningsstöd där socionomkonsult hyrts in, samt kostnader
för boendet för ensamkommande flyktingbarn.
Högre kostnader återfinns även för personlig
assistans samt kansli i form av system, licenser
och köpta tjänster.

De interna intäkterna och kostnaderna är lägre då
den kommunala hemtjänsten inte utfört hemtjänst
i budgeterad utsträckning. De interna intäkterna
och kostnaderna är högre jämfört med budget
inom LSS-verksamhet då korttidsboende interndebiterat personlig assistans för utförda assistanstimmar.

Förvaltningen har genomfört följande åtgärder för
att minska på det redovisade underskottet.

Kostnaderna för institutionsplaceringar för både
barn och unga samt vuxna är cirka 10,1 mkr högre
jämfört med budgeterad kostnad vilket är en följd
av ökat behov av placeringar. Kostnaden för
försörjningsstöd är också högre än budgeterat med
cirka 1,2 mkr, men trenden för utbetalt bistånd
har under senare delen av året varit nedåtgående.
Kostnaderna för köp av privat hemtjänst är högre
både jämfört med budget och utfall föregående år
vilket är en följd av att fler hemtjänsttimmar
utförs av privata utförare. En kostnadsökning
jämfört mot budget finns även inom köpt äldreboende och korttidsboende. Kostnaden för köp av
hemsjukvård är högre än budgeterat då ett avtal
med privat utförare har tillkommit. Kostnaden för
köp av externa boendeplatser LSS är högre än
budgeterat. Lägre kostnader återfinns för assis-

• Tjänster inom rehab, hemsjukvård, arbetsmarknadsåtgärder och handläggning har varit
vakanta under året.

• Tjänsten som avdelningschef för stöd till funktionsnedsatta är ej tillsatt.
• Tjänsten som enhetschef för ett av äldreboendena hölls vakant i fyra månader.

• Verksamheten för individuellt behovsprövad
öppenvård har under året sålt fler platser än
budgeterat vilket medför högre intäkter.
• En gruppbostad för LSS har under året inte
behövt bemanna i budgeterat utsträckning vilket
medför lägre kostnader.
• Demensteamet var planerat att starta den
1 april men startade istället den 1 augusti. Till
skillnad mot budget tillsattes tjänsten som
demensvårdsutvecklare först i oktober och
tjänsten som biståndshandläggare tillsattes inte
alls under året.
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Driftredovisning
Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

Nämnd och
styrelseverksamhet

-877

-905

-862

43

Konsumentrådgivning

-90

-110

-105

5

13

-35

54

89

-6 660

-7 160

-7 253

-93

Äldreomsorg
och boendestöd

-115 290

-123 758

-120 482

3 276

Insatser enligt
LSS

-45 744

-45 363

-44 467

896

Färdtjänst/riksfärdtjänst

-5 568

-5 650

-4 843

807

Förebyggande äldreomsorg

-6 482

-6 614

-6 714

-100

Individ och
familjeomsorg

-43 468

-36 690

-45 063

-8 373

Ekonomiskt
bistånd

-12 598

-12 333

-13 762

-1 429

-853

-409

-213

196

-237 617

-239 027

-243 710

-4 683

tkr

Alkoholtillstånd
Övergripande
socialtjänst

Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

Inom området äldreomsorg och boendestöd är
kostnaderna högre jämfört med budget för köpt
äldreboende och korttidsboende. Inom äldreboende
redovisas högre kostnader än budgeterat för
Solängen vilket beror på att boendets tredje
avdelning öppnade tidigare än planerat. Rehab
visar lägre kostnader för personal men högre
kostnader än budgeterat för hjälpmedel. Det egna
korttidsboendet redovisar jämfört med budget
högre kostnader för personal. Kostnaden för privat
hemtjänst är högre än budgeterat, samtidigt som
kostnaden för kommunal hemtjänst är lägre i
ungefär motsvarande nivå. Hemsjukvård visar
lägre kostnader än budgeterat då tjänster har
hållits vakanta samt att inhyrd personal inte
anlitats i planerad utsträckning. Demensteamet
visar lägre kostnader än budgeterat då verksamheten startade upp i augusti istället för i april.
Inom området redovisas också sammantaget
prestationsmedel för uppnådda resultat inom
äldreomsorg och psykiatri om 2,3 mkr.
Inom LSS-insatser var kostnaderna högre främst
inom personlig assistans samt köp av externa
boendeplatser. Högre kostnader redovisas också för
daglig verksamhet och korttidsboende. Kostnaderna på ett av kommunens LSS-boenden blev
markant lägre då personalförstärkningar inte
behövt göras i den utsträckning som budgeterats.
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Överskott jämfört mot budget redovisas också för
handläggning för handikappomsorg, avlösarservice i hemmet och förlängd skolbarnomsorg.
Verksamheterna färdtjänst och riksfärdtjänst
redovisar sammantaget en lägre kostnad jämfört
med budget beroende på en återbetalning från
färdtjänstentreprenören då ett för högt pris
debiterats för resor.
Inom individ och familjeomsorg redovisas högre
kostnader om 9,3 mkr för institutionsvård för både
barn och unga samt vuxna. Kostnaden för institutionsplaceringar av barn och unga är betydligt
högre jämfört med både budget innevarande år och
kostnaden föregående år. Även kostnaden för
handläggning av institutionsvård är högre då
socionomkonsulter hyrts in under perioder. Högre
kostnader än budgeterat återfinns också för
öppenvård och Bålstapolarna. Lägre kostnader
återfinns för köpta familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och handläggning kontaktpersoner.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd var under
året högre än budgeterat men också högre än
föregående år. Kostnaden för handläggning för
försörjningsstöd är högre än budgeterat då socionomkonsulter hyrts in periodvis. En kostnad
redovisas också för det nyöppnade boendet för
ensamkommande flyktingbarn.
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Måluppfyllelse

Investeringar
tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

Inkomster
Utgifter

-3 418

-2 895

-1 077

1 818

Summa

-3 418

-2 895

-1 077

1 818

Under året har möbler och inventarier köpts in till
de två nya gruppbostäderna Dalvägen och Sjövägen. Inköp av inventarier till arbetsplatser och
datorer har också gjorts till myndighetsenhet samt
till stöd- och behandlingsenheten. Under året
köptes möbler och inventarier in till det nystartade
boendet för ensamkommande flyktingbarn.
Under året fanns budget för hemtjänst i form av
inventarier till ny hemtjänstlokal samt nyckelgömmor. Inget av investeringsbudgeten för hemtjänst
är förbrukad. Anledningen till att nyckelfri
hantering inte införts under år 2014 är att verksamheten istället kommer att införa ett helhetskoncept för planering och ruttoptimering där
nyckelfri hantering ingår. Hemtjänsten har inte
växt i den omfattning som budgeterats vilket
innebär att nya möbler inte har varit aktuellt då
verksamheten ryms i befintliga lokaler.
För verksamheterna fanns investeringsbudget för
hemsjukvård och rehab avseende nya arbetsplatser. De nya lokalerna har blivit försenade vilket
medför att arbetsplatserna inte har kunnat
iordningställas. Detta innebär att ett belopp om
totalt 200 tkr, vardera 100 tkr för respektive
verksamhet, kommer att föras över till år 2015.

Kommunfullmäktiges mål: Barn och unga i Håbo
ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig
utveckling och lärande
Socialnämndens mål: Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra
aktörer ska stödet till barn och unga
utvecklas
Nyckelindikatorer
95 % av drogtesterna av ungdomar i öppenvård ska ha genomförts i Bålsta.

Utfall
2014

100%

Den otillåtna skolfrånvaron ska
2014 minska med 20% jämfört
med 2013 på de skolor där
ungdomsteamet arbetar..
Minst 25 samordnade individuella
planer (SIP) avseende barn och
unga ska upprättas under 2014.

Uppfyllt
Måltal
2014

95%

20%

36

25

Samarbetet mellan socialförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen fortsätter som gäller
skolnärvaro. För flera av de elever som förvaltningarna arbetar med märks en ökad, men ej
mätbar, skolnärvaro. Under året har antalet
samordnade individuella planer (SIP) ökat liksom
medvetenheten om vilka elever som är i behov av
SIP efter en genomförd inventering inom ramarna
för PRIO-satsningen (plan för riktade insatser
inom området psykisk ohälsa).
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Socialnämndens mål: Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens
samtliga verksamheter.
Utfall
2013

Nyckelindikatorer
95% av brukarna inom äldreomsorgen ska ha en genomförandeplan inom tre veckor från
det man blev aktuell i verksamheten.

65%

Minst 95% av brukarna ska vara
registrerade i de kvalitetsregister
som socialnämnden använder.

Uppfylls
inte
Måltal
2013

95%

95%

Förvaltningen har inte lyckats med att ge 95
procent av brukarna en genomförandeplan inom
tre veckor. Det är i huvudsak inom hemtjänstens
verksamhet som resultatet är för lågt. I organisationen pågår ett arbete med att öka antalet genomförandeplaner.
Andelen personer som har registrerats i de olika
kvalitetsregistren har inte gått att mäta på ett bra
sätt. Dock har förvaltningen i ett par av registren
kommit upp i tillräckligt höga siffror för att
beviljas statsbidrag för prestationen.

Socialnämndens mål: Förtroendet för
socialtjänstens verksamheter ska öka.

Utfall
2013

Nyckelindikatorer

Uppfylls
inte
Måltal
2013

Förtroendet för äldreomsorgen
enligt SCBs medborgarundersökning ökar jämfört med tidigare
år.

57

Förtroendet för de insatser som
görs för utsatta personer ska öka
enligt SCB:s medborgarundersökning..

45

53

Minst en medborgardialog/
hearing ska genomföras under
2014.

1

1

63

I medborgarundersökningen för 2014 minskade
förtroendet för äldreomsorgen och för stödet till
utsatta personer jämfört med 2013. Minskningen
ligger inom den statistiska felmarginalen och
förvaltningen kan inte se någon speciell anledning
till att förtroendet har gått ner. I brukarundersökningen inom äldreomsorgen får förvaltningen
fortsatt mycket gott betyg
Kommunfullmäktiges mål: Håbo kommun ska
vara en hållbar tillväxtkommun.
Socialnämndens mål: Socialtjänsten
ska aktivt medverka i samhällsplaneringen.

Uppfyllt

Socialtjänsten deltog med flera representanter i
plan-och utvecklingavdelningens utbildning i
planfrågor under våren 2014. Sammantaget är
dock bedömningen att förvaltningens aktivitet i
dessa frågor kan öka.

Viktiga förändringar och trender
Äldreomsorg

Den enskildes egna önskemål och delaktighet
kommer att vara ännu viktigare framöver i arbetet
hur verksamheten inom vård- och omsorg ska
organiseras och vilka arbetsmetoder som ska
användas. Projektet ÄBIC (Äldres behov i centrum) kommer att påverka hela vårdkedjan inom
äldreomsorgen. Till exempel ska de äldre som
flyttar till ett särskilt boende få ett liknande
biståndsbeslut som i hemtjänsten.
Den nationella värdegrunden tydliggör vikten av
människosyn, bemötande och förhållningssätt i
det dagliga arbetet för att verksamheten ska
fungera och tilliten till äldreomsorgen ska öka.
Socialförvaltningen ser ett ökat antal multisjuka
äldre. Omkring 30 personer i Håbo kommun får en
diagnos om demenssjukdom årligen. Förvaltningen
ser även ett ökat behov av psykiatrisk kompetens
inom äldreomsorgen.

Stöd till enskilda med funktionsnedsättning

Även verksamheterna inom funktionsnedsättning
präglas av brukarnas medvetenhet till att de ska
få ha inflytande och vara delaktiga. Allt fler unga
vuxna med funktionsnedsättning vill flytta
hemifrån efter skolan vilket leder till ökat behov
av olika boendeformer med stöd och service. Skräddarsydda lösningar med möjlighet till sysselsättning eller daglig verksamhet blir allt vanligare
när personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar.

Socialnämnden

Kommunfullmäktiges mål: Förtroendet för
Håbo kommun ska öka.
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Ny teknik ger möjligheter både för äldre och
personer med funktionsnedsättning. Samhällsinformation på lätt svenska blir tillgänglig, kommunikation kan underlättas och vardagssysslor kan
bli mer självständigt utförda med hjälp av telefon
eller läsplatta.

