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Förslag till mål och internbudget samt reviderad finansplan år 2010-
2012 med anledning av tillskott i budgetproposition och ny  
skatteprognos, daterat 2009-10-01 

Enligt tidigare beslut av kommunfullmäktige skall styrelsers och nämnders mål och internbudget 
samt investeringsbudget för år 2010 beslutas av kommunfullmäktige. 

Detta för att kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till nämndernas förslag till mål och in-
ternbudget. Ställningstagandet avser nämndernas prioriteringar utifrån de kommunövergripande 
målen och ligger till grund för uppföljning i samband med bokslut och delårsbokslut. 

Förslag till nämndmål för år 2010 har utarbetats av kommunstyrelsen, miljö- och tekniknämn-
den, socialnämnden, bildningsnämnden samt skolnämnden. Varje nämnd har ett eget avsnitt i 
dokumentet där mål och internbudget redovisas, utifrån KF beslut § 62 2009, 2009-06-15. Per-
sonalmål kommer att kompletteras av bildningsnämnden i samband med delårsuppföljning per 
sista mars, år 2010. 

 År 2010 kommer vissa nämnder att få sina ekonomiska ramar utökade, utifrån politiska ställ-
ningstaganden och utifrån nya ekonomiska förutsättningar. Nämnderna har inte beaktat dessa 
tillskott i sina avsnitt, eftersom dessa först måste beslutas av kommunfullmäktige. 

Reviderad finansplan år 2010-2012 

Den ekonomiska situationen för kommunen har förbättrats något. Tillfälliga förstärkningar för 
2010 innebär ett visst andrum. Men eftersom statsbidraget är av engångskaraktär, kvarstår pro-
blemen för 2011 och framåt. Från och med 2011 kommer det därför att bli påtagligt kärvare ti-
der.  

Tabellen nedan visar hur skatteintäkterna och utjämning kommer att utvecklas åren 2009 – 2012 
enligt prognos av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Intäkterna ökar med 27,8 mkr eller 
3,52 procent mellan åren 2009 – 2010 beroende på tillfälliga stödåtgärder från regeringen.  

Tabell 1. Prognos över skatteintäkterna och skatteutjämningen 
 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 

Skatteintäkterna 790 508 784 700 803 900 831 200 

Statsbidrag o utjämning 111 9 033 8 281 4 681 

Tillskott vårproposition  - 10 177 7 269 7 269 

Tillskott budgetproposition - 14 534 - - 

Summa skatteintäkter och ut-
jämning 790 619 818 444 819 450 

 
843 150 

 

År 2011 upphör nästan 18,2 miljoner av statsbidraget, vilket är ungefär lika mycket som skatte-
underlagstillväxten ger. Nettoökningen om 1,0 miljon kronor eller 0,12 procent räcker emellertid 
inte till att finansiera vare sig pris- och löneökningar eller de krav som ställs av demografin. 

År 2011 kommer det att krävas antingen besparingar, skattehöjningar eller ytterligare tillskott. 

Enligt prognos från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) kommer de genomsnittliga totala 
lönekostnadsökningarna för hela arbetsmarknaden att uppgå till 2,3 procent per år de närmaste 
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tre åren. För Håbo kommun skulle detta innebära, beräknat på 2009 års löneunderlagsumma om 
365 mkr, en kostnadsökning i genomsnitt om 12,0 mkr årligen inklusive arbetsgivaravgifter.  

Det extra statsbidraget år 2010 innebär att kommunerna har bättre möjlighet att planera för och 
anpassa verksamheterna för den svaga skatteintäktsutvecklingen 2011. Det gäller att ta tillvara 
denna möjlighet. Förändringar som varit önskvärda, men som varit svåra att göra något åt, kan 
plötsligt vara möjliga att ta tag i. En möjlighet skulle vara att under 2010 också använda delar av 
det tillfälliga statsbidraget till koncentrerade insatser i syfte att öka effektiviteten och kvalitén i 
verksamheterna. Exempel på sådana tillfälliga satsningar är översyn av hela kommunens arbets-
sätt när det gäller administration och utveckling av systematiskt kvalitetsarbete. 

Det är av stor vikt att kommunen fortsätter att effektivisera verksamheten och arbetar för att höja 
produktiviteten och ser över kvalitetsnivån även år 2010. Samtidigt skapas ett ekonomiskt ut-
rymme år 2011 för att finansiera pris- och löneökningar samt de krav som ställs av demografin 
som exempelvis ökat behov av antal äldreboende som socialnämnden aviserat för de kommande 
åren. I realiteten innebär det att verksamheten måste minska kostnaderna med minst 11,0 mkr i 
fasta priser mellan åren 2010 och 2011, för att täcka lönekostnadsökningar mellan åren. Därut-
över tillkommer kostnadsökningar på grund av volymökningar mellan åren.  

Förändringar i finansplanen år 2010 och plan 2011-2012 

Sysselsättningsfrämjande åtgärder i budgetproposition  
För att dämpa fallet i sysselsättningen inom kommuner och landsting har regeringen beslutat om 
att tillföra kommuner och landsting ett tillfälligt statsbidrag på 10 miljarder kronor år 2010. 
Statsbidraget betalas med 6 miljarder kronor år 2009 och 4 miljarder år 2010, hela bidraget på-
verkar verksamhetsåret år 2010. För Håbo kommun innebär detta ett tillskott om 14,5 miljoner 
kronor år 2010.  

Förändringar i skatteprognosen daterat 2009-10-01 
Skatteprognosen från SKL visar att intäkterna för år 2010 kommer att öka med 1,4 mkr jämfört 
med föregående prognos. Förändringarna i prognosen förklaras dels av uppdatering av utjäm-
ningens komponenter dels av något högre skatteunderlagstillväxt. 

Sänkta premier för AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkringen  
Styrelsen för AFA Försäkring har beslutat att premierna för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-
KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring sänks för hela innevarande år 2009. Trots den finansiella kri-
sen är AFA Försäkring väl konsoliderat. AFA gör bedömningen att kostnaderna för försäkrings-
ersättningarna kommer att vara betydligt lägre än förutsett, till följd av den reformerade sjuk-
skrivningsprocessen som medfört betydande minskningar av inflödet av sjukersättningsfall till 
AFA Sjukförsäkring. År 2009 blir premiesänkningen extra stor på grund av en engångseffekt då 
reserverna anpassas till en lägre nivå av sjukersättningsfall. För Håbo kommun innebar denna 
sänkning ca 2,8 mkr på helår. 

Nedgången av långtidssjukskrivningarna efter reformeringen av den allmänna sjukförsäkringen 
leder till en sänkning av premierna jämfört med tidigare nivå. Sänkningen av premierna för år 
2010 jämfört med år 2009 bedöms till 0,32 procent eller till en kostnadsminskning om ca 2 
mkr för år 2010.  

Majoritetens förslag om utökning av de ekonomiska ramar för vissa nämnder 

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt statsbidrag till kommunerna nästa år. Syftet är att kom-
munerna ska kunna upprätthålla en rimlig konsumtionsnivå och undvika planerade besparingar 
eller skattehöjningar. Tillskottet innebär att intäkterna 2010 täcker resursbehovet som följd av 
demografin samt löne- och prisutvecklingen. 
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Förändringar i ekonomiplan innebär att det finns ett totalt utrymme om ca 40,3 mkr år 2010. 

År 2011 upphör nästan 18,2 miljoner beroende på tillfälliga stödåtgärder från regeringen år 2010, 
vilket är ungefär lika mycket som skatteunderlagstillväxten ger detta år. Nettoökningen om 1,0 
miljon kronor eller 0,12 procent räcker emellertid inte till att finansiera vare sig pris- och löne-
ökningar eller de krav som ställs av demografin år 2011. 

Den politiska majoriteten föreslår att utöka vissa nämnders ekonomiska ramar för år 2010 och 
uppmanar nämnderna att i den ekonomiska planeringen för år 2010 ta hänsyn till den kärva eko-
nomiska situationen som kommer att uppstå år 2011 eftersom utrymmet för kompensation för 
demografin samt löne- och prisutvecklingen kommer att saknas. Vidare föreslås att under- och 
överskottshanteringen inte tillämpas mellan åren 2009-2010, enligt det interna regelverk som 
gäller för kommunen. 

Socialnämnden 
Helårsprognosen för socialnämnden per sista augusti -09 visar att nämnden kommer att överskri-
da budgeten med 5,4 mkr. Preliminära siffror för år 2010 visar att nämnden måste minska kost-
naderna om ca 12 mkr jämfört med den budget som fullmäktige tilldelade nämnden. Skall nämn-
den dessutom reglera underskottet för år 2009 under år 2010 fattas totalt 17,4 mkr.  

Nämnden har föreslagit kostnadsminskningar om 1,9 mkr, inklusive taxehöjningar som kräver ett 
beslut av kommunfullmäktige. Totalt saknas ca 10,2 mkr, exklusive reglering av underskott för 
år 2009. 

Majoritetens förslag är att tillföra socialnämnden 10,0 mkr i utökad ram år 2010 och att under-
skottet för år 2009 inte regleras. Kostnadsansvar för förlängd skolbarnomsorg förs över till Soci-
alnämnden från Skolnämnden, beräknad kostnad ca 550 tkr. Socialnämnden får i uppdrag att fi-
nansiera denna kostnad inom nämndens ram. 

Bildningsnämnden 
Helårsprognosen för bildningsnämnden per sista augusti -09 visar att nämnden kommer att 
överskrida budgeten med ca 2,0 mkr. Preliminära siffror för år 2010 visar att nämnden måste 
minska kostnaderna om ca 7,0 mkr jämfört med den budget som fullmäktige tilldelade nämnden. 
Skall nämnden dessutom reglera underskottet för år 2009 under år 2010 fattas 9,0 mkr.  

Majoritetens förslag är att tillföra bildningsnämnden 5,0 mkr i utökad ram år 2010 och att under-
skottet för år 2009 inte regleras. För bildningsnämnden återstår att reducera kostnaderna om 2,0 
mkr. 

Skolnämnden 
Skolnämndens prognos per sista augusti -09 visar att nämnden kommer att överskrida budgeten 
med ca 6,0 mkr. Preliminära siffror för år 2010 visar att nämnden kommer att kunna balansera 
ekonomin men detta kommer att kräva personal reduceringar år 2010. 

Majoritetens förslag är att tillföra skolnämnden 9,0 mkr i utökad ram år 2010 och att underskot-
tet för år 2009 inte regleras.  