Stöd till vuxna

Inom verksamheten stöd till vuxna ser förvaltningen ett ökande behov av insatser på grund av
missbruksproblematik. Även bristen på bostäder
gör att det är svårt att fullt ut tillgodose utsatta
gruppers behov.
Försörjningsstödet har det sista halvåret 2014 haft
en vikande trend. Förvaltningen förstärker nu
arbetsgruppen med en årsarbetare för att arbeta
än mer mot arbetsmarknad och egen försörjning.

Stöd till barn, unga och familjer

Kommunen öppnade ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i slutet av sommaren, som
snabbt fylldes med platser. Under 2015 förväntas
ett ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn, vilket ställer stora krav på kommunen för
att dessa personer ska integeraras i Håbo. Det
behövs lägenheter, utbildningsplatser och ett öppet
samhälle där de kan delta i till exempel idrotts
föreningar.

Håbo kommun årsredovisning 2014

Bland ungdomar i Håbo kommun ser förvaltningen
idag, precis som i övriga Sverige och världen, en
liberalare inställning till och därmed ett ökat
användande av droger. De sista månaderna av 2014
uppmärksammas framförallt missbruket av Spice.
För att om möjligt få stopp på detta missbruk krävs
ett samarbete över myndighetsgränserna.
Förvaltningen ser ett ökat behov av stöd bland
personer och familjer med kognitiva svårigheter.
Samhället blir mer och mer komplicerat och ställer
också högre krav på sina medborgare, Förvaltningen måste tillsammans med andra aktörer
i samhället hitta metoder för att möta detta.

Plan för valfrihet och konkurrens

Socialnämnden antog i december 2012 en plan för
valfrihet och konkurrens inom nämndens verksamhetsområdeför perioden 2013-2014. Idag finns
valfrihet och konkurrens inom kommunens
äldreboende och, genom LOV (Lag om valfrihetssystem), i hemtjänsten. I planen redovisar förvaltningen att även fotvård och daglig verksamhet,
LSS, är möjligt att konkurrensutsätta. Något
ärende om detta har dock inte tagits fram under
året.
Under 2014 utfördes 40 procent av hemtjänsten
av privata utförare (Grannvård Sverige AB och
RindLags Hemtjänst & Service AB). Privat utförare (Attendo) svarade för driften av 44 procent
av platserna på särskilt boende för äldre.

Intern kontroll

Socialnämnden antog i november 2013 en reviderad plan för intern kontroll. Under 2014 har intern
kontroll genomförts inom bland annat följande
områden
• Uppföljning av barnavårdsutredningar stickprovsvis.
• Kontroll vid anställning att legitimerad personal
har sin legitimation.
• Avvikelser inom hälso- och sjukvården.
• Avstämning av utförd tid mot biståndsbedömd
tid på hemtjänstfakturor.
• Avstämning av att dokumentation inom HSL
(Hälso- och sjukvårdslagen) stämmer mot
förordningar och riktlinjer.
• MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) har
genomfört ett flertal internkontroller avseende
avvikelser inom hälso- och sjukvården.
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Vissa brister har uppmärksammats i hälso- och
sjukvårdsdokumentation vad gäller bland annat
hälsohistoria och dokumentation kring medicinsk
vårdplanering. Här pågår nu ett förbättringsarbete.
Vid några tillfällen har det varit mindre avvikelser vid fakturering av hemtjänst. Till en del
orsakat av ett bristfälligt tidsregistreringssystem
varför detta kommer att bytas ut under våren.
Enstaka gånger har utföraren av olika skäl inte
kunnat lämna brukaren och för mycket tid har
registrerats.

Volymer och nyckeltal

Andel årsarbetare med
utbildning, %

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

265

265

260

285

75

80

80

75

37 813

39 200

Antal utförda timmar
(kommunal hemtjänst)
utförda besök omvårdnad och service inklusive HSL, exkl avböjda
insatser

Antal ärenden
Kostnad per kund, kr

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

12

11

8

8

499 400

466 250

Antal platser
Kostnad per plats,
kr

406 665

331 700

Särskilt boende Pomona hus 4
Volym/nyckeltal

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

32

25

24

24

448 700

531 100

501 200

523 000

Antal boenden
Kostnad per boende, kr (inkl natt)

Under perioden januari till och med april finns 20
platser. Från och med maj finns totalt 30 platser.
Beräknat på helår ger det totalt 27 boendeplatser.

Kostnad per boende, kr (inkl natt)

Kostnaden per boende är lägre än budgeterat
beroende på att Solängens tredje avdelning öppnar
tidigare än planerat.
Särskilt boende Dalängen
Volym/nyckeltal

Hemsjukvård
Volym/nyckeltal

Volym/nyckeltal

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

441

445

472

440

18 392

20 910

20 580

24 375

Antal boenden
Kostnad per boende, kr (inkl natt)

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

18

18

18

18

570 000

584 100

593 100

596 800

Socialnämnden

Antal kunder (kommunal
hemtjänst)

Korttidsboende, äldre

Antal boenden

Hemtjänst
Volym/nyckeltal

87

88
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Dalvägen gruppboende

Socialpsykiatri
Volym/nyckeltal

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

38

33

41

38

Antal kunder, dagtid
Antal årsarbetare inkl
natt

14,38

14,38

14,68

14,68

Antal beslut, boendestödstimmar

11 960

10 400

12 762

12 500

2 117

2 087

2 320

2 200

100

100

100

100

Antal besök, Källans
verksamhet
Andel årsarbetare med
utbildning, %
Personlig assistans
Volym/nyckeltal
Beviljade timmar LASS
Beviljade timmar LSS

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

91 998

98 958

95 471

105 762

3 288

3 452

4 602

5 990

Färre timmar på grund av indragna beslut om
assistansersättning från Försäkringskassan eller
att brukare med beslut flyttat från kommunen.

Utfall
Helår
2012

Antal boenden

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

6

6

6

6

11,4

11,4

11,2

12,64

Andel årsarbetare med
utbildning, %
Kostnad per boende, tkr

Budget
Helår
2014

6,7

6,7

7

7

Personaltäthet
(exkl natt)

0,87

0,87

Andel årsarbetare
med utbildning %

100

100

651 300

663 300

Volym/nyckeltal

85

85

85

85

1 427
000

1 434
000

1 341
000

1 606
000

Kostnaden per boende, kr

Kostnaden per boende är lägre jämfört med budget
då personaltätheten har minskats dagtid samtidigt som extrapersonal inte behöver används i
budgeterad utsträckning.

Antal årsarbetare

Kostnad per boende, kr

Antal boenden

Boendet öppnade i februari med åtta boendeplatser. Beräknat på helår ger det totalt 6,7 boendeplatser.
Ekans korttidsboende

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

6

6

6

6

Antal årsarbetare

7,27

7,27

7

7,27

Personaltäthet
(exkl natt)

1,21

1,21

1,08

1,21

Andel årsarbetare
med utbildning %

100

100

100

100

786 000

725 700

732 000

760 200

Volym/nyckeltal
Antal boenden

Kostnad per boende, kr

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

17

17

12

20

8,45

10,46

10,46

10,46

1 236

1 209

1 115

1 500

289 900

321 100

459 400

271 200

100

100

100

100

Antal brukare
Antal årsarbetare
Antal boendedygn

Andel årsarbetare med
utbildning %

Antal boendedygn

Antalet boendedygn är betydligt lägre än budgeterat då några av de äldre ungdomarna har slutat
och inga nya uppdrag har inkommit.

Kostnad per brukare, kr

Kostnaden per brukare är högre till följd av att
antalet brukare har minskat samtidigt som
kostnadsläget är relativt oförändrat.
Daglig verksamhet LSS
Volym/nyckeltal

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

Antal deltagare

32

48

49

35

- varav företags
platser

8

7

11

8

Lindegårdsvägen gruppboende
Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Antal boenden

Kostnad per
brukare, kr

Sjövägen gruppboende

Antal årsarbetare

Utfall
Helår
2014

Volym/nyckeltal

Beviljade timmar LASS

Volym/nyckeltal

Utfall
Helår
2012

Antal deltagare

I december månad har 49 personer beviljade beslut
om uppdrag om daglig verksamhet. Av besluten är
40 beviljade enligt LSS och nio beviljade enligt
SoL. Det är en minskning med sex personer
jämfört med i augusti.

Socialnämnden

Håbo kommun årsredovisning 2014

Barnavårdsutredningar

Institutionsvård vuxna
Volym/nyckeltal

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

Antal placerade
personer

23

26

24

17

Antal placeringar

28

32

30

17

2 265

2 465

2 934

1 500

Antal vårddygn

Verksamheten redovisar ett underskott och har
förbrukat nästan det dubbla antalet vårddygn
jämfört med planen. Antalet vårddygn som har
köpts uppgår till 2 934 dygn varav 594 med stöd
av LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall).
Under året har fyra omedelbara LVM-omhändertaganden gjorts samt 14 inledda LVM-utredningar. Förvaltningen har personer aktuella med ett
mycket långvarigt och allvarligt missbruk och där
missbruket omgående utgör en fara för livet så
rekvisiten i tvångslagstiftningen LVM är uppfyllda. Under året har organisationsförändringar
gjorts vilket innebär ett tätare samarbete mellan
öppen missbruksvård (Nakterhuset) och socialsekreterarna för missbruk.
Institutionsvård barn och unga
Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

Antal placerade
personer

11

18

17

10

Antal placeringar

14

19

19

11

1 528

2 187

3 624

1 200

Antal vårddygn

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

Aktualiseringar

512

523

518

450

Inledda utredningar

144

128

120

110

95

116

101

110

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

Behandlingsinsatser

282

292

318

340

- varav individuella
behandlingsinsatser
för familj

162

138

194

170

- varav behandlingsinsatser i grupp

120

154

131

170

56

65

101

90

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

307

271

286

280

Volym/nyckeltal

Avslutade utredningar
Familjeteamet

Antal vårddygn

Volym/nyckeltal

89

Volym/nyckeltal

Avslutade ärenden
Försörjningsstöd
Volym/nyckeltal
Antal hushåll
- varav antal arbetslösa
Antal bidragsmånader

186

147

58

140

1 790

1 542

1 652

1 350

Antal bidragsmånader

Antalet bidragsmånader under året är högre
jämfört med föregående år vilket bidrar till
underskottet jämfört med budgeterad kostnad för
försörjningsstöd. Försörjningsstödet har dock
under året visat en minskande trend och stabiliserat sig på en lägre nivå.

Verksamheten har under året förbrukat cirka tre
gånger så många dygn som budgeterat. De placeringar som genomförts under året har varit långa.
Sju stycken placeringar sträcker sig vardera över
hela året. En utav helårsplaceringarna har en hög
dygnskostnad vilket gör placeringen dyr. Under
året har också familjer placerats på utredningshem.
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Miljö- och tekniknämnden
Sammanfattning

Samtliga mål för verksamhetsår 2014 uppfylls. Miljö- och
tekniknämnden redovisar ett överskott med 418 tkr, (exklusive vatten och avlopp- samt avfallsenheterna).
Året inleds med förändringar i den interna organisationen.
Från och med juli 2014 utgör VA-enheten, avfallsenheten,
gatu- och parkenheten, fastighetsenheten, kostenheten
och lokalvårdsenheten en teknisk avdelning som tillhör
kommunstyrelsens förvaltning. Den tekniska avdelningens
administrativa personal samlas i ett hus, det så kallade
Landstingshuset.
Verksamheterna upplever ett fortsatt omfattande behov
av beläggnings- och fastighetsunderhåll. Renoveringen
av Västerängsskolan tak fortgår. Restaureringen av den
gamla Järnvägsparken pågår under året och kommunens lekplatser repareras. En förnyelse av skolornas lunchmeny påbörjas.
Ett nytt boende för funktionshindrade som behandlas
i enlighet med lagen för stöd och service (LSS-boende)
färdigställs på Sjövägen.

Uppdrag och ansvarsområde

Miljö- och tekniknämnden omfattar en mängd
tjänster som en stor andel av Håboborna använder
dagligen. Nämnden ansvarar exempelvis för allt
från vattenförsörjning och sophämtning till
belysning på allmänna platser. Till nämndens
ansvarsområden hör också skötsel av naturreservat, idrottsanläggningar, stränder och parker,
samt kommunala gator, gång- och cykelvägar och
busshållplatser.

Service för kommunens lokaler och
verksamheter

Miljö- och tekniknämnden bygger, underhåller,
städar samt lagar maten till skolorna, förskolorna
och äldreomsorgen.