I och med att kost- och lokalvårdsverksamheten ligger under miljö- och tekniknämnden har det 
förts diskussioner om ram justering mellan skolnämnden och miljö- och tekniknämnden avseen-
de den kost- och lokalvårdsersättningen som skolnämnden betalar till friskolorna. Förslaget är att 
justering av ramarna inte görs utan att skolnämnden får finansiera denna kostnad inom ram. 
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Reviderad finansplan efter förändrade budgetförutsättningar cirkulär 9:58 daterat 
2009-10-01 och enligt majoritetens förslag 

Budget 2010 Förändringar Majoritetens Plan Plan 

Driftredovisning KF 09-06-15 2010 Förslag 2010 2011 2012 

Skattefinansierade verksamheter      

Kommunfullmäktige -564 0 -576 -564 -564

Stöd till politiska partier -718 0 -750 -718 -718

Valnämnd -17 0 -220 -17 -17

Revision -837 0 -880 -837 -837

Överförmyndare -352 0 -352 -352 -352

Kommunstyrelse -63 183 0 -62 893 -63 183 -63 183

Krispåse -13 345 13 345 0 0 0

Utrymme 2011 0 0 0 0 0

Utrymme 2012 0 0 0 0 -15 931

Resultatreglering skolnämnden -9 000 9 000 0 0 0

Bildningsnämnd -120 580 -5 000 -125 580 -125 580 -125 580

Skolnämnd -314 874 -9 000 -323 874 -323 874 -323 874

Socialnämnd -178 741 -10 000 -188 741 -188 741 -188 741

Miljö- och tekniknämnd -78 375 0 -78 375 -78 375 -78 375

Summa verksamheter -780 586 -1 655 -782 241 -782 241 -798 172

Kapitaltjänst VA + övrigt 10 000 0 10 000 10 000 10 000

Kapitaltjänst internhyra 48 060 0 48 060 48 060 48 060

Kalkylerad pension o upplupna lönekostna-
der -16 000 2 000 -14 000 -17 995 -20 238

Avskrivningar -44 000 0 -44 000 -44 000 -44 000

Verksamhetens nettokostnad -782 526 345 -782 181 -786 176 -804 350

Skatteintäkter 792 000 -7 300 784 700 803 900 831 200
Extra tillskott av regeringen i vårproposi-
tion apr 2009 10 177 0 10 177 0 0

Extra tillskott av regeringen i budgetpropo-
sition  2010 0 8 717 8 717 0 0

Statsbidrag och utjämning 1) 349 14501 14 850 15 550 11 950

varav extra tillskott vårprop. apr.-09 0 0 0 7 269 7 269

varav extra tillskott budgetproposion 2010 0 0 5 817 0 0

Finansiella intäkter 1 000 0 1 000 1 500 1 500

Finansiella kostnader -21 000 0 -21 000 -23 500 -23 500

Resultat 0 16 263 16 263 11 274 16 800

            

Resultat som andel av skattenettot 0  2,03 % 1,37 % 1,99 %

Utrymme att fördela i procent av verksam-
hetens kostnad 2,95 %   0,00 % 0,00 % 2,02 %

1) Delar utav konjunkturstödet ingår i raden statsbidrag och utjämning 
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Kommunfullmäktige mål 2010-2012 

Mål för god ekonomisk hushållning 
Lagstiftningen har allmänt hållna krav på att budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för verk-
samheten. 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. 

Kommunövergripande mål har beslutats av kommunfullmäktige § 62 2009, 2009-06-15, perso-
nalmålet har kompletterats. Utifrån dessa har nämnderna att utarbeta verksamhetsmål av betydel-
se för god ekonomisk hushållning. Dessa redovisas under respektive nämnds avsnitt. 

Kommunövergripande mål 

I Håbo ... 

är Medborgarna i fokus 
Invånarna skall erbjudas en bra och attraktiv service inom kommunens kärnområden, barnom-
sorg, skola, äldre- och handikappomsorg samt teknisk service. 

är Dina skattepengar vårt ansvar 
God ekonomisk hushållning kommer att känneteckna arbetet under mandatperioden. Kommu-
nens ekonomi skall vara i balans, såväl på kort som på lång sikt. Nyckelord i det sammanhanget 
är kostnadseffektivitet, öppenhet samt ordning och reda i ekonomin. 

bygger vi för framtiden 
Kommunen skall växa i en sådan takt att en god servicenivå kan säkerställas. Håbo skall vara en 
attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. 

är den kommunala verksamheten kvalitetssäkrad 
Kvalitet i välfärdens kärna skall vara en ledstjärna inom kommunens verksamheter. 

kan Du välja 
Valfrihet har stor betydelse för kvaliteten inom alla områden. Fler alternativa driftsformer möj-
liggör för den enskilde att välja förskola, skola, äldreboende och utförare av olika tjänster. 

finns en miljö för framtiden 
Håbo kommun tar därmed sin del av ansvaret för att nå de 16 nationella miljömålen. 

är medarbetarna kommunens viktigaste resurs 
Vi arbetar med aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap 

Finansiella mål 

Långsiktiga mål 
 Skatten ska inte höjas. 
 Soliditeten ska vara 0 inom 14 år. 

Kommunen har under flera år haft hög skuldsättningsgrad. Soliditeten uppgick år 2008 
till -26,3 procent inklusive pensionsförplikelser. Om målet skall uppfyllas måste kommu-
nen minska skulder om totalt 207 mkr under en 14 års period eller amortera minst ca 
15,0 mkr årligen. 
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Mål för planeringsperioden 
 

1. Kommunens resultat skall innebära att ekonomin är i balans.  
 
2. Kommunens låneskuld skall inte öka under planperioden 2010-2012. Intäkter av en-

gångskaraktär (försäljning av mark och fastigheter) skall i första hand användas till att 
minska kommunens skuldsättningsgrad. 

 
3. Kommunens investeringar skall till 100 % vara egenfinansierade 
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Kommunstyrelsen 

Organisation och uppdrag 

Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvaret för hela 
kommunens utveckling. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen 
av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare har kommunstyrelsen uppsikt över verksam-
heter som bedrivs av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen bereder också samtliga ärenden 
som ska tas upp i fullmäktige. 

Kommunstyrelseförvaltningens organisation 
I verksamheten återfinns kommunens centrala funktioner för sekretariat, upphandling, samhälls-
planering, information, ekonomi, löneadministration, personal och IT. 

Övergripande uppgifter för kommunstyrelse förvaltningen är att ge kvalificerat stöd åt kommun-
styrelsen, kommunfullmäktige och förvaltningarna. 

Ekonomi 

Ekonomiska förutsättningar  
Nedan redovisas internbudget för kommunövergripande verksamheter och för kommunstyrelsens 
förvaltning. En viss omdisponering av budgeten har gjorts av mellan kommunstyrelsens verk-
samheter. 

Sammanställning driftbudget  

Driftredovisning, tkr Utfall Prognos Budget Budget Förändring  

 2008 2009 2009 2010 Budg 09/10 Not 
Övergripande verksamheter       
Kommunfullmäktige 498 549 564 576 12 
Valnämnd 3 6 17 220 203 
Stöd till politiska partier 711 744 718 750 32 
Revision 740 837 837 880 43 
Överförmyndare 347 352 352 352 0 
S:a övergripande verksamheter 2 299 2 488 2 488 2 778 290 1:1
  
Kommunstyrelsen       
Kommunstyrelsen 1 641 1 450 1 530 1 650 120 
Projekt kommunstyrelsen 0 0 253 0 -253 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 66 134 134 134 0 
Personal och förhandlingsutskott 4 14 16 16 0 
Kommunstyrelsens förfogande 0 0 0 0 0 
S:a kommunstyrelsen 1 711 1 598 1 933 1 800 -133 1:2
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Driftredovisning, tkr Utfall Prognos Budget Budget Förändring  

 2008 2009 2009 2010 Budg 09/10 Not 
  
Kommundirektörs stab  
KD-stab 4 779 5 232 5 300 6 561 1 261 
Projekt ungdomssatsning 1 669 2 408 2 408 2 408 0 
Vigselavgift -16 -20 0 -20 -20 
Medlemsavgifter 2 470 2 109 2 109 2 600 491 
Näringsfrämjande åtgärder 1 168 1 095 1 095 0 -1 095 
Skoklosterspelen 314 0 0 0 0 
Räddningstjänst 10 678 14 894 14 894 15 000 106 
Planering  1 311 1 692 1 879 1 695 -184 
Buss, bil och spårbunden trafik 7 777 8 261 8 261 8 261 0 
Kommunal information 264 564 564 564 0 
S:a kommundirektörs stab 30 414 36 275 36 510 37 069 559 1:3
  
Upphandlingsavdelningen 1 555 1 656 1 784 2 515 731 1:4
  
Personalavdelning  
Personalavdelning 3 468 3 814 3 942 3 863 -78 
Löneenheten 1 966 2 124 2 178 2 162 -16 
Växeln/reception 2 566 2 500 2 802 2 750 -52 
Vaktmästeri/tryckeri 1 274 1 300 1 578 1 319 -259 
Lokalbokning -51 -20 -100 0 100 
S:a personalavdelning 9 223 9 758 10 400 10 094 -306 1:5
  
Ekonomi- och IT avdelning  
Ekonomiavdelning  2 717 4 061 4 151 4 999 848 
IT-enheten 4 445 5 008 5 106 5 106 0 
IT - infrastruktur 336 0 0 0 0 
Försäkringar 1 495 1 800 1 911 1 911 0 
Bostadsverksamhet -588 -600 0 -600 -600 
S:a ekonomi- och IT-avdelning 8 405 10 269 11 168 11 416 248 1:6
  
Totalt 53 607 62 044 64 283 65 671 1 388 
  
Exploatering och reavinst 350 0 0 0 0 
  
Totalt  53 957 61 964 64 283 65 671 1 388 
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Sammanställning investeringsbudget  

Investeringsredovisning, tkr Utfall Prognos Budget Budget Förändringar  

Verksamhetsnivå 2008 2009 2009 2010 Budget 09/10 Not 

Kontorsinventarier 210 200 200 200 0 

Sammanträdeslokaler 0 0 0 200 200 1:7

Fordon 370 0 0 0 0 

Kommunövergripande IT 344 400 400 500 100 1:8

Byte av IT-plattform 0 4 000 4 000 4 500 500 1:9

Reservkraft kommunhuset 0 800 800 0 -800 

Ombyggnad kök skolor 0 2 500 2 500 0 -2 500 

Ombyggnad kök förskolor 0 2 000 2 000 0 -2 000 

Totalt 924 9 900 9 900 5 400 -4 500 

 

Avstämning volymförändringar 

Ej tillämpligt. 

Nyckeltal 

Ej tillämpligt. 

 

Kommentarer driftbudget 
1.1 Övergripande verksamheter: Medel har reserverats för val år 2010, bruttokostnaden för 

kommunen uppgår till 430 tkr. Ersättningen från staten har beräknats till 210 tkr.  