Årets händelser

Miljö- och tekniknämnden omorganiserar sin
verksamhet till en teknisk avdelning inom kommunstyrelsens förvaltning.

Gatu-/ parkenheten

Upprustning av den gamla Järnvägsparken i
Bålsta och parken framför kommunhuset påbörjas.
Enheten anlägger ett signalreglerat trafikljus på
Stockholmsvägen (vid Lidl-butiken). Trafiksäkerheten i samband med att barn lämnas och hämtas
på Futurumskolan ses över och förbättras.

Tidigare säkerhetsbesiktning på kommunens
lekplatser följs upp med en mängd reparationsarbeten.

Kostenheten

Avtalet med den nya livsmedelsgrossisten (som
genomfördes 2013) leder till sänkta kostnader.
Detta möjliggör satsningar på ekologiska livsmedel. Grund- och förskola uppnår det nationella målet
på 25 procent andel ekologiska livsmedel vid årets
slut.
Grundskolornas kök inför två nya lunchalternativ;
en vegetarisk rätt och en soppa.
Under våren påbörjas ett arbete för en ungdomligare skolmeny och större elevinflytande i valet av
maträtter. En aktivitet som går ut på att kommunens elever kan skriva sina önskemål för höstens
meny på engångsbordsdukar genomförs. Önskemålen samlades in och fungerar vägledande för
menyn.
Fridegårdsgymnasiet inviger sin nya matsal som
gjorts om till en mer restaurangliknande miljö.
Den nya Slottsskolan har ett tillagningskök som
rustats med köks- och serveringsutrustning inför
verksamhetens start kommande år.
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Driftredovisning

Under sommaren blir LSS-boendet på Sjövägen
klart för inflyttning.

tkr

Nya Slottsbackens förskola i Skokloster (som
tidigare hette Junibackens förskola) är klart för
inflyttning. Projektering påbörjas även för nybyggnation av en förskola i närheten av Gröna Dalenskolan. Inflyttning beräknas till början av höstterminen 2015.
Projektet med takåtgärder och lokalanpassningar
på Västerängsskolan fortgår och avslutas 2015.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

Externa intäkter

17 615

20 423

17 457

-2 966

Interna intäkter

105 695

94 493

96 903

2 410

Summa intäkter

123 310

114 916

114 360

-556

Verksamhetsköp, bidrag,
underhållsmaterial

-12 270

-2 180

-1 209

971

Personalkostnader

-45 986

-45 836

-46 698

-862

Övriga kostnader

-80 872

-125 418

-124 553

865

Interna kostnader

-66 848

-30 529

-30 529

0

-205 976

-203 963

-202 989

974

-82 666

-89 047

-88 629

418

Summa kostnader
Resultat

Under året avvecklas uthyrda paviljonger och en
del inhyrda objekt vilket leder till minskade
intäkter. Även ett antal interna avtal har avslutats.
Nya medarbetare hos gatu- och parkenheten ökar
personalkostnaderna samtidigt som kostnaden för
inköpta tjänster minskar. Fastighetsenheten har
hög sjukfrånvaro vilket leder till lägre personalkostnad. Konsulter hyrs in för att lösa sjukfrånvaron vilket resulterar i högre kostnader i form av
konsultarvoden för enheten.

Nämndverksamhet

Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

-391

-267

-268

-1

Teknisk ledning

-1 075

-1 310

-1 180

130

Gatu-/parkenheten

-36 958

-42 938

-43 550

-612

Kostenheten

-29 184

-27 753

-27 428

325

-3 796

-4 597

-3 913

684

Lokalvårdsenheten

-11 262

-12 182

-12 290

-108

Summa

-82 666

-89 047

-88 629

418

Fastighetsenheten

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och
sandupptagning har ett överskott på 2,6 mkr.
Gatu- och parkenhetens underskott beror framför
allt på stigande kostnader för reparationer av
fordon och maskiner. Personalkostnader för
halkbekämpning på de stora lederna (som togs
över i samband med att entreprenören avsade sig
uppdraget), samt kostsamma reparationer efter
säkerhetsbesiktning av lekutrustning spelar också
roll för resultatet.
Ett nytt livsmedelsavtal ger lägre livsmedelskostnader för kostenheten under avtalets första år
(2014). Gymnasieskolans restaurang har också
något högre intäkter än förväntat i slutet av året.
Fastighetsenheten har ett överskott i förhållande
till budget beroende på vakanser och sjukskrivningar på enheten, vilket gjort att enheten under
hösten 2014 varit återhållsam med att starta upp
nya underhållsåtgärder. Dessutom har energikostnaderna blivit lägre än budgeterat, med anledning
av den milda vintern.
Lokalvårdens materialkostnader ökar eftersom
kommunen saknar fungerande leverantörsavtal.
Ökad långtidsfrånvaro (ej intjänad) innebär ökade
personalkostnader i form av semesterlön. För att
se till att verksamheten levererar en god kvalité
har man använt timvikarier.

Investeringar
tkr
Inkomster

Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

310

0

283

283

Utgifter

-62 992

-71 378

-71 272

106

Summa

-62 682

-71 378

-70 989

389

Miljö- och tekniknämnden

Fastighetsenheten

91
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Slottsbackens förskola (före detta
Junibackens förskola)

År 2012 brann Junibackens förskola. Den nya
förskolan har åtta avdelningar och ett tillagningskök. Inflyttning sker årsskiftet 2014/15. Projektet
blir klart tidigare än beräknat och kostnaderna
landar i huvudsak på år 2014 vilket ger ett underskott. Återställning av marken där de provisoriska
paviljongerna har stått sker under 2015 och ska
inrymmas inom projektet. Slutreglering kommer
därför att göras under 2015. Projektet pågår och
underskottet på 4,5 mkr överförs till 2015. Under
2015 kommer projektet att tillföras ytterligare
medel på 10,4 mkr i budget.

Sjövägen gruppboende (före detta Oktavia)
Det nya gruppboendet är klart för inflyttning
under augusti 2014. Underskottet beror på att
verksamheten gjort sena förändringar vilket
medfört fördyringar samt att projektering inte var
beräknad i investeringsbudgeten.

Verksamhetsanpassningar Läraskolan

Lärarskolan hyr Mansängens förskola för sin
verksamhet. I samband med verksamhetsanpassningen av lokalen, har omfattande underhållsåtgärder av kök och ventilation genomförts. Detta
medför ett underskott på 587 tkr.

Takåtgärder skolor, Västerängsskolan

En omfattande takrenovering genomförs på
Västerängsskolan. Projektet pågår och överskottet
på 419 tkr överförs till 2015.

Ny förskola Gröna Dalen

Det finns en målsättning om att ha en ny förskola
klar för inflyttning till sommar 2015. Det är en
snabb process som förutsätter projektering under
2014. Det betyder också att det inte finns medel
budgeterade för innevarande år, men att en del
kostnader (byggprojektledning, köksarkitekter,
bygglovsavgift, nybyggnadskartor och inhyrda
konsulter) uppstår under 2014. Underskottet på
648 tkr flyttas till 2015 då projektet tillförs budget
om 35 mkr. Målet är att förskolan öppnar sommar
2015.
Nämnden vill föra över 389 tkr till år 2015 eftersom flera investeringsprojekt fortfarande pågår.
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Måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges mål: Barn och unga i
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för
personlig utveckling och lärande
Miljö- och tekniknämndens mål:
Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer
så att de blir trygga, tillgängliga och
attraktiva
Utfall
2014

Nyckelindikatorer
Genomföra medborgardialoger
med syftet att öka delaktigheten
och få bredare förankring hos
medborgarna inför nya projekt..

3

Uppfyllt
Måltal
2014

2

Under året genomförs ett antal medborgardialoger.
En av dialogerna gäller arbetet med att få Fridegårdsgymnasiets matsal mer restauranglik. Det är
ett projekt som ger elever och medarbetare möjlighet att tycka och tänka kring utseendet på mat
salen.
Kommunen genomför varje år en demokratidag för
ungdomar. Temat för 2014 är ”Mitt centrum” och
flera av enheterna hade representanter på plats.
Avfallsenheten har anordnat möten för medborgare tillsammans med Biogas Öst för att diskutera
matavfall och framställning av biogas.
Gatu- och parkenheten informerar medborgare
tillsammans med Håbo trafikråd under Håbo
dagen.
Det är därför nämndens bedömning att detta mål
är uppfyllt.
Kommunfullmäktiges mål: Förtroendet för
Håbo kommun ska öka.
Miljö- och tekniknämndens mål:
Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och långsiktigt
Nyckelindikatorer
Planerade underhållsåtgärder
genomförs.

Utfall
2014
74%

Uppfyllt
Måltal
2014
100%

Den totala summan som budgeterats för underhåll
är 7,1 mkr. Driften förbrukar 74 procent av detta
till beläggnings- och fastighetsunderhåll. Gatu och
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parkenheten genomför underhållsbeläggningar. På
fastighetsenheten pågår en större ombyggnation
av taket på Västerängsskolan. Enheten har också
genomfört underhållsåtgärder som omläggning av
golv i gymnastikhall (Vibyskolan), installation av
ny hiss, åtgärder av golv i ljusgård på Futurumskolan samt ytskiktsrenovering på Nybyggets
förskola.
Övriga insatser för att nå målet är vatten- och
avloppsenhetens engagemang i Svenskt vattens
kampanj ”Mitt vatten” (som ska öka brukarnas
kunskaper och därmed minimera störningar) samt
kostenhetens medverkan i Förskolemässan (med
syftet att öka förtroende och tillgänglighet).
Trots att nyckelindikatorns procentsats visar
måluppfyllelse så är bedömningen att detta mål är
uppfyllt tack vare de satsningar som genomförts
av verksamheterna.
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Kommunfullmäktiges mål: Håbo kommun ska
vara en hållbar tillväxtkommun
Miljö- och tekniknämndens mål:
Verka för ett långsiktigt och hållbart
nyttjande av naturens resurser och även
mänskliga resurser, dvs medarbetare i
kommunen
Nyckelindikatorer

Utfall
2014

Uppfyllt
Måltal
2014

Öka andelen inköpta ekologiska
livsmedel

24%

18%

Minska sjukfrånvaron - Hälsotalet

6,8%

5,5%

Ett antal särskilda aktiviteter för att uppnå målet
har genomförts, exempelvis:
• insamling av matavfall.
• arbete med ny avfallsplan 2015-2018.

Nyckelindikatorer
Öka andelen samtal som kan
besvaras direkt i kontaktcenter
och därmed minska andelen
samtal som går direkt till handläggare.

Utfall
2014

42%

Uppfyllt
Måltal
2014

40%

Under perioden januari-december besvaras och
behandlas 42 procent av de inkomna samtalen
direkt av kommunens kontaktcenter. För att höja
den andelen måste tekniska avdelningen hålla
informationen på hemsidan uppdaterad samt ta
fram bättre checklistor och lathundar.
Det är nämndens bedömning att detta mål är
uppfyllt.

• införande av odlingslotter på Nybygget och
Ellensborgs förskolor.
• ergonomigenomgångar inom lokalvården samt
grundskolekök och Pomonas kök.
Nyckelindikatorn avseende inköp av ekologiska
livsmedel varierar och det beror på att kommunen
har bytt grossist. Första halvåret är en testperiod
av de nya produkterna och det sista halvåret har
kommunen utökat varukorgen med ekologiska/
miljömärkta livsmedel. Värdet för hela året
överskrider målet på 18 procent.
Arbetet med att minska sjukfrånvaron pågår och
har pågått under en tid. Innan sommaren genomförs den första avstämningen och då meddelar
flera medarbetare att de känner stress. Ökade
krav från samhället, flera år av besparingar och
vakanser som inte har tillsatts för att klara
ekonomin - är några av skälen.
Det är nämndens bedömning att tack vare de
aktiviteter som genomförts är detta mål uppfyllt.
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Miljö- och tekniknämndens mål:
Förbättra tillgängligheten för med
borgarna
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Viktiga förändringar och trender
Gatu- och parkenheten

Drift- och underhållsbehovet på enhetens anläggningar ökar på grund av att merparten av de
kommunala anläggningarna är 30–40 år gamla
och lider av ett eftersatt underhåll sedan lång tid
tillbaka.
En tydlig trend är en ökad oro hos kommuninvånarna gällande barns trygghet och säkerhet i den
offentliga miljön. Under året har särskilt trafik
säkerheten vid skolorna, i samband med att
föräldrar lämnar och hämtar sina barn, lyfts
fram av både skolpersonal och föräldrar.
Det finns ett stort antal samfälligheter och gemensamhetsanläggningar i Håbo kommun. En tydlig
trend är att dessa inte längre anser sig ha möjlighet att också ansvara för drift och underhåll. Det
finns skrivelser med önskemål om att kommunen
ska ta över ansvaret. Eventuella framtida beslut
om kommunalt övertagande kommer att påverka
gatu- och parkenhetens drift- och investerings
budget.

Kostenheten

Medvetenhet om måltidens betydelse för inlärning
och välbefinnande ökar. En trend som samtidigt
håller i sig är fokus på en hållbar kosthållning och
matlagning från grunden. Kostenheten verkar för
att få in större andel vegetabilier och ekologiska
livsmedel i menyn. Ytterligare ett led i att möta
trenden är kompetensutveckling och inspiration
vilket exempelvis sker genom ett fortsatt samarbete med stjärnkoken Carina Brydling.
Barn som inte har ett tillräckligt högt energiintag,
framför allt på grund av medicinering, har ökat
de senaste åren. Kostenheten avsätter avsevärt
mycket mera resurser åt special eller anpassad
kost. Olika kök har olika kapacitet och möjlighet
att tillmötesgå de ökade kraven.

Fastighetsenheten

Kommunens fastigheter har ett eftersatt underhåll
på grund av begränsade medel under tidigare år.
Detta är en utmaning som måste hanteras.
Enheten arbetar därför nu aktivt med att ta fram
övergripande underhållsplaner för alla kommunens bebyggda fastigheter.
Miljömedvetenhet och miljökrav är också en
ihållande trend som exempelvis kommer att
påverka enhetens upphandlingar. Även energi
effektivisering blir ett naturligt inslag i alla
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planerade underhållsåtgärder och kommande
investeringar i kommunens fastigheter.

Lokalvårdsenheten

Under året märks ett ökat intresse hos medarbetarna att fortbilda sig. Det finns också intresse för
miljöinsatser, så som källsortering och minskad
användning av kemikalier. Samarbetet med skola
och förskola behöver utökas för att tillmötesgå de
krav barn och personal med allergier kräver.

Plan för valfrihet och konkurrens

Miljö- och tekniknämnden antog 2012-10-01, § 89
en plan för valfrihet och konkurrens för perioden
2012-2014. Enligt planen ska inte verksamheterna
utredas under 2014.
Verksamheten inom lokalvård och kost bedrivs
helt i egen regi och är en så kallad fri nyttighet.
Inom fastighet, avfall och VA bedrivs viss fastighetsskötsel, drift av återvinningscentralen, drift
av kommunens VA-verk, i egen regi och sedan
beställs till exempel större VVS, måleri-, bygg-,
elarbeten, av externa företag. Gatu- och parkenheten bedriver verksamhet i ishall, simhall samt
hanterar kommunens utomhusanläggningar/
parker med egen personal. Arbeten som gatu- och
parkenheten beställer av externa leverantörer är
till exempel snöröjning, sandupptagning och
gräsklippning.
I stort sett alla investeringsprojekt hanteras av
externa leverantörer.

Intern kontroll

Nämnden har fastställt fyra kontrollmoment för
intern kontroll. Det gäller följande:
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Det saknas viss kännedom om gällande rutiner
och rapportering för traktamenten och resor.
Därför fungerar inte rapporteringen tillfredställande. Enhetschefer har fått utbildning/information om hur traktamenten och resor ska rapporteras i lönesystemet.

2. Delegationsordningen följs inte.

En ny delegationsordning tas fram under hösten
(eftersom kommunstyrelsen kommer att hantera
de frågor som idag hanterats av miljö- och tekniknämnden från och med 1 januari 2015). Vid
kontroll av återrapportering av delegationsbeslut
har en del brister upptäckts. Informations- och
utbildningsinsatser genomförs under hösten för att
medarbetare ska få bättre kännedom om gällande
delegationsordningen.

3. Missvisande prognoser

Under 2013 genomfördes utbildningsinsatser inom
ekonomi, beställning och fakturahantering för en
stor mängd medarbetare inom avdelningen. Under
2014 genomförs en fördjupad ekonomiutbildning
för chefer.

4. Följer vi de avtal vi har när vi avropar?

Ett antal stickprov görs under 2014 för att kontrollera fakturor gentemot de avtal som kommunen
har. Stickproven utförs för olika verksamheter
under tekniska avdelningen. Ingen av de fakturor
som kontrollerades saknade avtal.

Volymer och nyckeltal

Fastighetsenheten

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

Area kommunägd,
kvm BRA

87 539

90 832

91 166

90 601

Area inhyrda lokaler,
kvm BRA

17 792

18 073

16 790

17 168

Tillsyn och skötsel, kr/
kvm

76

73

78

76

192

143

156

159

Vatten och avlopp,
kr/kvm

12

14

15

15

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm

61

61

47

56

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr

58

373

1 088

300

Planerat underhåll, kr/
kvm

73

71

48

79

2 000

2 000

2 000

2 000

904

990

1 116

750

Volym/nyckeltal

Energi, kr/kvm

Av kommunfullmäktige avsedda pengar
för underhåll, fastighet, tkr
Avhjälpande underhåll storkök, tkr

Area kommunägd, kvm BRA

Under 2014 har area tillkommit för LSS-boende på
Sjövägen 1 samt nya stationshuset. (Slottsbackens
förskola tas i bruk först efter årsskiftet 2014/15.)

Area inhyrda lokaler, kvm BRA

Paviljonger Futurum är avvecklade. Lokal på
Sjövägen 16 har avflyttning och uppsägning skett.
Paviljongen för Vikingens förskola är avetablerad.
Utökning av lokalyta för egen kontorspersonal i
Landstingshuset.

Energi, kr/kvm

En mild vinter gör att utfallet är lägre än budget.
Ny upphandling av elpriset trädde i kraft 2014
vilket kan vara en orsak till något högre kostnad
jämfört med 2013.

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm

Under året hade Skörby förskola en vattenskada
och med anledning av att man inte förrän i slutet
på december visste om försäkringen skulle täcka
för dessa kostnader har enheten inte utnyttjat hela
underhållsbudgeten för att kunna hålla budget.

Avhjälpande underhåll fukt/vattenskador, tkr

I utfallet ingår ett flertal mindre vattenskador,
bland annat på Futurumskolan och Nybyggets
förskola. Dessutom inträffar en större vattenskada
på Skörby förskola. Där uppstår utlägg för själv
risken.

Miljö- och tekniknämnden

1. Felaktig hantering av resor och traktamenten
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Ljuspunkt, kr/inv

Planerat underhåll, kr/kvm

Personalomsättning och sjukdom medför färre
genomförda insatser än planerat.

Ett ökat antal reparationer påverkar utfallet för
2014. Reparationerna har avsett fel som uppstått
på grund av bristfälligt underhåll och ökat antal
trafikskador.

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för
underhåll, fastighet, tkr

Vinterväghållning, kr per inv/år

Omläggning av golv i gymnastikhallen på Viby
skolan, installation av ny hiss på Fridegård,
åtgärder av golv i ljusgård på Futurumskolan
samt ytskiktsrenovering på Nybyggets förskola.

Vinterväghållning innefattar samtliga kostnader
för snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning
och beredskapsersättning. Utfallet varierar efter
väderlek. Kostnaden minskar 2014 tillföljd av
milda och nederbördsfattiga månader.

Gatu-/parkenheten
Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

Ljuspunkt, kr/inv

239

268

301

290

Vinterväghållning, kr
per inv/år

335

289

237

363

Beläggningsunderhåll,
kr per inv/år

232

98

101

75

Trafikskada, tkr

255

245

383

150

57

61

57

50

1 500

1 500

2 028

1 500

Volym/nyckeltal

Gräsklippning, kr per
inv/år
Av kommunfullmäktige
avsedda pengar för
underhållsbeläggning,
gata, tkr

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år

Budget omprioriteras till förmån för vinterväghållning och övriga underhållsåtgärder. Perioden
jan-april är dock gynnsam väderleksmässigt så
ytterligare medel ur enhetens driftbudget avsattes för underhållsbeläggningar. Därför är utfallet
högre än budgeterat.

Trafikskada, tkr

Skador på belysningsstolpar och skyltar har ökat
avsevärt.

Gräsklippning, kr per inv/år

Utfallet är något högre på grund av att vägslåtter
utfördes två gånger på vissa sträckor.

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för
underhållsbeläggning, gata, tkr

Ytterligare medel har avsatts ur enhetens driftbudget då vinterväghållningen inte hade så stora
kostnader under perioden jan-april.

Kostenheten
Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

Antal serverade lunchportioner totalt/år förskola
(tusen portioner)

187

168

178

188

Antal serverade lunchportioner total/år grundskola
(tusen portioner)

459

470

461

487

Antal serverade lunchportioner total/år gymnasium
(tusen portioner)

75

73

73

79

Totalt inköpta ekologiska
livsmedel, (%) procent

16

19

24

18

Antal tillagade portioner
totalt/år i äldreomsorgskök (tusen portioner)

84

77

79

80

Inköp av ekologisk färsk
frukt och grönsaker, (%)
procent

21

28

Inköp av ekologiska
övriga livsmedel, (%)
procent

25

17

Volym/nyckeltal
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I utfallet saknas två avdelningar på Junibacken
eftersom deras volymer räknas in i Slottsskolans
statistik.

Antal serverade lunchportioner total/år
grundskola (tusen portioner)

Minskning av antal portioner beror framför allt
på ett mindre antal externa leveranser.

Antal serverade lunchportioner total/år
gymnasium (tusen portioner)

Avser totalt tillagade portioner inklusive externa
kunder och pedagoger.

Totalt inköpta ekologiska livsmedel, (%) procent
Grundskola och förskola når det nationella målet
(25 procent). Restaurang Pomona och Fridegårdsgymnasiets restaurang sänker det totala medelvärdet.
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Klotter, tkr

Lägre kostnader för klottersanering är ett trendbrott som kan bero på Bålstapolarnas och polisens
aktiva arbete med ungdomarna i kommunen. Det
kan också bero på ett sjunkande intresse för
klotter bland unga.

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och
sandupptagning, tkr
För år 2014 har kostnaden minskat på grund av
att perioden januari-april samt november-december har varit nederbördsfattiga och milda.

Lokalvårdsenheten
Volym/nyckeltal
Lokalvård, kr/kvm

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

110

103

113

116

Lokalvård, kr/kvm

Visar en ökning från föregående år då budget ökas
för utökade städytor och kvalitetsförbättringar.

Antal tillagade portioner totalt/år i
äldreomsorgskök (tusen portioner)

Återrapporteringen mellan avdelningar och kök
gällande antal portionsavbokningar har förbättras
och påverkar utfallet.

Inköp av ekologisk färsk frukt och grönsaker,
(%) procent

Kostenheten har svårigheter att inhandla färsk
ekologisk frukt och grönsaker/rotsaker/potatis som
håller god kvalitet. Därför prioriteras andra
ekologiska livsmedel. Förskola uppnår dock målsättningen med inköp om 30 procent.

Inköp av ekologiska övriga livsmedel, procent

Övriga nyckeltal
Volym/nyckeltal

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

Skadegörelse, tkr

1 041

667

543

700

Klotter, tkr
Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och
sandupptagning, tkr

Skadegörelse, tkr

172

106

49

105

6 668

5 917

4 731

7 310

Minskad skadegörelse kan bero på Bålstapolarnas
och polisens aktiva arbete med ungdomarna i
kommunen.

Miljö- och tekniknämnden

Produktgruppen avser samtliga livsmedel, förutom
färsk frukt och grönsaker/rotsaker/potatis.
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VA-enheten
Sammanfattning

Årets investeringar redovisar ett överskott på 3,1 mkr.
Två projekt som tillhör investeringar 2014 är under arbete och därför önskar enheten överföra 1,3 mkr till år
2015.
Under året genomfördes en intern omorganisation och
VA-enheten skiljs från avfallsenheten.
Nya avtal tecknas avseende mark- och VA-arbeten
samt slamsugning och spolning.
Bålsta avloppsreningsverk har byggts om. Det nya reningsverket har kapacitet att rena avloppsvatten från
30 000 personer och den uppgraderade reningsprocessen halverar kväveutsläppet till Mälaren, vilket är
reglerat efter krav från Europeiska unionen. Den formella invigningen var den 21 augusti 2014 (anläggningen
togs i provisorisk drift juni 2013). I samband med detta
anordnades studiebesök för medborgare och skolklasser.
Enheten för vatten och avlopp (VA) redovisar ett överskott om 2,4 mkr. Med anledning av tidigare års underskott i VA-fonden har verksamheten arbetat för att få
ett överskott i verksamheten.