1.2 Kommunstyrelsen: Medel om 120 000 kronor har reserverats till Fridegårdspriset 2010. 

1.3  Kommundirektörs stab: Anslaget har omdisponerats mellan verksamheterna inom kom-
mundirektörs stab, detta för att bland annat möjliggöra en satsning på mål och kvalitets-
uppföljning för kommunens samtliga verksamheter. Medel har även reserverats för ut-
veckling av E-tjänster. 

1.4 Upphandlingsavdelning: Kostnadsförändringen mellan budget 2009 och 2010 förklaras 
av en tillsättning av en upphandlingschef under 2009 dels av vakanta ej tillsatta tjänster 
under år 2009. Medel har även reserverats för E-handel projektet. 

1.5 Personalavdelning: Kostnadsminskning på personalavdelningen förklaras dels av lägre 
kostnader för kopiering dels av att 0,50 tjänst avvecklades under år 2009 på vaktmästeri-
et. Medel har omdisponerats till andra verksamheter inom förvaltningen. 

1.6 Ekonomi- och IT avdelning: På ekonomi- och IT avdelningen har en viss omdisponering 
gjorts av anslaget, detta för att möjliggöra en satsning på bättre IT-stöd för uttag och in-
rapportering av ekonomisk information till verksamheter. 
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Kommentarer investeringsbudget 
1.7 Sammanträdeslokaler: Medel har reserverats för att rusta upp kommunens sammanträdes-

lokaler. 

1.8 Kommunövergripande IT: Medel har reservats för bl a planmässiga utbyte av servrar och 
nyanskaffning av hårdvaror.  

1.9 Byte av IT-plattform: Pågående projekt med kommunens nya centrala IT-plattform: bl a 
identitetshantering, metakatalog, uppgraderad backuplösning, trådlösa nätverk i den pe-
dagogiska miljön, upprustning av kommunikationsutrustning. 

Kommentarer, volymförändringar 
Ej tillämpligt. 

Mål  

I Håbo… 

är medborgarna i fokus 
Medborgarnas upplevelse av god information om kommunens verksamheter ska öka. Mäts i 
SCB-enkät. 

Medborgarnas möjlighet till insyn och påverkan i den kommunala utvecklingen ska öka. Mäts i 
genomförda aktiviteter. 

Varje medborgare ska ges gott bemötande. Mäts i SCB-enkät. 

I Håbo… 

är dina skattepengar vårt ansvar 
Upphandlingsprocessen ska moderniseras, E-handel införs. 

Kommunens höga attraktionskraft bland företagare, 51 %, ska bibehållas eller öka. Mäts i 
Svenskt Näringslivs undersökning av lokalt näringslivsklimat. 

Kommunstyrelsen ska få bättre kontroll över effektiviteten i verksamheterna. Mäts i genomförda 
åtgärder. 

Ytterligare e-tjänster ska erbjudas på kommunens webbplats. Mäts genom att redovisa tjänster-
na. 

I Håbo… 

bygger vi för framtiden 
Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka. Mäts i befintlig offentlig statistik. 

Chefernas kunskap om EU:s påverkan på de kommunala verksamheterna och kommunens möj-
ligheter till EU-finansiering ska öka. Mäts genom enkät. 

Andelen medborgare som är nöjda med bostadssituationen ska öka. Mäts i SCB-enkät. 

Kommunens räddningstjänst och krisberedskap ska utvecklas. 
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I Håbo… 

är verksamheten kvalitetssäkrad 
Håbo kommuns webbplats ska vara tillgänglig. Utifrån pedagogisk revision genomförs nödvän-
diga förändringar. 

Medborgarnas behov av kommunal service ska tillgodoses enkelt och snabbt. Servicekontor in-
rättas. 

Kommunstyrelsens kunskap om kvalitén i de kommunala verksamheterna ska öka. Kommunöver-
gripande system införs. 

I Håbo… 

kan du välja 
Kommunmedborgarnas möjligheter att välja utförare ska öka. Aktiviteter genomförs för att för-
bättra informationen om de valmöjligheter som finns i kommunen. 

I Håbo… 

finns en miljö för framtiden 
Elektroniska dokument ska ersätta papper. Mäts i genomförda åtgärder. 

Energianvändningen i verksamheterna ska minska. Bland annat ska kommunens fordonspark 
successivt ersättas med energieffektivare fordon. 

I Håbo… 

är medarbetarna kommunens viktigaste resurs 
Medarbetare i kommunen ska ha god kännedom om kommunens mål för verksamheten. Mäts i 
medarbetarenkät. 

På varje arbetsplats ska medarbetarna ha goda möjligheter att påverka och utveckla verksamhe-
ten. Mäts i medarbetarenkät. 

Cheferna i Håbo kommun ska utveckla arbetssätt som stärker deras förmåga att arbeta förvalt-
ningsövergripande. 

Viktiga förändringar och trender 

2009–07–01 fick Sverige en ny språklag. Språklagen stärker den språkliga mångfalden; de fem 
nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani, chib och samiska, liksom teck-
enspråken får en starkare ställning. Även rätten att utveckla och använda det egna modersmålet 
får stöd i lagen. För kommunorganisationen innebär detta att vi måste kunna ge de som önskar 
rätten att använda sitt minoritetsspråk vid kontakt med kommunen.  

IT 

Cloud Computing 
Cloud Computing” ( på svenska ”Molnet” ) kommer att ha en genomgripande betydelse för IT-
verksamheten på företag och offentlig förvaltning de närmaste åren. 

Cloud computing kan sägas vara ett brett samlingsnamn på företeelsen att allt fler IT-funktioner 
erbjuds som Internetbaserade tjänster när de tidigare var beroende av lokalt installerade plattfor-
mar, applikationer och/eller lokal hårdvara. 
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Man betalar för det som verkligen används och får tillgång till datorkraft och utrymme vid be-
hov. Med molntjänster går det snabbt att få tillgång till mer kapacitet om verksamheten växer.  
Det går också kvickt att komma igång. Det krävs inga egna investeringar i servrar och mjukvara.  

Övriga trender inom IT-området 
På hårdvarusidan vinner de bärbara datorerna stadigt mark och lär numera säljas mer än de sta-
tionära. In i bilden kommer nu också billiga sk ”mini-PC”, inte minst lämpliga för skolmiljöer. 

Ytterligare områden som kan nämnas är bland annat öppen källkod, ITIL, geografisk IT, och e-
handel. Integration inom sjukvården sker i det nationella projektet ”Nationell IT-strategi – till-
gänglig och säker information inom vård och omsorg” som har som mål att informationen skall 
vara knuten till individen och inte till en organisation. En speciell förbindelse upprättas från 
Håbo kommun till Sjunet (Sjukvårdens kommunikationsnät) där Socialförvaltningen kan uppda-
tera Hälso– och Sjukvårdens Adressregister (HSA–katalogen) som finns på Sjunet . HSA är den 
nationella sökbara databasen för vårdresurser – personer, enheter och funktioner. 

Upphandling 
Inom offentlig upphandling 2010 kommer nationellt fokus att ligga på direktupphandling och 
kontroll av otillåtna direktupphandlingar. 

Enligt ett lagförslag förväntas rättsmedel för otillåtna direktupphandlingar att bli strängare. Kon-
kurrensverket, som är kontrollmyndighet för offentlig upphandling, förväntas att få utökade möj-
ligheter till åtgärder, i syfte att minska mängden otillåtna direktupphandlingar i landet. 

För att möta dessa krav kommer Upphandlingsenheten att utbilda personal som arbetar med di-
rektupphandlingar om hur korrekta direktupphandlingar genomförs. Dessutom kommer Upp-
handlingsenhetens möjligheter till uppföljning av direktupphandlingar att förbättras. Det kommer 
att bli obligatoriskt att registrera samtliga direktupphandlingar över ca 80 000 kr i samma data-
bas. 

Personal 
De nya sjukförsäkringsreglerna kommer att ställa ännu högre krav på kommunen att bedriva re-
habiliteringsarbetet så att tidiga insatser gör att återgången till arbetet underlättas för den enskil-
de medarbetaren. De nya reglerna kan eventuellt leda till att fler medarbetare riskerar utförsäk-
ring från sjukförsäkringssystemet.  
Högre krav och nya metoder för samverkan med både företagshälsovård, försäkringskassa och 
arbetsförmedling blir nödvändig.  
 

Pågående projekt 

Projektet Kompetensbron 
Håbo kommun har beviljats medel från Europeiska Social Fonden för att genomföra mobiliser-
ingsfasen i projektet Kompetensbron som syftar till att säkra kompetensförsörjning i kommuner-
na. Förutom Håbo kommun deltar Sollentuna, Upplands Väsby, Lidingö, Fagersta, Örn-
sköldsvik, Oskarshamn, Skellefteå och Enköping. I mobiliseringsfasen augusti 2009 – januari 
2010 planeras vilka insatser som ska göras under genomförandefasen, åren 2010-2011. 

Projektet e-tjänster 
Ett projekt för att införande av nya e-tjänster i kommunen har startats. Under hösten kommer in-
vånarna att erbjudas möjlighet att söka bygglov via hemsidan och föräldrarna att erbjudas möj-
lighet att söka ledigt från skolan via hemsidan. Vidare görs en kartläggning av vilka e-tjänster 
som ska införas 2010 samt, för att öka tillgängligheten, en översyn av hur befintliga e-tjänster 
presenteras på hemsidan 
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Projekt e-handel 
Projektet har som avsikt att genom att effektivisera och förenkla inköpsprocessen samt införa e-
handel i Håbo kommun frigöra tid och resurser, öka avtalstroheten och minska sårbarheten. 

Projektet började i slutet på september 2009 och avslutas februari 2011. 

Projektdeltagarna har, i oktober, genomfört en grundutbildning i e-handel. Arbetet med att kart-
lägga nuvarande inköpsmönster är igång och en grundlig marknadsanalys kommer att genomfö-
ras. Projektet ligger i fas med tidplan. 

Projektet ungdomssatsning 
Kommunstyrelsen har avsatt 2,4 mkr för fortsatt verksamhet i projektet ungdomssatsning. Bålsta 
polarna och Hälsoäventyret ingår som en del av Håbo kommuns förnyade arbete med ungdomar. 
Arbetet med ungdomar har sammanställts i rapporten ”Gemensam handlingsplan för ungdoms-
arbete 2009-2010”  

Projekt Bålstapolarna 
Utöver att skapa en tryggare kommun för ungdomar är en viktig del att få ungdomarna delaktiga. 
Av den anledningen anställdes två ungdomssamordnare fr.o.m. maj 2008 för att arbeta enligt 
modellen Värmdöpolarna. Ungdomssamordnarna har 20 ungdomar knutna till sig.  