Uppdrag och ansvarsområde

VA-enheten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppsvattenreningen i
kommunen. För att förse invånarna med vatten
och rena deras avloppsvatten har kommunen två
kommunala vattenverk och två avloppsreningsverk. Utöver detta finns en högreservoar, ett flertal
pumpstationer samt vatten-, spill-, och dagvattennät.
VA-enheten ska arbeta för ett långsiktigt säkerställande av dricksvattenförsörjningen och minimera störningar på miljö- och egendom för både
samhället och kommuninvånare, via avloppsvattenhantering och vattendistribution.

Årets händelser

Bålsta reningsverk har byggts om och till, invigning var den 21 augusti 2014. I samband med
detta anordnas studiebesök för skolklasser och
kommuninvånare.
Nya avtal tecknas avseende mark- och VA-arbeten
samt slamsugning och spolning. Pluggning av
brandposter pågår för att minimera risken för
sabotage på dricksvattnet. Enheten påbörjar ett
förslag till vattenskyddsområde för Skokloster.

Enheten är med i Svenskt Vattens kampanj ”Mitt
vatten” för att informera kommuninvånarna om
vattnets kretslopp, hur det går att bidra till friskt
vatten och de utmaningar som vattenbranschen
står inför.
VA och avfall har blivit separata enheter och en ny
chef har därför rekryterats.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

Externa intäkter

37 750

43 314

42 874

-440

Interna intäkter

3 181

2 883

2 883

0

Summa intäkter

40 931

46 197

45 757

-440

0

0

-56

-56

-6 569

-6 501

-7 034

-533

-16 256

-30 094

-26 635

3 459

Verksamhetsköp,
bidrag, underhållsmaterial
Personalkostnader
Övriga kostnader
Interna kostnader

-18 597

-9 602

-9 602

0

Summa kostnader

-41 422

-46 197

-43 327

2 870

-491

0

2 430

2 430

Resultat
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VA-enhetens verksamhet är helt avgiftsfinansierad
och redovisas därför separat. Enhetens kostnader
ska finansieras av abonnenternas avgifter för
vatten, avlopp och dagvatten.
En minskad försäljning av vatten leder till att
intäkterna blivit mindre än budgeterat.

Brukningsavgifter tkr

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Fast förbrukningsavgift VA

15 911

17 939

Rörlig förbrukningsavgift VA

21 184

24 014

19

18

37 114

41 971

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Summa intäkter

Not 2
Interna intäkter (inom koncernen)
Fast förbrukningsavgift VA

Resultaträkning
tkr

Noter till resultaträkningen
Not 1

Övriga ersättningar

Sammanfattningsvis så har VA-enheten ett
överskott på 2,4 mkr. Överskottet på VA-enheten
bokförs mot VA-fonden i kommunens balansräkning, vilket ger en utgående balans på VA-fonden
på -470 tkr.
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Not

Bokslut
2013

Bokslut
2014

1

37 114

41 971

15

214

3 467

1 253

-3 467

-1 253

621

664

610

705

Rörlig förbrukningsavgift VA

1 140

1 112

Summa intäkter

1 750

1 817

Bokslut
2013

Bokslut
2014

6 569

7 034

0

0

Verksamhetens intäkter
Övriga intäkter
Anläggningsavgifter
Periodisering av årets anläggningsavgifter
Periodisering av tidigare års
anläggningsavgifter
Förändring av investeringsfond

0

0

Förändring av kortfristig skuld till
abonnentkollektivet (förutbetalda intäkter)

0

0

2 009

1 817

39 759

44 666

Interna intäkter (inom koncernen)

2

Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
Externa kostnader

3

-22 824

-22 152

Interna kostnader (inom koncernen)

4

-1 105

-2 515

Avskrivningar

5

Summa kostnader
Finansiella intäkter

-10 042

-11 548

-33 971

-36 215

1 173

1 066

Finansiella kostnader

-7 452

-7 087

Summa verksamhetens nettokostnad

-6 279

-6 021

-491

2 430

Extraordinära intäkter

0

Extraordinära kostnader

0
-491

2 430

Not 3
Externa kostnader tkr
Personalkostnader
Köp av verksamhet
Övriga kostnader

16 255

15 118

Summa kostnader

22 824

22 152

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Personalkostnader

0

0

Köp av verksamhet

0

0

Not 4
Interna kostnader (inom koncernen) tkr

Övriga kostnader

1 105

2 515

Summa kostnader

1 105

2 515

Bokslut
2013

Bokslut
2014

1 551

1 551

Not 5
Avskrivningar tkr
Bålsta vattenverk
Skokloster vattenverk
Bålsta reningsverk
Skokloster reningsverk

Resultat före extraordinära poster

Årets resultat

282

282

5 520

6 907

168

168

Högreservoaren

8

8

0

Bålsta ledningar

1 731

1 828

0

Skokloster ledningar

49

49

Larm och kommunikation

296

298

Bålsta pumpstationer

360

369

Bålsta dagvattendammar

59

59

Bilar och inventarier

18

29

10 042

11 548

Summa kostnader
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Balansräkning
Bokslut
2013

tkr

Bokslut
2014

Tillgångar
Anläggningstillgångar

0

0

Materiella anläggningstillgångar

286 556

282 959

Summa anläggningstillgångar

286 556

282 959

Lån till kommunen

42 489

43 078

Summa finansiella anläggningstillgångar

42 489

43 078

329 045

326 037

-2 409

-2 900

-491

2 430

-2 900

-470

Finansiella anläggningstillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital
Eget kapital
Varav årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Pensioner

0

0

Summa avsättningar

0

0

289 199

283 123

0

0

42 489

43 078

331 688

326 201

0

0

Övriga skulder, sem löneskuld

257

306

Summa kortfristiga skulder

257

306

329 045

326 037

Långfristiga skulder
Lån av kommunen
Investeringsfond
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

Driftredovisning
Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

Vatten och avlopp
gemensamt

12 793

14 316

15 652

1 336

tkr

Vattenverk drift

-3 432

-3 090

-2 687

403

Pumpstationer drift

-1 326

-1 440

-1 361

79

Ledningsnät drift

-2 982

-2 894

-2 152

742

Reningsverk drift

-5 545

-6 542

-6 998

-456

0

-350

-24

326

-492

0

2 430

2 430

Dagvatten
Summa

VA-enheten redovisar ett överskott om 2,4 mkr.
Med anledning av tidigare års underskott i VAfonden har verksamheten arbetat för att få ett
överskott i verksamheten. (VA-fondens underskott
minskas i och med detta från 2,9 mkr till 470 tkr.).
Enheten har jobbat målmedvetet med att minimera kostnaderna, utan att sänka kvaliteten.
Vattenverket har färre störningar under 2014.
VA-enheten har medvetet försökt att få ett överskott på samtliga verksamheter.
Under 2014 har det varit färre vattenläckor än
vanligt.
På grund av kraftigt ökade kostnader för transport
och behandling av slam har budgeten överskridits.
Budget för dagvatten, borde som för de andra
ledningsslagen, ligga under ledningsnät drift. Ofta
görs dagvattenåtgärder i samband med andra
åtgärder och därför är det svårt att redovisa för
sig.
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Investeringar
Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

0

0

0

0

Utgifter

-58 105

-11 020

-7 951

3 069

Summa

-58 105

-11 020

-7 951

3 069

tkr
Inkomster
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En omorganisation genomfördes på VA-enheten
under året. Tidigare var VA- och avfallsenheterna
sammanslagna med en gemensam chef. Under
sommaren gjordes en nyrekrytering till VA-enheten och i samband med detta delades enheterna.
På grund av omorganisationen har inte samtliga
projekt genomförts under 2014. Investeringsredovisningen har ett överskott på 3,1 mkr och av
dessa är två projekt under arbete och därför
önskar enheten överföra 1,3 mkr till 2015.

Viktiga förändringar och trender

Håbo kommun kommer att stå inför stora utmaningar under de närmsta åren för att på sikt säkra
en god VA-lösning. Att leverera ett bra dricksvatten
och ta hand om avloppsvatten på ett så miljövänligt
sätt som möjligt kommer att kräva stora investeringar. Kraven på vatten- och avloppsverk ökar
hela tiden och en liten kommun får i längden svårt
att följa samtliga direktiv till en rimlig kostnad.
Ett samarbete med andra kommuner kan bli en
möjlig lösning för att möta dessa utmaningar.

Va-enheten

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

Producerad mängd
dricksvatten, tusen
m3/år

1 715

1 736

1 555

1 707

Renad mängd avloppsvatten, tusen
m3/år

2 271

2 151

2 348

2 500

Antal abonnenter,
stycken

5 888

5 903

5 904

6 000

Volym/nyckeltal

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3/år
Vattennätet har drabbats av några större vattenläckor under 2014. Färre nya abonnenter.

Renad mängd avloppsvatten, tusen m3/år

Skillnaden är för liten. Det kan bero på ett mätfel
under ombyggnaden av reningsverket.

VA-avdelningen

Enheten bedömer det som mycket angeläget att
följa uppgjorda investeringsplaner för att kunna
tillmötesgå behovet av utbyggnad och underhåll.
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Sammanfattning

Införandet av matavfallssortering är i princip klart. Nu
återstår ett fåtal flerbostadshus och verksamheter innan hela kommunen har matavfallsinsamling.
Enheten har påbörjat förprojekteringen av en utbyggnad på återvinningscentralen (ÅVC) Västerskog och
arbetar med att ta fram en ny avfallsplan.
Medborgarna informeras regelbundet om e-faktura vilket gör att andelen anslutna har ökat med 9 procent
sedan i våras. Under året påbörjas även införandet av
e-tjänster. Det betyder att kommuninvånarna exempelvis kan byta storlek på sopkärl via webben.
Kundtjänst för VA och avfall har övergått till kontaktcenter som tar över den första kundkontakten och enklare avfallsärenden.
Avfallsenheten redovisar ett underskott om 1 mkr. Underskottet beror på inköp av sopkärl för matavfall och
kommer att bokföras mot avfallsfonden i kommunens
balansräkning. Avfallsfondens överskott minskar från
3,6 till 2,6 mkr. Investeringsredovisningen har ett överskott på 396 tkr och av dessa är ett projekt under arbete och därifrån vill enheten överföra 335 tkr till 2015.

Uppdrag och ansvarsområde

Avfallsenheten arbetar för en långsiktigt hållbar
avfallshantering. Genom omvärldsbevakning,
samverkan och utveckling strävar avfallsenheten
efter hög kvalitet, både ekonomiskt och miljömässigt, på produkter och tjänster till kommuninvånare och verksamhetsutövare.
Avfallsenhetens verksamhet finansieras med
avgifter som enligt 15 kap. i miljöbalken ska
användas för att transportera hushållsavfall och
liknande avfall inom kommunen till en behandlingsanläggning. Uppdraget omfattar också att
avfall återvinns eller bortskaffas. Avfallsenheten
ansvarar även för tömning av slam från slamavskiljare och fettavskiljare, samt latrinhämtning
och insamling av småbatterier.
Avfallsenheten ansvarar inte för att samla in och
ta hand om avfallsslag som innefattas av producentansvar (exempelvis förpackningar), men för
dessa avfallsslag har avdelningen ändå ansvar för
avfallsplanering, samråd och information.
Avfallshanteringen ska ske utifrån miljötänkande
och resurshushållning. Allt material i avfallet ska
utnyttjas; i första hand arbetar enheten för att
förhindra att avfall uppstår och minska dess

farlighet, i andra hand förbereda för att återanvända produkter i så hög grad som möjligt, i tredje
hand återvinna materialet om avfallet inte går att
återanvända, i fjärde hand återvinna energi som
går till fjärrvärme och el, i sista hand ska avfall
som inte kan behandlas på något annat sätt
deponeras. Det avfall som ändå uppstår ska
omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Avfallsavdelningen
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Under året har alla som har onsdags- torsdagsoch fredagshämtning av sopor fått sina bruna
sopkärl för insamling av matavfall. Matavfallsprojektet är inne i sitt slutskede och nu återstår
enbart ett fåtal flerbostadshus och verksamheter.
Enheten har påbörjat förprojekteringen av utbyggnaden av återvinningscentralen (ÅVC) Västerskog
och arbetar med att ta fram en ny avfallsplan för
Håbo kommun.
I samband med fakturautskicken har avdelningen
informerat om e-faktura vilket gör att andelen
anslutna har ökat med nio procent sedan i våras.
Detta medför på sikt att avdelningens kostnader
för fakturautskick kommer att minska. Införandet
av e-tjänster har påbörjats för att utöka servicen
för kommuninvånarna.
Kundtjänst för VA (vatten och avlopp) och avfall
har fasats över till kontaktcenter som tar över
första kontakten med kommuninvånarna och
enklare handläggning avseende avfallsärenden.
På ÅVC gjordes en omflyttning av containrarna för
att underlätta sortering. För att minska avfallsmängden som går till deponi sorteras numera
planglas ut för återvinning. Matolja från hushåll
sorteras också separat, matoljan går till återvinning istället för förbränning. Under året tecknas
nya avtal avseende transport och förbränning av
hushållsavfall.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

Externa intäkter

20 961

19 818

21 615

1 797

Interna intäkter

1 628

1 763

1 763

0

Summa intäkter

22 589

21 581

23 378

1 797

0

0

0

0

-4 113

-3 845

-4 056

-211

Övriga kostnader

-16 992

-15 756

-18 386

-2 630

Interna kostnader

-2 489

-1 980

-1 980

0

-23 594

-21 581

-24 422

-2 841

-1 005

0

-1 044

-1 044

Verksamhetsköp, bidrag,
underhållsmaterial
Personalkostnader

Summa kostnader
Resultat

Avfallsenheten är en taxefinansierad verksamhet
som får sina intäkter via avfallstaxan. Den höjda
avfallstaxan ger en större intäkt än budgeterat.
Enheten redovisar ett underskott på 1 044 tkr,
vilket främst beror på inköp av nya sopkärl till
införandet av matavfallssortering i kommunen.
Dessa återfinns under övriga kostnader.

Avfallsavdelningen

Årets händelser
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Driftredovisning
tkr
Avfallshantering
Kundtjänst VA/Avfall

Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

2 372

3 707

2 268

-1 439

95

0

211

211

Återvinningscentralen
(ÅVC) Västerskog

-3 472

-3 707

-3 523

184

Summa

-1 005

0

-1 044

-1 044

På grund av planerade kärlinköp av fonderade
medel i samband med införande av matavfallsinsamling redovisar verksamheten ett underskott,
men tack vare ökade intäkter från avfallstaxan är
underskottet mindre än väntat.
Samarbetet med en gemensam kundtjänst för
Håbo och Upplands-Bro avvecklades sista februari
och kontaktcenter har tagit över en del av uppgifterna. Detta är orsaken till den skillnad som finns
mellan utfall och prognos i budget.
ÅVC får drygt 6000 fler besök under året vilket i
sin tur medför ökade avfallsmängder. Tack vare en
omstrukturering på ÅVC:n och utsortering av
planglas samt isolering har behandlingsavgifterna
inte ökat lika mycket som prognostiserat.
Avfallsenheten har en fond för avfallsverksamhet.
Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden 2012-0604, § 64 har inköp av sopkärl för matavfallsinsamling finansierats från fonden. 1 044 tkr kommer
att belasta fonden år 2014.
Sammanfattningsvis har avfallsenheten ett

underskott på 1,0 mkr. Underskottet bokförs mot
avfallsfonden i kommunens balansräkning (3,6
mkr), vilket ger en utgående balans på avfallsfonden på 2,6 mkr.
Det egna kapitalet på avfallsenheten ska särredovisas. Resultatet för respektive år ska avräknas
mot inarbetat eget kapital. Underskottet för
avfallsenheten för år 2014 uppgår till 1 mkr och
har avräknats mot avfallsenhetens egna kapital.

Investeringar
tkr

Bokslut
2013

Inkomster

Budget
2014

Bokslut
2014

Budgetavvikelse

0

0

0

0

Utgifter

-5

-750

-354

396

Summa

-5

-750

-354

396

Avfallsenheten har ett projekt, ombyggnation av
återvinningscentralen som pågår och där överskottet på 335 tkr föreslås att överföras till 2015.

Viktiga förändringar och trender

Att förebygga uppkomsten av avfall är det första
steget i avfallshierarkin och det är prioriterat i
både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen.
Avfallshierarkins prioritetsordning är:
• förebyggande av avfall
• återanvändning
• materialåtervinning
• annan återvinning, till exempel energi
återvinning
• bortskaffande.
I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvar
för det nationella programmet för att minska
mängden farliga ämnen i avfallet och de har valt
att fokusera på textilier, mat, elektronik samt
bygg- och rivningsavfall.
Fokusområdena har valts ut för att de antingen
alstrar mycket avfall eller har en stor miljöpåverkan per kilo vara, räknat ifrån att varan produceras till att den blir avfall. Detta kommer att
beaktas i samband med framtagande av nya
avfallsplanen 2015–2025.
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Volymer och nyckeltal

Antal ton avfall på återvinningscentralen,
ton/år

Avfallsenheten

Utfall
Helår
2012

Utfall
Helår
2013

Utfall
Helår
2014

Budget
Helår
2014

Hushållsavfall, ton/år

4 511

4 378

4 449

4 800

Antal besök vid återvinningscentralen, st

77 849

86 762

92 627

88 000

5 547

5 613

5 799

5 500

Hushållsavfall, kg/
invånare

228

222

222

235

Grovavfall, kg/invånare

286

281

290

265

Andel kunder som är
anslutna till e-faktura
(%) procent

20

21

30

21

Volym/nyckeltal

Antal ton avfall på
återvinningscentralen,
ton/år
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Hushållsavfall, ton/år

Mängden hushållsavfall är i stort sett oförändrad
från föregående år. 15 procent av hushållsavfallet
är matavfall som går till biogasproduktion.

Antal besök vid återvinningscentralen, st

Antal besökare har ökat med närmare 6000 st
under året, vilket även har medfört ökade avfallsmängder. Brännbart, trä och deponi har minskat
medan organiskt, ris och grenar, metall, wellpapp,
sten och tryckimpregnerat har ökat.

Hushållsavfall, kg/invånare

Trots att antal besök till ÅVC:n har ökat är
mängden hushållsavfall per invånare oförändrad
jämfört med 2013.
Grovavfall, kg/invånare
Antal besökare har ökat med närmare 6000 st
vilket medför ökade avfallsmängder.

Andel kunder som är anslutna till e-faktura (%)
procent
Efter en informationsinsats till kunderna har
andelen kunder anslutna till e-faktura ökat.

Avfallsavdelningen

Antal besök på återvinningscentralen ökar stadigt, främst ökar besök från villahushåll och
flerbostadshus.
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Håbohus AB
Sammanfattning

Under året har 52 lägenheter färdigställts och ytterligare 110 kontrakterats. Samtliga lägenheter på Dalvägen
3 är uthyrda. Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stor,
framför allt på en- och tvårumslägenheter. Bolaget har
lämnat bidrag till markanvisningstävlingen för Bålsta
centrum med ambitionen att vara en av exploatörerna i första och i kommande etapper i projektet.
För att möta efterfrågan på nya hyresrätter, stärka
ekonomin och fortsätta arbetet med att bli en bättre
hyresvärd beslutade Håbohus styrelse om ett ramverk
för bolagets fortsatta arbete med affärsplan.
Håbohus redovisade ett överskott på 9,5 mkr för 2014.

Uppdrag och ansvarsområde

Nyproduktion

Håbohus AB äger fastigheter inom Håbo kommun.
Bolagets fastigheter omfattar både bostäder och
lokaler. Bolaget är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO och i fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo. Dessutom
är bolaget delägare i Husbyggnadsvaror HBV
förening u.p.a.

Dalvägen 3

Verksamhet

Fastighetsbestånd

Bolagets lägenheter uppgick vid årets slut till
1 335 stycken, med en total bostadsyta på cirka
89 100 kvadratmeter samt cirka 9 100 kvadrat
meter lokalyta. I lägenhetsbeståndet ingår 172
bostäder för gruppboende, äldreboende och särskilt
boende samt 66 lägenheter med upplåtelseformen
kooperativ hyresrätt.

Uthyrning

Uthyrningen var fortsatt stabil under 2013, med
en omsättning på cirka 10,5 procent under hela
året. Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stor,
framför allt på en- och tvårumslägenheter. Antalet
bostadssökande var vid årsskiftet omkring 3 240
personer.

Årets händelser

Bolaget tillämpar redovisningsreglerna K3 från
2014. Bolaget tillämpar komponentavskrivning på
byggnader.
Hyrorna höjdes med i snitt 1,79 procent från
2014-01-01 (jämfört med 1,98 procents höjning
år 2013).

Under 2014 har Håbohus färdigställt 52 lägenheter och kontrakterat ytterligare 110, detta innebär
att bolaget ökar beståndet med ca 12 procent.
52 lägenheter är färdigställda och samtliga är
uthyrda. Initialt var lägenheterna tänkta som
boende för 60+ men på grund av bristande efterfrågan togs åldersbegränsningen bort. En lärdom
från projektet är att man överskattade söktrycket
och därmed började förmedlingen för sent vilket
gav initiala vakanser. I kommande produktioner
kommer vi att starta förmedlingen i ett tidigare
skede. På Dalvägen byggdes fem huskroppar varav
en är byggd som LSS-boende, övriga lägenheter är
vanliga hyresrätter.

Kyllers Backe

Vid första upphandlingen kom endast ett anbud
som av ekonomiska skäl inte kunde genomföras.
Upphandlingen gjordes om och anbudet från
Erlandssons Bygg i Öst AB antogs. Kontrakt är
skrivet och produktionen påbörjas under våren
2015. Under 2016 kommer sammanlagt 110
lägenheter och 2 lokaler att vara klara för inflyttning. Produktionen innehåller sex huskroppar i
tre till fem våningar (sju med suterrängvåning).

Övriga projekt

En planändring är påbörjad på Väppeby Äng för
att möjliggöra en ändamålsenlig exploatering.
Håbohus beräknar kunna bygga cirka 70 lägen
heter inkluderat en gruppbostad för LSS, med
planerad byggstart är 2016. Håbohus har lämnat
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Förvärv och försäljningar

För att klara vår nyproduktion utan att soliditeten
sjunker för mycket har bolaget fattat beslut om att
avyttra två fastigheter på Baldersvägen 14-18 och
Älvkvarnsvägen 3-5. Fastigheterna erbjöds efter
värdering till hyresgästerna för ombildning till
bostadsrätt. I båda fastigheterna fanns tillräckligt
stöd för att genomföra en ombildning och den
5 maj tillträdde bostadsrättsföreningarna fastig
heterna. I gillmarken har försäljningarna fortsatt
och under 2014 har sex fastigheter sålts, därmed
har Håbohus kvar 34 fastigheter i området.
Håbohus har förvärvat två vårdfastigheter, ett
demensboende med 18 lägenheter och ett LSSboende med 6 lägenheter som tidigare var i bostadsrättsform med Håbo kommun som huvudägare. Utgångspunkten för affären var en sänkt
boendekostnad för brukarna och en marknadsmässig avkastning för Håbohus. Med lägre finansiella
kostnader än den tidigare bostadsrättsföreningen
kunde förvärvet genomföras med marknadsmässig
avkastning samtidigt som en sänkning av hyran
på demensboendet genomfördes.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
Bokslut 2013

Bokslut 2014

108 662

114 965

6 005

15 136

Verksamhetens kostnader

-61 794

-62 259

Avskrivningar

-24 382

-25 555

Finansnetto

-22 849

-23 823

tkr
Verksamhetens intäkter
Försäljning fastigheter

Skatt
Resultat
Omslutning
Soliditet

-1 280

-4 223

4 362

14 240

798 849

858 196

8,0 %

8,4 %

Justerad omslutning enl. K3 2013 med 1932

Investeringar
Bokslut 2013

Bokslut 2014

0

0

Utgifter

-11 129

-56 786

Summa

-11 129

-56 786

tkr
Inkomster

Förvärv av 2 fastigheter

Måluppfyllelse

Håbohus har arbetet med ettåriga verksamhetsplaner med målområden inom ekonomi, service,
boendemiljö, personal och miljö. Verksamhetsåret
2014 är sista året med detta arbetssätt då bolaget
går över till att jobba med affärsplan som följer
mandatperioden mellan ordinarie valår. Mål för
2014 som var tänkta att följas upp mot hyresgästenkät kommer att arbetas in i kommande affärsplan och följas upp enligt denna. Övriga målsättningar och måluppfyllelse för 2014 var:
Målsättning

Minska elkostnaderna mot föregående år
Sänkt energiförbrukning för fjärrvärme med 1 %
mot föregående år
Minskad vattenförbrukning med 5 % i vissa
fastigheter
Minska elanvändningen mot föregående år

Resultat

-21%
-2,47%
-15%
-8%

Samtliga målsättningar är uppfyllda.