Hälsoäventyret 
Hälsoäventyret vänder sig främst till barn och ungdomar. Tanken är att verksamheten ska funge-
ra som ett komplement till skolans hälsoundervisning. Eleverna får förståelse för sambandet mel-
lan hälsa, miljö, levnadsvanor och livsstil. Genom att leka och dramatisera får eleverna uppleva, 
utforska och ha roligt. Ett besök på Hälsoäventyret ska ge kunskap och möjlighet till nya insikter 
och värderingar. Hälsoäventyret är en utvecklingsverksamhet och drivs av landstinget i Uppsala 
län. 
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Bildningsnämnden 

Organisation och uppdrag 

Bildningsnämnden bildades 1 jan 2009 och ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vux-
enutbildning, svenska för invandrare (SFI), särskola för vuxna, allmän kulturverksamhet, folk-
bibliotek, musikskola och fritidsverksamhet. Ansvaret för verksamhetens skolmåltider, elevvård 
och lokalvård ligger på andra förvaltningar. 

Förvaltningschefen leder organisationen där två rektorer och en verksamhetschef ansvarar för ut-
bildningssidan samt en kultur- och fritidschef som ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten. 

Ekonomi 

Sammanställning driftbudget 

 Utfall Prognos Budget Budget Förändring Not 
 2008 2009 2009 2010 Budg 09/10  
Bildningsnämnd 140 212 154 212 58 5:1
Förvaltningsledning 0 2 285 1 829 1 514 -315 5:2
  
Gymnasieskola 76 441 84 538 80 780 80 676 -104
Egen regi 31 778 40 028 37 429 38 704 1 275 5:3
Försäljning av platser  -1 738 -3 097 -1 500 -4 128 -2 628 5:4
Köp av platser 46 401 47 607 44 851 46 100 1 249 5:5
  
Gymnasiesärskola 5 080 4 630 6 583 6 371 -212
Egen regi 6 507 6 494 7 713 8 395 682 5:6
Försäljning av platser -2 963 -3 630 -2 962 -3 855 -893
Köp av platser 1 426 1 864 1 832 1 832 0
  
Vuxenutbildning 5 054 6 237 6 692 6 515 -177
Egen regi 4 757 6 050 6 247 6 080 -167 5:7
Försäljning av platser -32 -30 0 0 0
Köp av platser 329 217 445 435 -10
  
Kultur och fritid 13 069 23 536 23 537 23 538 1 5:8
Allmän fritidsverksamhet 3 114 11 979 11 979 12 036 57 5:9
Allmän kulturverksamhet 1 381 1 401 1 401 726 -675 5:10
Folkbibliotek  3 822 5 032 5 033 5 424 391 5:11
Musikskola 3 311 3 677 3 677 3 939 262 5:12
Vänortsverksamhet 38 80 80 50 -30 5:13
Kultur i skolan 460 460 460 465 5
Kultur- och fritidskontor 943 907 907 898 -9
  
Totalt 99 786 121 436 119 573 118 826 -749 5:14
Varav intäkter -9 635 -41 984 -39 694  
Varav kostnader 109 421 163 420 159 267  
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Sammanställning investeringsbudget 

 Utfall Prognos Budget Budget  Förändring Not 
 2008 2009 2009 2010 Budg 09/10  
Gymnasiet, avser hela 641 150 850 700 -150
Gymnasiet, BCJFs entré 500  
Gymnasiet, utrustning HR-program 160  
Bildningskontoret, adm investering 130 130 50 -80
Bibliotek 138 442 442 300 -142 5:15
Musikskola, instrument 57 50 50 60 10
Musikskola, slagverksrum 150 150 5:16
Fritidsgårdar 203 200 200 200 5:17
Kultur- och fritid, inventarier 78 50 50
Totalt 1 176 1 632 1 672 1 510 -162

Avstämning volymförändringar 

 Utfall Prognos Budget Budget Förändring Not 
 2008 2009 2009 2010 Budg 09/10  
Gymnasieskola, egen regi,  489 494 520 499 -21  
Gymnasieskola, köp 446 471 405 470 65
Gymnasieskola, sälj 9 31 9 38 29
Gymnasiesärskola, egen regi 30 30 30 35 5
Gymnasiesärskola, köp 5 6 6 6 
Gymnasiesärskola, sälj 9 14 13 13 

Nyckeltal 

 Utfall Prognos Budget Budget  Förändring Not 
 2008 helår 2009 2010 Budg 09/10  
Gymnasieskola, egen regi, exkl 
skolmåltider och elevvård  
Årsarbetare undervisn, genomsnitt 42,93 44,2 41,93 44,98 3,05
Antal elever, genomsnitt 489 494 520 499 -21
Kostnad per plats, kr  64 484 81 045 77 600 
Antal lärare per 100 elever 8,78 8,95 8,33 9,0 0,67
  
Gymnasieskola, köp av plats  
Antal elever  446 471 405 470 65
Köp per skolplats 119 102 99 700 98 100 
  
Gymnasieskola, sälj av plats  
Antal elever 9 31 9 38 30
Försäljning per skolplats, kr 82 790 99 800 108 600 
  
Gymnasiesärskola, egen regi, 
exkl skolmåltider och elevvård  
Årsarbetare undervisn, genomsnitt 7,53 8,27 7,53 9,64 2,06
Antal elever, genomsnitt 30 30 30 35 5
Kostnad per plats 217 856 220 100 231 487 239 900 8 400
Antal lärare per 100 elever 25,1 28,0 24,69 27,5 1,81
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 Utfall Prognos Budget Budget  Förändring Not 
 2008 helår 2009 2010 Budg 09/10  
  

Gymnasiesärskola, köp av plats  

Antal elever  7 6 6 6 

Köp per skolplats 236 320 294 400 287 296 305 300 18 000
  

Gymnasiesärskola, sälj av plats  

Antal elever  13 14 13 13 

Försäljning per skolplats 237 000 269 000 237 000 297 000 60 000
 

Kommentarer, driftbudget 
5.1 Bildningsnämnd: Budget för nämnden var dimensionerad efter kultur- och fritidsnämndens 

färre ledamöter och har därför ökats.  

5.2 Förvaltningsledning: Budget för gemensamma IT-kostnader flyttas till gymnasiet.  

5.3 Gymnasieskola, egen regi: I budgetförslaget är det inräknat en minskning av fem lärar-
tjänster från hösten. En förutsättning är att ett nytt arbetstidsavtal kan tas fram samt att an-
talet kurser och inriktningar minskas. Översyn pågår om något program bör läggas ner ut-
ifrån att kostnaden per elev är för hög. Förutom dessa fem tjänster måste ytterligare sju 
tjänster dras in från hösten för att budgetramen ska nås. Konsekvensen av detta är inte klar-
lagd men kommer att påverka utbudet av program. 
Skolundervisningen för elever med neuropsykiatriska diagnoser (Kämpeskolan) har ut-
ökats under året för att möta behovet och kostnaden har ökat från 1,9 milj kr till 3,9 milj kr. 
Satsningen finansieras i princip till hälften genom att elever (sex platser) tas emot från 
andra kommuner och dessa intäkter redovisas på raden gymnasiets köp och sälj. Resten av 
satsningen finansieras från hösten 2010 genom att inga externa platser köps och att fler ele-
ver tas emot från andra kommuner. Kämpeskolan möjliggör även för socialnämnden att 
undvika dyra placeringar av ungdomar utanför kommunen.  
Café Fridegård måste stängas då det inte ryms i budgeten. 

5.4 Gymnasieskola, försäljning av platser: Betydligt fler elever som väljer BCJF från andra 
kommuner, så även Asperger. Målsättningen är att ta emot ytterligare två elever från andra 
kommuner på Kämpeskolan till hösten. 

5.5 Gymnasieskola, köp av platser: Prognosen för hösten -09 för antalet elever som går i andra 
huvudmäns gymnasium är fortfarande 500 elever, vilket är en stor ökning jämfört med ti-
digare. Budgeten för 2010 är nu minskad då målsättningen är att antalet elever minskar till 
våren med avhopp (25 elever), att Hotell- och restaurangprogrammet tar in 10 fler elever, 
inga nya elever med neuropsykiatriska diagnoser behöver extern skolgång samt att 15 ele-
ver inte startar om på nytt program. Detta ska ge ett genomsnittligt elevtal på 470 elever. 
Kostnaden per plats förutsätter samverkan med Stockholmskommunerna. Budgetposten är 
osäker då det är elevernas val av program samt omfattningen på omval som styr kostnaden. 
En missbedömning av tio elever ger 1 miljon i förändrad kostnad. 

5.6 Gymnasiesärskola, egen regi: Gymnasiesärskolan ska ta emot många nya elever till hösten 
och elevtalet kommer att öka från 30 till 40. Antalet lärare kommer därför att öka med 3,4 
tjänster. Lokalerna på Sjövägen behöver utökas. Nettokostnaden för kommunen ökat till-
följd av detta med ca 0,6 milj kr på halvårsbasis och har inrymts i budgeten.  
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5.7 Vuxenutbildning, egen regi: 
Undervisningen för vuxenutbildningen har ökat med 900 tkr under 2009 , på grund av fler 
lärare på grundvux, SFI och särvux, jämfört med budget 2009. I budgetförslaget ingår där-
för att minska med en tjänst till hösten. Omvårdnadsutbildningen minskas i omfattning till 
att motsvara Yrkesvux.  

5.8 Kultur och Fritid: 2010 års kultur- och fritidsbudget är nominellt oförändrad trots att 
gymnasiebiblioteket överförts hit med 584 tkr (varav 250 överfördes år 2009). Detta 
inkl ökade lönekostnader 301 tkr och ökade verksamhetskostnader 103 tkr, har finansie-
rats genom vakanssättning av kulturkonsulenttjänsten 522 tkr och minskade bidrag till 
föreningar med 180 tkr. 

5.9 Allmän fritidsverksamhet: Ökad lönekostnad och ökad kostnad för stimavgifter. Minskad 
budget för övergripande stöd gällande information och marknadsföring för föreningsarran-
gemang.  

5.10 Allmän kulturverksamhet: Budgeten har minskats med 675 tkr vilket får till konsekvens att 
kulturkonsulenttjänsten vakanshålls, studieförbundsbidragen minskas med 161 tkr samt att 
bidraget till Folkrörelsearkivet minskar med 20 tkr.  

5.11 Folkbibliotek: Ökad lönekostnad. Ansvaret för gymnasiebiblioteket flyttas hit från gymna-
siet, 584 tkr. 

5.12 Musikskola: Ökad lönekostnad. 

5.13 Vänortsverksamhet: Minskad budget vilket är en återgång till det av kommunstyrelsen av-
satta beloppet. 

5.14 Nämndens budgetram för år 2010 är 120,6 milj kr, men underskottet för år 2009 på 1,9 
milj kr måste återhämtas varför budgetram att disponera är 118,7 milj kr. Under budgetar-
betets gång framkom att nuvarande verksamhet ligger på kostnadsnivån ca 127,8 milj kr 
varför ca 9 milj kr måste minskas för att budgetramen ska hålla.  
 
Nedanstående förslag på åtgärder ingår i budgetförslaget. Om någon av dessa åtgärder inte 
ska vidtas, måste motsvarande genomförbart alternativ redovisas eller budgetramen ökas. 
Vid ökad budgetram prioriteras högsta nummer först.  
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  Budget 

2010 
Helårs-
effekt 
2011 

1 Vuxenutbildningens omvårdnadsprogram.  
Minskas i omfattning till nivån på Yrkesvux. Konsekvensen blir att det 
finns högst åtta utbildningsplatser. Möjligt att genomföra. 

0,3  0,3 

2 Fler elever från andra kommuner 
Ytterligare två elever med neuropsykiatriska diagnoser tas in från 
andra kommuner från hösten utan att resurserna ökas. Innebär fortsatt 
satsning på elevgruppen, kapacitet finns. Möjligt att genomföra. 

0,4 0,4 
 

3 Minskad budget för köp av platser för elever med neuropsykiat-
riska diagnoser 
Nya elever ska erbjudas plats på Kämpeskolan. Ingen konsekvens. 

0,5 1,1 

4 Skolskjuts omförhandlas/egen regi 
Avser särgymnasiet. Ingen konsekvens. 

0,2 0,2 

5 Lärare vuxenutbildningen  
Avser en tjänst från hösten. Konsekvensen blir att övriga lärares ar-
betsinsats ökar. Möjligt att genomföra. 

0,3 0,5 

6 Lärare gymnasieskolan 
Minskas med fem tjänster från hösten. Förutsätter nytt arbetstidavtal 
samt begränsning av kursutbud. Antalet program kan komma att mins-
kas. Konsekvensen blir att övriga lärares arbetsinsats ökar samt mins-
kad valfrihet för eleverna. Kräver en förhandling av arbetstidsavtalet 
inför läsår 2010/2011. Möjligt att genomföra. 

1,2 2,5 

7 Kultursekreterare 
Vakanshålls tillsvidare. Konsekvensen blir att kulturverksamheten ut-
armas på sikt. Möjligt att genomföra under en begränsad tid. 

0,5  

8 Sänkt budget för köp av gymnasieplatser 
Minskning med 25 platser från nuvarande 500. 
Konsekvensen blir att osäkerheten om budgeten kommer att hålla, ökar 
betydligt. 

2,7 2,7 

9 Café Fridegård stängs 
Konsekvensen blir att skolan och biblioteket blir av med sitt café, att 
Verkstan (fritidsgårdsverksamheten) förlorar sitt nav och inte kan bli 
lika attraktiv för ungdomarna. Svårare att genomföra. 

0,8 0,8 

10 Löneökningsreserv sänks 
Sänkning från 2 % till 1,5 % från 1 april. Risk att underskott uppstår 
men svårt att bedöma utfallet på löneökningen. 

0,2 0,2 

11 Ytterligare åtgärder på det egna gymnasiet 
Motsvarar ca åtta tjänster från hösten. Konsekvenser ej klarlagda men 
innebär nedläggning av minst två program samt kräver att elever fort-
sätter att välja kommunens gymnasium i samma omfattning som tidi-
gare. Svårare att genomföra. 

1,9 3,8 

 Totalt 9,0 10,5 
 

5:15 Investeringar, Bibliotek: Belysning, handikappanpassning, rummet i frågeorienterade bibli-
oteket, trådlösuppkoppling, webb 2.0 
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5:16 Investeringar, Musikskolan: Anpassning av en källarlokal på BcJF till slagverksrum bland 
annat av arbetsmiljöskäl för ca 150 tkr. Gymnasiets investeringsbudget minskas med motsvaran-
de belopp. 

5:17 Investeringar; Fritidsgårdar: Skate, basket, musikrum, toaletter, kök, entréerna, fasadskylt-
ning. 

Mål  

I Håbo… 

är medborgarna i fokus 
Håbo musikskola ska öka antalet elever i Musiklek med 20 %. 
Mäts genom antalet elever i jämförelse med föregående år.  

Träningstider i sporthallar för inomhusidrotter ska öka med minst 10 %. 
Mäts genom antalet uthyrda lokaltimmar för inomhusidrott i jämförelse med föregående år.  

I Håbo… 

är dina skattepengar vårt ansvar 
Bildningscentrum Jan Fridegårds gymnasieprogram (årskurs 1) ska vara fyllda av elever (26 
stycken) vid läsårsstart 2010. Mäts genom gymnasieintagningen 0915. 

I Håbo… 

bygger vi för framtiden 
Antalet företag (14 stycken) på Ung Företagsamhet ska öka. Mäts genom antalet anmälda UF-
företag inom Bildningscentrum Jan Fridegårds gymnasium. 

Verkstan ska fördubbla antalet besökare i åldergruppen 13-15 åringar. Mäts genom antalet be-
sökare i denna åldersgrupp i jämförelse med höstterminen 2009. 

I Håbo… 

är verksamheten kvalitetssäkrad 
Bildningscentrum Jan Fridegårds gymnasium ska öka avseende fullföljd utbildning inom 3 år 
(69 %), högskolebehörighet (95 %) och betyg (96 %)* och som redovisas i öppna jämförelser.  

Håbo kommun ska vara ledande i arbetet med neuropsykiatriska elevgrupper. Mäts genom anta-
let interkommunala ansökningar till Bildningscentrum Jan Fridegårds Kämpe.  

*Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg. Den genomsnittliga betygspoängen be-
räknas genom att summan av kursernas poäng viktas med betyget för respektive kurs dividerat 
med totalpoängen. Vikt för betygen är IG=0, G=10, VG=15, MVG=20. Endast betygsatta kurser 
är medräknade. 

I Håbo… 

kan du välja 
Håbo Bibliotek ska öka antalet utlån av ljudböcker och antalet nedladdade artiklar från Medie- 
arkivet med 10 %. Mäts genom antalet lån av ljudböcker respektive nedladdade artiklar i jämfö-
relse med föregående år.  

Håbo Musikskola ska öka antalet interaktiva undervisningsfilmer med 50 %. 
Mäts genom antalet filmer i jämförelse med föregående år.  

http://www.elib.se/library/default_ljud.asp?lib=107
http://www.elib.se/library/default_ljud.asp?lib=107


Bildningsnämnden 
 

 

 21

I Håbo… 

finns en miljö för framtiden 
Bildningsförvaltningen inleder införandet av ett miljöledningssystem. 

I Håbo… 
Är medarbetarna kommunens viktigaste resurs 
Kommer att kompletteras senare. 

Viktiga förändringar och trender 

Antalet vuxenstuderande ökar och Håbo Bibliotek märker en ökad efterfrågan på kurslitteratur.  

Arbete pågår för att skapa samarbete med Upplands-Bro gymnasiet samt Westerlundska gymna-
siet i Enköping vad gäller program som kommunen inte själv kan erbjuda. 

Förberedande arbete pågår inför införande av GY 11, en ny gymnasieskola. 

Samverkan söks med Stockholms län vad gäller gymnasieintagning och interkommunal prislista. 

Regional samverkan (Uppsala län) inleds gällande Yrkesvux. 

En fortsatt utveckling sker av verksamhet gentemot neuropsykiatriska elevgrupper. 

Det minskade antalet grundskolebibliotek medför ökad efterfrågan på folkbibliotekets tjänster. 

Efterfrågan tilltar särskilt inom fem områden:  

1. Dansundervisning inom Musikskolan  
2. Ökad lokaltid för inomhusidrotter 
3. Central utställningslokal,  
4. Bibliotekstjänster för vuxenstuderande 
5. Fler aktiviteter erbjuds inom fritidsverksamheten ”Verkstan”.  

Ökat regionalt ansvar för fördelning av statliga medel till länsinstitutionerna. Regeringen föreslår 
den så kallade portföljmodellen som medför ökade krav på kvalificerade kulturtjänstemän och 
kulturpolitiker i både kommun och landsting. 

Pågående projekt 

Bildningscentrum Jan Fridegårds lokaler anpassas för närvarande till Kämpeskolans behov, via 
extra investeringsmedel till Miljö- och tekniknämnden. 

Inom uppdraget för uppföljningsansvaret för ungdomar, samarbetar Bildningscentrum Jan Fride-
gård med folkhögskolan Biskops-Arnö samt Svenska kyrkan i Bålsta. 

Samarbete pågår med socialtjänsten om boende och gymnasieskola för ungdomar med neuro-
psykiatrisk problematik på Biskops-Arnö, även folkhögskolan deltar i samarbetet. 

 

 

 



Skolnämnden 
 

 

 22

Skolnämnden 

Organisation och uppdrag 

Skolförvaltningen är organiserad i övergripande skolkontor, övergripande elevhälsoenhet, fyra 
rektorsområden samt grundsärskola. Förvaltningen ger även ekonomiska bidrag till enskilda för- 
och grundskolor. 

Skolkontoret administrerar placeringar, vårdnadsbidrag, skolpliktsbevakning, skolskjutsar, faktu-
rering och kravverksamhet. Inom kontoret finns även enheter för utveckling och ekonomi.  

Elevhälsoenhetens verksamhetsområde spänner över det specialpedagogiska, medicinska, socia-
la, psykologiska och det omvårdande arbetet. Enheten verkar i nära samarbete med samtliga 
kommunala förskolor, samtliga kommunala och enskilda grundskolor samt gymnasieskolan. 
Elevhälsoenheten har även resursskola för elever i behov av särskilt stöd under kortare eller 
längre tid under hela eller delar av dagen.  

Inom de fyra rektorsområdena, Futurum, Gransäter/Skokloster, Gröna Dalen och Västerängen, 
finns förskola 1-5 år, familjedaghem (dagbarnvårdare) 1-5 år, öppen förskola, fritidshem (skol-
barnomsorg) 6-12 år, förskoleklass 6 år samt grundskola. Även språkklasser, förberedelseklasser 
och särskilda undervisningsgrupper är organiserade inom rektorsområden.  

Grundsärskolan är en enhet inom grundskolan Gröna Dalen, där eleverna förutom nio års skol-
plikt har rätt till ett tionde, frivilligt skolår för att bredda eller fördjupa sina kunskaper. Grundsär-
skolan har även eget fritidshem. 

Skolförvaltningens totala kostnader finansieras dels genom anslag från kommunfullmäktige och 
dels genom intäkter, framförallt reglerade föräldraavgifter och statsbidrag. 

Inom förvaltningen finansieras merparten av rektorsområdenas verksamhet genom peng, där an-
tal barn/elever, deras ålder och vistelsetid är avgörande för områdets intäkter. Resp. rektor har 
möjlighet att inom ramen för målstyrning omfördela intäkter mellan olika verksamheter så att ex 
intäkter för grundskoleelever används för förskolebarn och vice versa.  