Viktiga förändringar och trender

Omsättningen på lägenheter minskar, kötiden
ökar och det är fler sökande per lägenhet.
Det blir svårare och svårare att få en hyreslägenhet i Bålsta. Bristen på detaljplanerad mark har
gjort att nyproduktionen inte kunnat möta efterfrågan på hyresrätter i Bålsta.
Stockholm växer och behovet av mark för etablering av diverse verksamheter ökar.
I Upplands-Bro kommun byggs ett nytt industriområde längs E18, en ny galoppbana är också
under uppförande.
Sammantaget med Håbo kommuns planer för
framtida etableringar och Stockholm som ekonomisk motor kommer efterfrågan på bostäder
sannolikt att öka.
Då stora delar av Håbo kommuns förvärvsarbetare
pendlar mot Stockholm och då vi har ett rikt
företagande i kommunen är inte efterfrågan
beroende av en eller ett fåtal arbetsgivare på
orten.
Trots stor efterfrågan säger våra erfarenheter från
förmedlingen av våra nyproducerade lägenheter på
Dalvägen att det kan vara trögt att hyra ut lägenheter i nyproduktion. Ju dyrare och svårare det
blir att få tag på en bostad närmare Stockholm,
desto fler kommer sannolikt att söka sig till
kommuner lite längre från staden förutsatt att det
är bra pendlingsmöjligheter.

Håbohus AB

ett bidrag i den markanvisningstävling som Håbo
kommun hållit för framtida exploatering av Bålsta
centrum. Håbohus ambition är att vara en av
exploatörerna i första och i kommande etapper i
projektet med nya Bålsta centrum.
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För att lyckas bra med framtida förmedlingar av
nyproducerade lägenheter bör marknadsföringen
breddas till områden närmare Stockholm. Det är
fler som planerar att bygga hyresrätter och bostadsrätter i Bålsta.
I och med den kommande exploateringen av Bålsta
centrum kommer utbudet av lägenheter att öka.
Som exploatör är det centrumlära läget attraktiv
mark att bygga på.
Att fler aktörer bygger hyresrätter tycker vi är
positivt. Alla marknader mår bra av konkurrens,
det är bra för invånarna i Håbo kommun och det
tvingar oss att fortsätta vårt arbete med att vara
en attraktiv hyresvärd med attraktiva hyresrätter.
En stor utmaning för att behålla hyresrätten som
en attraktiv boendeform är att kunna erbjuda
individuella lösningar och anpassningar till våra
hyresgäster.
Våra hyresgäster vill inte bli sedda som ett kollektiv som erbjuds standardlösningar, de är alla
individer med egna åsikter och viljor. Vårt sätt att
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möta detta är att lyssna och försöka förstå hyresgästens situation, detta utan att särbehandla
enskilda hyresgäster.
I framtiden kommer sannolikt kraven på individuella lösningar att öka. Det blir en stor utmaning
för hyresvärdar att kunna erbjuda detta inom
ramen för hyreslagstiftningen, den kommunala
kompetensen och på ett sätt som är affärsmässigt.
För att möta efterfrågan på nya hyresrätter,
stärka ekonomin och fortsätta arbetet med att bli
en bättre hyresvärd krävs ett strukturerat arbetssätt med tydliga målsättningar.
Under hösten fattade Håbohus styrelse beslut om
ett ramverk för bolagets fortsatta arbete med
affärsplan. Med omvärldsanalyser och diverse
utredningar som underlag har arbetet påbörjats
med att formulera bolagets målsättningar den
kommande mandatperioden. Vi är övertygande om
att detta kommer att göra oss till en bättre hyresvärd.
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2010

2011

2012

2013

2014

Hyresintäkter netto

100 739

102 693

105 801

107 790

112 732

Nettoomsättning

101 911

103 665

107 289

108 662

114 965

Driftkostnader

-44 526

-42 483

-42 771

-43 631

-47 268

Underhållskostnader

-15 214

-13 650

-13 033

-15 927

-12 821

Översikt för fem år, anges i tkr där annat ej anges

Fastighetsskatt

-2 295

-2 210

-2 248

-2 236

-2 170

-22 617

-22 162

-22 240

-24 382

-25 555

Rörelseresultat

26 802

27 672

31 405

28 491

42 286

Driftnetto exkl försäljning

49 419

49 834

49 237

46 868

52 706

Avskrivningar

Ränteintäkter
Räntekostnader
Skatter/bokslut dispositioner
Årets resultat

139

276

315

214

105

-22 245

-26 390

-24 183

-23 063

-23 928

-2 744

-400

-598

-1 280

-8 969

2 379

1 377

6 940

5 869

9 495

Anläggningstillgångar

760 591

754 661

743 096

790 412

833 121

Balansomslutning

781 180

765 128

766 510

798 849

858 196

Eget kapital
Räntebärande skulder

50 232

51 609

58 549

62910

72 405

703 163

686 516

682 019

707 812

747 562

Antal bostäder

1 298

1293

1290

1284

1335

Bostadsyta, m2

88 243

87 698

87 278

86 594

89 109

Lokalyta, m2

8 261

8 225

8 192

8 192

9 118

Fastigheternas bokförda värden

7 867

7 847

7 765

7 672

8 472

Genomsnittshyra, bostäder

1 007

1 037

1 064

1 072

1 122

8

7

6

7

10

Underhåll

158

142

136

168

133

Driftkostnader

467

452

456

494

476

Hyresbortfall, bostäder

Räntekostnader
Fastigheternas direktavkastning BV*

231

275

253

243

244

5,3%

6,0%

6,6%

6,5%

6,3%

6,3%

5,7%

5,5%

3,5%

3,6%

4,1%

3,9%

5,1%

Fastigheternas direktavkastning MV*
Avkastning på totalt kapital
Soliditet
Räntetäckningsgrad

6,4%

6,7%

7,6%

8,0%

8,4%

224,7%

190,7%

204,9%

204,1%

220,7%

Belåningsgrad

92,6%

91,1%

91,9%

89,4%

89,8%

Överskottsgrad

39,6%

44,1%

46,5%

43,5%

46,8%

Genomsnittlig skuldränta brutto

3,27%

3,98%

3,71%

3,48%

3,55%

Justering Med K3 avskrivning IB 1 932 tkr extra avskrivning, eget kapital - 1 507 och uppskjuten skatt -425. *BV= Bokfört Värde,*MV= Marknadsvärde
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Sammanfattning

För att stärka näringslivet och främja företagandet i
Håbo kommun har Håbo Marknads AB haft en hög aktiveringsgrad med många uppskattade aktiviteteter.
Företaget har bland annat arrangerat Håbomässan
med 64 utställare och ca 4 000 besökare, drivit projektet ”roligaste sommarjobbet” där ett 30-tal ungdomar
i åldern 16-19 år fått driva egna företag under sommaren samt deltagit i projektet ”Unga Jobb” för att få
unga människor i arbete.
Unikt för året är slutförandet av ”Främja kvinnors företagande” med 90 deltagare, där en effekt är bildandet
av ett nätverk för kvinnliga företagare (HQF)..

Uppdrag och ansvarsområde

Håbo Marknads AB är ett bolag som är helägt av
Håbo kommun och sköter näringslivsservicen i
Håbo kommun. Bolaget arbetar övergripande för
ökad tillväxt inom näringsliv, turism och handel.
Det ska vara enkelt att starta och driva företag i
Håbo kommun. Kommunen ska vara en attraktiv
etableringsort för företag och boende.
Bolaget har verksamhet inom dessa sex områden:
Nyföretagande – Företagsutveckling – Ungt
företagande – Företagslots – Nyetableringar –
Turismutveckling.
Bolaget ska utveckla den egna företagsmarken och
samarbeta med kommunen i markfrågor gällande
företagsetableringar.

Årets händelser

Årets händelser omfattar en mängd olika aktiviteter som Håbo Marknads AB har genomfört för att
stärka näringslivet och främja kontakter och
företagande. Totalt har bolaget under året gjort 50
aktiviteter som besökts av 1800 personer. Bolaget
har bland annat:
• Gjort 30 företagsbesök tillsammans med kommunalrådet Agneta Hägglund

• Arrangerat 10 frukostmöten med över 700 deltagare
• Anordnat företagsmingel för 150 företagare.
• Slutfört det nationella projektet ”Främja kvinnors förertagande” med 9 sammankomster och
ca 90 deltagande kvinnor.
• Deltagit i ett affärsutvecklingsprogram i Uppsala
Innovation Centres regi med 12 företagsledare
• Delaktiga i integrationsnätverk i Håbo kommun.
• Sammanställt en enkät om hur handelsklimatet
ser ut i Bålsta, genom intervjuer av handlare.
• Deltagit på en nationell mässa med marknadsföring av Logistik Bålsta samt företagsmässan i
Enköping
• Genomfört pilotprojektet Strandutveckling och
avlagt slutrapport
• Varit delaktiga i projektet Visit Upplands projekt
”Vikingar med förfäder”
• Tagit över projektet Smultronställen från
kommunen
• Genomfört företagsmötet ”Mitt företag” med
100 deltagande företag tillsammans med Upplands-Bro kommun.

• Arrangerat 50 företagsträffar med över 1 800
företagare

• Varit med och startat upp projektet ”Förenkla
helt enkelt”. Samt genomfört två fokusgrupper
inom handel och bygg-entreprenad.

• Coachat 50 personer, varav 25 kvinnor, med
starta eget-rådgivning

• Tillsammans med kommunen, Bålsta Handel
och BFF startat näringslivsråd.

• Arrangerat Håbomässan med 64 utställare och
ca 4 000 besökare

• Startat nytt mentorprogram 2014/15 med Almi
för 36 deltagare varav hälften är från Håbo.

• Deltagit i SBA-samarbetet (Stockholm Business
Alliance) med 50 kommuner

• Genomfört två seminarier för besöksnäringen
i samarbete med Upplands-Bro kommun för att
stärka samarbetet i nätverket.

• Genomfört anbudsskola för 18 företagare
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Under sommaren drev bolaget en turistbyrå under
sex veckor i Skokloster. Antal turister i Skokloster
har under 2014 ökat med 15 000, till 69 000 på
årsbasis. Åbergs Museum har ca 28 000 besökare.
Bolaget har fortsatt att arbeta med planarbetet
och marknadsföringen av projektet Logistik-
Bålsta. Projektet fick under hösten tillfälligt stopp
då detaljplanen överklagats i övre mark- och
miljödomstolen i frågan runt hanteringen av
salamandrar.

I maj arrangerade bolaget en minimässa i Jakobsberg centrum tillsammans med Upplands-Bro
kommun där besöksnäringen ställdes ut.
Under Formula Offroad som genomfördes i Draget
2-3 maj delades Håbos turistbroschyr ut till
besökare. Antal besökare på evenemanget var
2 100.
1–3 augusti deltog bolaget som utställare vid
Bro-Bålsta Golfklubb under Svenska Hickory
mästerskapen.

Fortsatta förhandlingar pågår med intressenter
för etablering.

Vid avfarten från väg 263 till Skoklosterhalvön
sattes en skylt upp med turistinformation.

Bolaget har haft 49 starta eget rådgivningar –
totalt har 139 nya företag startats under året,
varav 44 drivs av kvinnor (31,6%).

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
Bokslut 2013

Bokslut 2014

5 482

8 840

-5 584

-8 516

-52

-60

Finansnetto

-406

-357

Under 2014 skapades 515 nya arbetstillfällen i
Håbo kommun.