Övriga enheter inom skolförvaltningen finansieras genom anslag. 

Sedan 2009 bär skolförvaltningen sina egna lokalkostnader, vilket innebär att resp. enhet erhåller 
intäkter beroende på antal barn/elever och belastas kostnader motsvarande bruksvärdet av loka-
len. Systemet syftar till resursoptimering av lokaler. 
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Ekonomi 

Förutsättningar 

Drift 
Budget 2010 har framräknats enligt följande (netto, tkr). 

Budget 2009    320 850 
Avgår extra tillskott för barn i behov av särskilt stöd 2009 -2 371 
Kompensation för löneökningar och inflation  5 395 
Avgår tidigare beräknat underskott 2009  -9 000 
Summa budget 2010   314 874 

I budget 2010 förutsätts att underskott 2009 uppgår till -9 000 tkr, även om senaste prognos visar 
lägre underskott. Om skolförvaltningen i bokslut 2009 redovisar lägre underskott än -9 000 tkr, 
förutsätts att mellanskillnaden tillgodoräknas förvaltningen under 2010.  

Även extra medel, såsom statsbidrag för allmän förskola för 3-åringar, som ännu inte utbetalts 
till kommunen, är inte medräknade i budgeten men förutsätts, om dessa är riktade, tillgodoräknas 
förvaltningen under 2010. 

Förvaltningen har i uppdrag att utreda eventuellt behov av ramjustering från skolnämnden till so-
cialnämnden avseende förlängd skolbarnomsorg samt ramjustering från miljö- och tekniknämn-
den till skolnämnden med anledning av att kostnader för städ och skolmat överförs mellan 
nämnderna då barn och elever flyttar mellan kommunal och enskild verksamhet. Ingen hänsyn 
till detta är taget i budget 2010. 

I budget 2010 har således ram om 314 874 tkr fördelats per verksamhet, vilket i förhållande till 
budget 2009 är en nedräkning till ca 98 % på totalnivå. 

Efter att skolnämnden fattat beslut om anslagsfördelningen på verksamhet, kommer förvaltning-
en att föreslå nämnden om nedbrytning av vissa anslag till peng per barn/elev. 

Eftersom resp. budgetansvarig har rätt att omfördela sin driftbudget inom ramen för målstyrning, 
så att ex grundskolepeng kan användas till förskoleverksamhet och vice versa, kan vissa juster-
ingar mellan verksamheter ske senare. Även investeringsbudgeten kan omfördelas mellan verk-
samheterna efter fördelning till budgetansvariga. 

Volymförändringar/beräkning av peng 
De övergripande volymförändringar per verksamhet som presenterades vid prioriteringskonfe-
rensen i april, beräknas nu på nytt nedbrutet per bl. a. förskola och avdelning. Därmed kommer 
dessa att bli underlag till totalt budgeterat antal barn och elever och som anslag kommer att divi-
deras med för att få fram resp. peng.  
Beräkningsgrunder för utbetalning av peng till enskilda verksamheter kommer att förändras bl. a. 
beroende på ny lagstiftning. 

Förvaltningen avser att dessa beräkningar med volymer, penganivåer och fördelningen av lokal-
peng redovisas för skolnämnden för beslut vid sammanträdet 2009-12-07. 

Förvaltningens uppdrag att utreda förutsättningarna för utformning samt utbetalning av barn- och 
elevpeng kommer att redovisas senare. 

Verksamhetsförändringar 
Även verksamhetsförändringar såsom planerad utökad enskild verksamhet under 2010 bearbetas 
av förvaltningen inför beräkning av peng och skolnämndens beslut 2009-12-07.  
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Beräkningsprinciper 
Förvaltningen bryter ned budgetramen i första hand till anslag på verksamhetsnivå, och därefter 
kommer vissa anslag att brytas ned till peng. Fördelningsprinciperna är i stort sett oförändrade 
sedan 2009 års budget, och budget 2010 baseras på budget 2009 utan att någon verksamhet prio-
riterats. 

Nuvarande budget 2009 har reducerats med det extra tillskott för barn i behov av särskilt stöd 
(2 371 tkr) som enbart avsåg 2009. Därefter har statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder (1 364 
tkr) samt läsa, skriva, räkna (668 tkr) minskat både intäkter samt kostnader utan att påverka för-
valtningens nettobudget. Statsbidragen har lyfts bort från budgeten då bidragen inte anses säkra. 
Dock avser förvaltningen att inför 2010 åter söka bidragen och om bidrag erhålls kommer detta 
att tillgodoräknas verksamheterna under 2010. Övriga intäkter, framförallt föräldraavgifter och 
statsbidrag för maxtaxa, förutsätts oförändrade.  
Slutligen har procentuell nedräkning gjorts för att komma i ram.  

Sammanställning driftbudget 

 Utfall Budget Tillskott Prognos Budget Förändr Not

 2008 2009 
BBSS 
2009 2009 2010 

Budg 
09/10  

Skolnämnd 344 307 0 287 240 -67
Övergripande och skolkontor 11 891 14 780 -2 371 11 875 12 470 -2 310 6.1
Elevhälsoenhet, övergripande 1 208 2 248 117 2 365 2 224 -24
Öppen förskola 774 832 0 914 834 2
Familjedaghem, egen regi 3 466 3 903 0 3 759 3 743 -159
Familjedaghem, köp och sälj 0 0 0 0 0 0
Förskola, egen regi 66 642 71 450 244 74 890 71 218 -232
Förskola, köp och sälj 8 988 11 363 0 11 892 11 242 -121
Vårdnadsbidrag 0 1 000 0 800 989 -11
Grundskola, egen regi 161 590 175 869 978 179 931 173 329 -2 540
Grundskola, köp och sälj 14 983 25 138 663 26 167 24 802 -336
Grundsärskola, egen regi 10 096 12 889 369 13 258 12 723 -167
Grundsärskola, köp och sälj -204 0 0 0 0 0
Gymnasieskola, elevhälsoenhet 0 1 071 0 871 1 059 -11
Totalt 279 778 320 850 0 327 009 314 874 -5 976
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Sammanställning investeringsbudget 

 Utfall Budget Prognos Budget Förändr Not

 2008 2009 2009 2010 
Budg 
09/10  

Skolnämnd 0 0 0 0 0 
Övergripande och skolkontor 231 370 370 445 75 
Elevhälsoenhet, övergripande 127 212 212 256 44 
Öppen förskola 1 0 0 0 0 
Familjedaghem, egen regi 12 32 32 38 6 
Familjedaghem, köp och sälj 0 0 0 0 0 
Förskola, egen regi 425 962 962 1 156 194 
Förskola, köp och sälj 0 0 0 0 0 
Vårdnadsbidrag 0 0 0 0 0 
Grundskola, egen regi 2 047 1 959 1 959 2 355 396 
Grundskola, köp och sälj 0 0 0 0 0 
Grundsärskola, egen regi 136 125 125 150 25 
Grundsärskola, köp och sälj 0 0 0 0 0 
Gymnasieskola, elevhälsoenhet 0 0 0 0 0 
Totalt 2 979 3 660 3 660 4 400 740 

Avstämning volymförändringar 

 Utfall Budget Prognos Budget Förändr Not

Antal barn/elever 2008 2009 2009 2010 
Budg 
09/10  

Familjedaghem, egen regi 56 55 50   
Förskola, egen regi 1 075 1 096 1 066   
Förskola, enskild regi 140 141 143   
Förskola, interkommunal 1 2 3   
Fritidshem, egen regi 854 900 920   
Fritidshem, enskild regi 43 47 69   
Fritidshem, interkommunal 12 7 10   
Förskoleklass, egen regi 251 275 270   
Förskoleklass, enskild regi 13 12 22   
Förskoleklass, interkommunal 2 2 3   
Grundskola, egen regi 2 175 2 066 2 018   
Grundskola, enskild regi 128 196 221   
Grundskola, interkommunal 118 96 97   
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Nyckeltal 

 Utfall Budget Prognos Budget Förändr Not

 2008 2009 2009 2010 
Budg 
09/10  

Förskolepeng   
Förskola i kommunal regi   
Familjedaghem, 1-5 år 72 862 73 126 73 126   
Förskola 1-3 år, 100 % 91 152 84 107 84 107   6.2
Förskola 1-3 år, 80 %  72 921 67 285 67 285   6.2
Förskola 4-5 år, 100 %  63 027 55 745 55 745   6.2
Förskola 4-5 år, 80 %  50 421 44 596 44 596   6.2
Förskola i enskild regi   
Förskola 1-3 år, 100 %  93 198 93 633 93 633   6.2
Förskola 1-3 år, 80 %  72 950 73 285 73 285   6.2
Förskola 4-5 år, 100 %  65 243 65 443 65 443   6.2
Förskola 4-5 år, 80 %  50 586 50 732 50 732   6.2
   
Grundskolepeng   
Grundskola i kommunal regi   
Fritidshem 17 264 17 059 17 059   
Förskoleklass 32 268 32 190 32 190   
Läsår 1-5 36 751 36 711 36 711   
Läsår 6-9 46 393 46 434 46 434   
Grundskola i enskild regi   
Fritidshem 18 017 17 819 17 819   
Förskoleklass 48 163 48 219 48 219   
Läsår 1-5 52 663 52 757 52 757   
Läsår 6-9 62 315 62 490 62 490   
   
Interkommunal ersättning   
Förskola i kommunal regi   
Förskola 1-3 år, 100 %   6.3
Förskola 1-3 år, 80 %   6.3
Förskola 4-5 år, 100 %   6.3
Förskola 4-5 år, 80 %   6.3
Fritidshem 17 840 17 490 17 490   
Förskoleklass 53 559 53 209 53 209   
Grundskola, läsår 1-5 54 933 54 583 54 583   
Grundskola, läsår 6-9 64 881 64 531 64 531   
Svenska som andraspråk 10 748 10 748 10 748   
Modersmålsundervisning 7 860 7 860 7 860   
Enskild verksamhet   
Förskola 1-3 år, 100 %   6.3
Förskola 1-3 år, 80 %   6.3
Förskola 4-5 år, 100 %   6.3
Förskola 4-5 år, 80 %   6.3
Fritidshem 18 376 18 026 18 026   
Förskoleklass 55 166 54 816 54 816   
Grundskola, läsår 1-5 56 581 56 231 56 231   
Grundskola, läsår 6-9 66 827 66 477 66 477   
Svenska som andraspråk 10 748 10 748 10 748   
Modersmålsundervisning 7 860 7 860 7 860   
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Kommentarer, drift: 
6.1 Minskningen avser det extra tillskott för barn i behov av särskilt stöd (2 371 tkr) som för-

valtningen erhöll för 2009. 