Verksamhetsnetto

-560

-92

Periodiseringsfond

54

1 526

Skatt

13

-214

Marknadsföring

Resultat

-493

1 220

33 254

32 823

47,6

51,9

Bokslut 2013

Bokslut 2014

0

0

Utgifter

-23

0

Summa

-23

0

I projektet Främja kvinnors företagande har
sedan projektstarten 2012, 90 företag deltagit,
varav 40 är tillväxtföretag.

Håbo Marknads producerade under året ett antal
trycksaker, bland andra Håbo i siffror, turistbroschyr, karta över Håbo kommun och fyra stycken
åttasidiga nyhetsbrev till 3300
företagare.
Bolaget deltog på tre
mässor, Enköpingsmässan, Logistik
mässan i Göteborg samt
Business Arena
i Stockholm.
Bildtext

tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Omslutning
Soliditet

Investeringar
tkr
Inkomster
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Måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges mål: Barn och unga i
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för
personlig utveckling och lärande

Vi erbjuder alla skolor i kommunen att delta på
våra aktiviteter inom Entreprenörskap i skolan.
Syftet är att utveckla elevernas entreprenöriella
förmågor och ge kunskap om att starta och driva
företag. Över 585 elever deltog under 2014 i våra
aktiviteter.
Vi har drivit projektet ”roligaste sommarjobbet”
där vi låtit ett 30-tal ungdomar i åldern 16–19 år
driva egna företag under sommaren.
Vi har deltagit i projektet ”Unga Jobb” där vi
tillsammans med Sparbanken Enköping och
Arbetsförmedlingen i Bro Kommun arbetat för
att få unga människor i arbete.
Kommunfullmäktiges mål: Förtroendet för Håbo
kommun ska öka

Vi deltar på nationella och lokala mässor samt
arrangerar ett drygt 50-tal olika aktiviteter för att
marknadsföra kommunen. Skickar ut ett åttasidigt nyhetsbrev tre gånger per år till alla företag
i kommunen.
Kommunfullmäktiges mål: Håbo kommun ska
vara en hållbar tillväxtkommun

Tillsammans med kommunen planerar och marknadsför vi Logistik Bålsta- vårt nya logistikcenter
där vi planerar för ett par hundra nya arbetstillfällen.
Arbetar även med företagsområdet Draget – för
mindre och medelstora företag.
Vi följer den regionala och nationella satsningen
att dubblera turismen inom tio år.

Viktiga förändringar och trender
Exploatering av mark

Bolaget äger totalt cirka 700 hektar. Jordbruksmarken är i sin helhet utarrenderad med möjlighet för
Håbo Marknad att undanta mark för exploatering.

Ung företagsamhet

Totalt sålde Håbo Marknad 29 400 kvm mark till
Råby Gärde i området Viby Äng.
Skogsmarken, cirka 380 hektar, sköts för bolagets
räkning av Skogssällskapets förvaltning AB. Den
skogliga verksamheten har i stort följt årets
budget, och alla åtgärder har utförts i enlighet
med FSC, ett certifieringssystem för hållbart
skogsbruk.

Förändringar och trender

Efterfrågan på företagsmark ökar och där arbetar
Håbo Marknad i samarbete med Håbo kommun.
Försäljning av Dragets markområde kan starta
under våren 2015.
Logistik Bålsta medför ett större arbete med
marknadsföring och säljarbete för att påverka
större företag att etablera sig i Håbo kommun.
I avvaktan på nya besked runt området fortsätter
det arbetet under 2015.

Samarbete med kommunen

Håbo Marknads för 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 samarbetar
bolaget med 65 lärare, studieyrkesvägledarna samt
alla rektorer på grundskolorna och gymnasiet.

Turismutveckling

Projektet ”Hela halvön lever” påbörjades under
hösten 2014 i samarbete mellan Håbo Marknad,
kommunen, Skokloster Slott, och enskilda entreprenörer i syfte att hitta nya vägar för att marknadsföra Skokloster som turist- och besöksmål.
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Enköping-Håbo
Sammanfattning
Antalet olyckor längs med E18 har ökat under året och
står nu för en stor del av larmen till räddningstjänsten.
De senaste 10 åren har antalet larm fördubblats i takt
med att trafiken på vägarna och befolkningsmängden
ökat.
Från och med 1 april har en ny organisation för Räddningstjänsten införts. I samband med pensionsavgångar ha två styrkeledare och en insatsledare rekryterats.
Räddningstjänsten redovisade ett underskott på
1,6 mkr för 2013.

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullfölja de skyldigheter som medlemskommunerna har enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.
I förbundets uppdrag ingår att utbilda kommunens
anställda i HLR och Brandskydd. Under hösten
erbjuds även utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete. Förbundet kan därutöver komma
överens med en medlem om att utföra tilläggsuppdrag.

Årets händelser

Ansvaret för kommunens krisberedskapsarbete
flyttades tillbaka till kommunerna under 2014.
Resultatet har blivit att det finns en ansvarig för
säkerhetsfrågor i kommunerna och att bättre
förutsättningar nu finns för ett systematiskt
säkerhetsarbete. Räddningstjänsten ger fortsatt
stöd i säkerhetsfrågor.
Med start 2014 har räddningstjänsten fått uppdraget att utbilda kommunernas anställda i HLR och
Brandskydd. Kurserna har varit fulltecknade
under året. Under hösten har även kurser i systematiskt brandskyddsarbete lagts till.
I april 2014 inleddes ett samarbete mellan förbundet, Uppsala brandförsvar, Storstockholms Brandförsvar, Gotland och Norrtälje i en gemensam
räddningsregion. Samtliga brandförsvar larmas
från en gemensam räddningscentral. Regionen
visade styrka i samband med branden i Sala där vi
gemensamt stöttade med ledning och släckresurser.

2014 har varit ett normalt år när det gäller antalet
insatser. Med undantag för branden i Sala har
kommunerna inte drabbats av några större olyckor
som krävt mer omfattande insatser.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetsnetto
Ersättning från medlemmar

Bokslut 2013

Bokslut 2014

4 869

4 410

-49 641

-54 829

-1 805

-1 591

-46 495

-50 419

46 300

50 110

Finansnetto

-1 389

-256

Resultat

-1 584

-564

Omslutning

28 138

26 082

-1,0

-3,1

Soliditet

Investeringar
tkr
Inkomster

Bokslut 2013

Bokslut 2014

0

0

Utgifter

-956

-4 898

Summa

-956

-4 898

Förbundet har köpt en tankbil och bytt ut den
gamla utrustningen för rökdykning på samtliga
stationer.

Måluppfyllelse

Utifrån förbundets övergripande mål har under
2014 indikatorer med mätningar tagits fram.
Antalet indikatorer kommer att minskas inför
2015.

Räddningstjänsten

Uppdrag och ansvarsområde
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Indikatorerna ska vara direkt kopplade mot de
övergripande målen. Utöver dessa arbetar förbundet med att ta fram kvalitetsmått för verksamhetens olika delprocesser.
Förbundet ska dessutom uppfylla följande ekonomiska mål:
• Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning i
balans eller resultera i ett överskott.
• Det egna kapitalet ska uppgå till minst 400 tkr.
• Likviditeten ska inte understiga 2 000 tkr.
• Investeringar ska täckas av egna medel.
Förbundets finansiella mål är att avsätta 1 % av
medlemsbidraget i eget kapital.
För 2014 uppfyller förbundet endast två av fem
mål rörande ekonomin.

Övergripande mål och indikatorer

Räddningstjänsten ska arbeta för att förhindra
och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor.
Utifrån övergripande mål från ägardirektivet har
räddningstjänsten ett antal indikatorer som mått
på måluppfyllelse. Dessa indikatorer är nyligen
framtagna och kommer att förfinas och förses med
delmål under året.

Räddningstjänstens mål: Skador på liv,
egendom och miljö ska förhindras genom
en effektiv räddningsinsats.
Utfall
2014

Nyckelindikatorer

Uppfylls
delvis
Måltal
2014

Antal skadade i olyckor med
räddningsinsats/10 000 invånare

37

0

Antal omkomna i bränder:

1

0

Andel insatser med insatstid < 10
min

38%

Andel insatser med insatstid < 20
min
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Räddningstjänstens mål: Inga olyckor, som
kan föranleda räddningsinsats, ska ske i
verksamheter där tillsyn genomförs enligt
Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag
om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Utfall
2014

Nyckelindikatorer

Uppfylls
delvis
Måltal
2014

Sthlm Business Alliance NKI.

75

80

Antal insatser i tillsynsobjekt,LSO

28

0

Antal insatser i tillsynsobjekt med
tillstånd brandfarlig vara

0

0

Räddningstjänstens mål: Inga bränder
ska uppstå på grund av eldstäder som
omfattas av kraven på rengöring och
brandskyddskontroll.
Utfall
2014

Nyckelindikatorer

Andel brandvarnare i
bostad vid sotning

Måltal
2014

Ingen mätning.
Relevant metod
för återkoppling
samt mätmetod
för uppföljning
saknas.

Räddningstjänstens mål: Kommuninvånarna har kunskap om hur risker förebyggs
och har förmågan att göra en egen första
insats.
Utfall
2014

Nyckelindikatorer

Ingen
data

99%

Uppfylls
delvis
Måltal
2014

Antal insatser vid eldstadsrelaterade bränder

4

0

50%

Antal omkomna i bränder:

1

0

72%

80%

Andel insatser med insatstid < 10
min

38%

50%

LF kostnad/brand [tkr] (skadeärenden > 50 tkr)

60

0

Andel insatser med insatstid < 20
min

72%

80%

Andel brand i byggnad med
brandspridning efter framkomst

36%

0%

LF kostnad/brand [tkr] (skadeärenden > 50 tkr)

60

0

Andel sjukvårdsinsatser / IVPAlarm

19%

100%

Andel sjukvårdsinsatser / IVPAlarm

19%

100%
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Volymer och nyckeltal

Räddningstjänstens nyckeltal visar volymerna
av händelser och ärenden som hanteras. Antalet
trafikolyckor har varit mycket högt de senaste
två åren och årets antal är fortsatt högt.
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Antalet falska automatlarm har ökat med cirka tio
procent. Övriga olyckor ligger på samma nivåer
som de senaste fem åren.

Olycksstatistik
121

Trafikolycka
105
107

Brand ej i byggnad
84
88

Brand i byggnad

10
14

Annan vattenskada

4
2
4

Stormskada

4
5

Nödställt djur

4

Drunkning-/tillbud

11
8
9
9

Annan olycka

63

Sjukvård
Hjälp till ambulans
7
6

Hjälp till hemtjänst

Medelvärde 2009-2013
Räddningsinsatser 2014
Sjukvård 2014
Övriga insatser 2014

24
24

Sanering
Nödställd person

129

17

23

70

Automatlarm, ej brand/gas

208

Larm utan insats

56

40

Hiss ej nödläge

8
7

Annat uppdrag

8

221

30

0

50

Kommunerna växer och antalet bygg- och plan
ärenden ökar. Förbundets målsättning är att
utföra 250 tillsyner vilket inte uppnås under 2014

100

150

200

250

på grund av personalbrist. Däremot har antalet
tillsyner ökat väsentligt och målet kommer att
uppnås under 2015.

Ärendestatistik
Tillsyner regelbundna

5

Tillstånd explosiv vara
Tillstånd brandfarlig vara

45

9
8
6
13
16
14
20
11

Byggärenden
Planärenden
Remisser offentlig tillställn.
2
2

Remisser från länsstyrelsen
Remisser serveringstillstånd

5
0

41
44

2014

8

0

Råd och anvisningar

28

16

0

Allmänna yttranden

Räddningstjänsten

Tillsyner annan
Sotningstillstånd

242

160

14

Medelvärde
2009–2013

23
50

100

150

200

250
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Årsredovisningen är tryckt på ett miljöcertifierat papper av 100% returfiber.
Upphovsmän till omslagsbilden samt bilderna som gestaltar nya Bålsta Centrum är ETTELVA Arkitekter och LAND Arkitektur.

2015/78 h.id. 2015.1241, Mars 2015

Den 28 mars klev vi äntligen över den magiska gränsen och blev 20 000 invånare!
Detta har uppmärksammats på olika sätt.
Första tillfället var under Förskolemässan i maj 2014.
Andra tillfället var under Håbobornas egna dag, Håbo festdag, den 16 augusti 2014.
Läs mer på habo.se/vision

Håbo kommun, 746 80 Bålsta • Telefon: 0171-525 00
Fax: 0171-563 33 • E-post: kommun@habo.se • Webbplats: www.habo.se