Kommentarer, investering: 
Budget 2010 per verksamhet har uppräknats utifrån Budget 2009. 

Kommentarer, volymförändringar: 
Budget 2010 kompletteras då ny sammanställning över antal barn och elever för 2010 färdig-
ställts.   

Kommentarer, nyckeltal: 
Belopp redovisas i kr per barn/elev och helår. 

För att bidrag till enskilda verksamheter ska ske på lika villkor som bidrag till kommunala verk-
samheter, och kommunala verksamheter har fri tillgång till vissa tjänster, bl. a. städ, måltider och 
overhead, kompenseras de enskilda verksamheterna för detta med en högre peng. 

Budget 2009 och Prognos 2009 utgörs av genomsnittligt belopp, eftersom beloppen förändrades 
under 2009. 

Budget 2010 kompletteras då ny sammanställning över resp. peng färdigställts. 

6.2 Under 2008 var indelningen i kommunal regi 1-3 resp. 3-5 år, samt i enskild regi 1-4 
resp. 4-5 år.  

6.3 Under 2008 och 2009 fanns ingen prislista, utan enskilda avtal slöts i de få fall som fanns. 

 

Mål 

I Håbo… 

är medborgarna i fokus 
Föräldrars tillfredsställelse med barns/elevers skolgång ska öka med 0,5 enheter jämfört med 
2009. Mäts i enkät till föräldrar. 

Andelen barn/elever som upplever att de är delaktiga i verksamheten ska öka med 0,5 enheter. 
Mäts i enkät till elever. 

Flickor respektive pojkar ska uppleva skolan som trygg och meningsfull. Mäts i enkät. 

I Håbo… 

är dina skattepengar vårt ansvar 
Andelen barn/elever som går ut grundskolan med godkända betyg ska öka med 10 % jämfört 
med 2009. Mäts genom att jämföra andelen elever som fått betyg i alla ämnen. 

Skolförvaltningens lokalanvändareffektivitet ska öka. Måluppfyllelse mäts genom att jämföra 
kostnad per meritpoäng så som dessa publiceras i ”Öppna jämförelser” 2009. 

Fler befintliga verksamheter ska delfinansieras med EU-bidrag. Mäts i antal projekt. 
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I Håbo… 

bygger vi för framtiden 
Andelen elever vars närvaro är mindre än 80 % ska minska med 10 %. 

Andelen elever som går ut grundskolan med minst väl godkänt i matematik ska öka med 5 %. 

Minst 10 % fler elever ska välja skola i kommunen 2010 jämfört med 2009. Mäts genom att jäm-
föra andelen elever/barn som väljer att gå i skola/förskola i någon annan kommun. 

I Håbo… 

är den kommunala verksamheten kvalitetssäkrad 
Ytterligare en kommunal skola ska certifieras under 2010. 

Andelen behöriga förskollärare och lärare ska öka med 5 % jämfört med 2009. Mäts genom att 
jämföra andelen av personalen som har relevant utbildning för sin anställning. 

Forskningsbaserad undervisning ska öka. Mäts i Skolportalens Match mail index. 

I Håbo… 

kan du välja 
Fler förskolor ska arbeta efter alternativa pedagogiska modeller. Mäts genom att jämföra ande-
len förskolor som arbetar efter alternativa pedagogiska modeller. 

Andelen förskolor i enskild regi ska öka. Mäts genom att jämföra andelen barn som går i försko-
lor som drivs i enskild regi. 

I Håbo… 

finns en miljö för framtiden 
Alla förskolor och skolor ska ha någon pedagogisk verksamhet, som förklarar och stimulerar 
kretsloppstänkande samt tar upp livsstilsfrågor. Mäts i enkät. 

Pappersförbrukningen ska minska med 10 % jämfört med 2009. Mäts i förbrukad volym.  

I Håbo… 

är medarbetarna kommunens viktigaste resurs 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Mäts i kvalitetssystemets personalenkät. Värdet ska ligga 
på minst 8 av 10. 

Personalen ska uppleva, att den fysiska arbetsmiljön blir bättre. Värdet ska öka med 10 % från 
2009 till 2010. Mäts i kvalitetssystemets personalenkät. 

Kompetensförsörjningen ska säkerställas. Mäts genom Kompetensbroprojektet. 

Viktiga förändringar och trender 

Den införda barn/elevpengen och lokalpengen har lett till att verksamheterna dels strävar att ut-
öka antalet platser i befintliga lokaler och dels avyttrar lokaler som man inte har behov av. 

Ökningen av antalet friskolor i kommunen och antalet platser som de erbjuder medför omställ-
ningar i de kommunala verksamheterna, vilket dels tar tid att genomföra och dels medför ökade 
kostnader. 
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Pågående projekt 

Projektet Kompetensbron 
Skolförvaltningen deltar i projektet Kompetensbron som syftar till att säkra kompetensförsörj-
ningen i förvaltningen (och i kommunen). 

Projektet e-tjänster 
I skolförvaltningen arbetas med att erbjuda föräldrar möjligheten att söka ledigt från skolan via 
hemsidan. Vidare pågår en kartläggning av vilka ytterligare tjänster som skulle kunna vara lämp-
liga att införa som e-tjänst. 

Projektet Individuella utvecklingsplaner, IUP 
Inom skolförvaltningen håller de individuella utvecklingsplanerna på att föras in i elevhanter-
ingssystemet, vilket på sikt ska möjliggöra för elever och föräldrar att kunna ta del av utveck-
lingsplanerna som en e-tjänst. Dessutom är avsikten att hanteringen med IUP ska förenklas. 

Projektet Schema och närvaro 
Verksamheternas schemaläggning läggs in elektroniskt i elevhanteringssystemet, vilket kommer 
att underlätta själva schemaläggningen och registreringen av elevernas närvaro. 

Projektet Ökad forskningsanknytning 
För närvarande pågår ett samarbete med Skolporten Forskning för att undersöka möjligheterna 
till att dels stimulera personal inom skola och förskola att forska på sin egen verksamhet, dels att 
på ett enklare sätt tillgängliggöra aktuella forskningsresultat inom förvaltningens verksamhets-
område. 

Matematikprojektet 
Kommunen har blivit tilldelad medel ur statsbidraget för matematikutveckling och projektet som 
beviljats pengar går ut på att öka kompetensen hos våra matematiklärare gällande laborativa in-
slag i matematikundervisningen och öka de verbala inslagen i undervisningen (stimulera elever-
na att prata matematik). 

 

 



Socialnämnden 
 

 

 30

Socialnämnden 

Organisation och uppdrag 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och in-
tegritet. Vård och behandling ska så långt det är möjligt genomföras i frivilliga former. Utgångs-
punkt för allt arbete är den enskildes behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Social-
förvaltningen bedriver sin verksamhet i nära samverkan med brukarna, dialogen säkerställs bland 
annat genom förvaltningens medverkan i det kommunala handikapprådet och det kommunala 
pensionärsrådet. 

Inom socialförvaltningen finns följande enheter; Socialchefens kansli, Stöd- och behandlingsen-
heten, Myndighetsenheten, Vård- och omsorg samt Intraprenad Dalängens äldreboende. 

Socialnämnden fullgör kommunens lagstiftade uppgifter inom socialförvaltningens verksam-
hetsområden såsom rätt till bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger om barn och ungdom, om-
sorger om äldre människor, omsorger om människor med funktionshinder, vård i familjehem och 
i hem för vård eller boende, medverkan i samhällsplaneringen samt kvalitetssäkring av verksam-
heten. Socialnämnden fullgör också de skyldigheter som kommunen ålagts i Tobakslagen och 
Alkohollagen. 

Det åligger socialnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Socialnämnden 
består av nio ordinarie ledamöter och fem ersättare. 

Socialchefens kansli 
Socialchefens kansli omfattar ansvarsområdena ekonomi, administration, kvalitets- och utveck-
lingsarbete, äldre- och handikappombudsman, anhörigkonsulent, budget- och skuldrådgivning, 
överförmyndarfrågor samt MAS-funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska). Kansliets upp-
drag är bland annat att ge visst administrativt stöd till socialchefen, förvaltningens olika enheter 
och Socialnämnd. 

Vård- och omsorgsenheten 
Vård- och omsorgsenheten består av omsorg om funktionshindrade och äldreomsorg. Verksam-
heterna har ett samlat ansvar för boende, vård och omsorg samt rehabilitering till personer som 
p.g.a. ålder, långvarig sjukdom eller funktionshinder är i behov av stöd i sitt dagliga liv.  

Verksamheterna utför det som beslutats i enskilda ärenden genom biståndsbedömning, startar 
och driver verksamheter för målgrupperna, planerar för kommande verksamheter och samverkar 
i stor utsträckning internt och externt.  

De olika uppdragen är att ge hjälp och stöd att klara den dagliga livsföringen i det egna hemmet, 
tillhandahålla vård och omsorg i särskilda boendeformer (äldreboende, korttidsboende och 
gruppboende) och tillhandahålla lägenheter i särskilda boendeformer. Inom vård- och om-
sorgsenheten bedrivs också hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet, anhörigstöd, fotvård 
samt restaurangverksamhet. 

Ett av Håbo kommuns äldreboenden, Dalängens äldreboende, bedrivs som en intraprenad inom 
socialförvaltningen. Boendet har 18 enrumslägenheter fördelade på två enheter. 

Stöd och behandlingsenheten 
Stöd och behandlingsenheten består av enheterna familjeteamet samt öppen missbruksvård. Inom 
stöd och behandlingsenheten bedrivs även projektet Bålstapoolarna. Familjeteamet arbetar med 
familjer med barn och ungdomar upp till 20 år som behöver stöd och hjälp att förändra sin situa-

http://www.habo.se/Demokrati--Politik/Politiker/Vem-beslutar-var/Socialnamnden/
http://www.habo.se/Stod--Omsorg/Funktionshindrade/
http://www.habo.se/Stod--Omsorg/Aldre/
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tion. För att uppnå bästa möjliga resultat i förändringsarbetet arbetar teamet utifrån att positivt 
förändra kommunikationsmönster mellan familjemedlemmarna. Här finns också socialförvalt-
ningens del när det gäller samarbetet med Biskops-Arnö samt ungdomscoaching. 

Myndighetsenheten 
Myndighetsenheten ansvarar för socialnämndens myndighetsutövning. Enheten tar emot ansök-
ningar och anmälningar gällande enskilda personer eller familjer, gör utredningar, samverkar 
med andra myndigheter. Enheten beslutar även om bistånd för insatser inom äldreomsorg och 
handikappomsorg, försörjningsstöd/socialbidrag, anmälningar gällande barn som far illa, insatser 
till barn, ungdomar och familjer via familjeteamet samt insatser till vuxna med missbruk. På en-
heten arbetar man även med ärenden gällande familjerätt, såsom faderskap, samarbetssamtal, 
vårdnad, umgänge och adoptioner samt med färdtjänst och riksfärdtjänst. 

http://www.habo.se/templates/Page____298.aspx
http://www.habo.se/templates/Page____300.aspx
http://www.habo.se/templates/Page____340.aspx
http://www.habo.se/templates/Page____1362.aspx
http://www.habo.se/templates/Page____1044.aspx
http://www.habo.se/templates/Page____618.aspx
http://www.habo.se/templates/Page____620.aspx
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Ekonomi 

Socialnämnden har år 2010 tilldelats en budgetram om 178 741 tkr från Kommunfullmäktige. 
Budgetramen har ökat med 2 349 tkr jämfört med föregående år. Ökningen motsvaras av löne-
ökningsmedel. Behoven för 2010 bedöms till 190 876 tkr. Det är en skillnad jämfört med den av 
kommunfullmäktige beslutade budgetramen om 12 135 tkr. I nedanstående driftsredovisning för-
klaras orsakerna till de ökade behoven. 

Sammanställning driftbudget 

  Utfall Prognos Budget Behov Förändr Not

  2008 Aug-09 2009 2010 2009/2010   
          
Socialnämnd 260 280 280 280 0   
Pensionärsråd 42 45 45 45 0   
Biståndsutskott 92 108 108 108 0   
Biståndsutskott jourverksamhet 85 86 86 86 0   
S:a Nämnd o styrelseverksamhet 479 519 519 519 0   
          
Alkoholtillstånd 4 46 46 200 154   
S:a Miljö- o hälsoskydd 4 46 46 200 154   
          
Socialchefens kansli 6 671 6 068 6 025 4 706 -1 319  7.1
S:a övergripande socialtjänst 6 671 6 068 6 025 4 706 -1 319   
          
Westerlunds rehab 727 750 750 780 30   
Hemsjukvård 6 629 7 142 7 962 7 298 -664  7.2
Hemtjänst 12 655 13 599 13 688 14 547 859  7.3
Trygghetslarm -47 -10 -10 -10 0   
Dagverksamhet äldre, egen regi 65 608 458 700 242  7.4
Korttidsboende Slussen 2 906 3 780 3 780 3 778 -2   
Rehabilitering 4 889 4 676 4 726 4 783 57   
Utskrivningsklara 339 400 700 700 0   
Handläggning äldreomsorg 999 914 1 009 1 021 12   
Äldreboende – Hus 2 10 345 10 532 10 482 10 888 406  7.5
Äldreboende – Hus 4 12 011 9 142 9 142 9 801 659  7.5
Natten  0 2 336 2 144 3 246 1 102  7.6
Intraprenad Äldreboende Dalängen 8 914 9 585 9 585 9 993 408  7.7
Äldreboende – Dalängen (avgifter och hy-
ror) -646 496 496 496 

0
  

Institutionsvård äldre 2 669 2 079 1 000 1 500 500  7.8
Institutionsvård psykiatri 144 0 0 0 0   
Socialpsykiatri, dag 4 446 3 109 3 109 3 896 787  7.9
Socialpsykiatri, natt - 2 097 2 097 2 097 0   
S:a Vård, behandling och service ÄHO 67 045 71 235 71 118 75 514 4 396   
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 Utfall Prognos Budget Behov Förändr Not 
 2008 Aug-09 2009 2010 2009/2010   

Personliga assistenter LSS 2 540 2 610 2 937 2 872 -65 7.10 
Personliga assistenter LASS 5 142 4 802 5 263 4 462 -801  7.10
Oktavia, gruppboende 6 075 7 490 7 340 8 139 799  7.11
Väppeby, gruppboende 3 376 3 846 3 766 4 002 236  7.12
Handläggning handikappomsorg 592 1 246 1 196 1 234 38   
Boende m särskild service, externt 7 857 8 275 8 332 6 964 -1 368  7.13
Nytt korttidsboende LSS  0 800 800 0   
Korttidsboende Ekan 2 872 3 103 3 183 3 733 550  7.14
Korttidsboende tjänsteköp LSS 717 919 612 970 358  7.15
Daglig verksamhet LSS 3 168 3 389 3 926 4 000 74  7.16
Öppna behandl. insatser LSS, Biskops Arnö 0 500 1 200 2 032 832  7.17
Avlösarservice i hemmet LSS    400 400  7.18
Kontaktpersoner LSS 551 780 560 560 0   
Kontaktfamilj LSS  20 0 31 31   
S:a Insatser enligt LSS 32 890 36 980 39 115 40 199 1 084   
          
Färdtjänst 1 644 1 700 1 545 1 706 161   
Riksfärdtjänst 1 291 900 1 200 900 -300   
S:a Färdtjänst/riksfärdtjänst 2 935 2 600 2 745 2 606 -139   
          
Fotvård -70 13 13 10 -3   
Restaurang Pomona 138 324 324 497 173  7.19
Anhörigstöd, äldre    310 310  7.20
Reception/vaktmästeri Pomona 2 567 6 346 6 346 6 401 55   
Pool 193 353 253 262 9   
S:a Förebygg äldre- och handikappom-
sorg 

2 828 7 036 6 936 7 481 545   

          
Myndighetsenhetens kansli 0 1 630 1 301 3 283 1 982  7.21
Kansli stöd och behandling 0 0 0 533 533  7.22
Handläggning vuxenstöd 943 1 424 1 824 1 690 -134   
Institutionsvård vuxna 1 402 2 897 1 714 1 720 6   
Öppen missbruksvård 834 1 465 1 465 1 215 -250   
Kontaktpersoner vuxna SoL 346 400 365 366 1   
Familjehem vuxna SoL 73 0 100 0 -100   
Handläggning stöd och bistånd BoU 6 015 4 959 5 429 5 002 -427  7.23
Institutionsvård BoU 6 640 6 565 4 020 7 000 2 980  7.24
Handläggning familjehem 0-20 år 1 415 1 107 1 207 1 311 104   
Familjehem 0-20 år 5 641 6 176 5 566 4 871 -695  7.25
Familjehem 0-20 år, extern regi    2 239 2 239  7.25
Kontrakterat jourhem 999 997 997 281 -716  7.26
Behandlingsaktiviteter öppen vård unga 2 135 2 479 1 567 951 -616  7.27
Kontaktpersoner BoU SoL 1 232 1 539 1 150 1 663 513  7.28
Handläggning kontaktpersoner SoL    252 252  7.29
Kontaktfamilj BoU SoL 1 069 750 1 050 1 050 0   
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 Utfall Prognos Budget Behov Förändr Not 
 2008 Aug-09 2009 2010 2009/2010   

Familjebehandling 3 100 3 297 3 297 2 696 -601 7.30
Korttidsboende tjänsteköp BoU SoL 13 50 50 0 -50   
Ungdomscoaching (Bålstavägen 29)    1 405 1 405  7.31
Familjerätt 1 157 1 093 1 253 1 099 -154   
Familjerådgivning 225 400 224 398 174  7.32
S:a Individ och familjeomsorg 33 239 37 228 32 579 39 023 6 444   
         

Handläggning försörjningsstöd 4 361 2 510 2 910 2 560 -350   

Försörjningsstöd 9 572 14 100 11 073 14 228 3 155   

Sociala jourboenden -72 0 156 156 0   

S:a Ekonomiskt bistånd 13 861 16 610 14 139 16 944 2 805 7.33

   

Arbetsmarknadsåtgärder 2 913 3421 3 171 3 400 229 7.34

   

Totalt 162 865 181 743 176 393 190 876 14 483   

   

Kommunfullmäktiges rambeslut 176 393 178 741 2 348  

Skillnad KF ram och bedömda behov 12 135  

   

 

Sammanställning investeringsbudget 

 Utfall Prognos Budget Budget Förändr Not

 2008 Aug -09 2009 2010 2009/2010 

Vård och omsorg 695 250 350 275 -75 
Rehab 390 500 500 500 0 
Nytt korttidsboende LSS - 0 150 150 0 
Individ och familjeomsorg 126 100 0 150 150 
Totalt 1 211 850 1 000 1 075 75 
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Avstämning volymförändringar 

 Utfall Prognos Budget Budget Förändr Not 
 2008 Aug 2009 2009 2010 2009/2010 

Vård och omsorg för äldre   
Hemsjukvård   
Antal kunder 313 315 i.u. 330 - 
Antal årsarbetare inkl natt 10,62 11,39 11,39 0 
   
Hemtjänst   
Kunder med vård och service 159 160 i.u. 170 - 
Kunder med enbart service 48 50 i.u. 50 - 
Kunder med enbart larm 60 70 i.u. 75 - 

   
Totalt antal kunder 267 280 i.u. 295 - 
   varav kund som erhållit hemsjukvård 55 60 i.u. 65 - 

   
Totalt antal årsarbetare 28 28,99 31,39 32,5 0,81 
    varav antal dag årsarbetare i.u. 24,95 27,35 28,5 1,15 7.35
    varav natt årsarbetare i.u. 4,04 4,04 4,00 -0,04 

   
Korttidsboende   
Antal vårdplatser 12 12 12 12 0 
Antal årsarbetare 7,67 7,04 8,17 7,67 -0,5 

   
Särskilt boende - Hus 2   
Antal boenden 33 33 33 33 0 
Antal årsarbetare 21,63 22,73 22,73 22,73 0 

   
Särskilt boende - Hus 4   
Antal boenden 32 32 32 32 0 
Antal årsarbetare 21,3 22,4 23,45 23,45 0 

   
Nattpersonal Hus 2 och 4   
Antal årsarbetare 3,95 4,43 3,95 5,87 1,92 7.36

   
Särskilt boende - Dalängen   
Antal boenden 18 18 18 18 0 
Antal årsarbetare inkl natt 16,94 18,24 18,07 18,07 0 

   
Socialpsykiatri   
Antal kunder, dagtid 20 20 i.u. 25 - 
Antal årsarbetare inkl natt 6 10,6 10,63 11,63 1,00 7.37
Antal beslut, boendestödstimmar 7 280 8 767 i.u. 9 300 - 
Antal besök, Källans dagverks 2 541 1 915 i.u. 2 100 - 
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 Utfall Prognos Budget Budget Förändr Not 
 2008 Aug 2009 2009 2010 2009/2010 

INSATSER ENLIGT LSS   
Personlig assistans   
Beviljade timmar LASS 67 542 71 140 i.u. 73 548 - 
Utnyttjade timmar LASS - 72 283 i.u.   
Beviljade timmar LSS 7 104 9 702 i.u. 8 556 - 
   
Oktavia    
Antal brukare 5 6 5 6 1 7.38
Antal årsarbetare 11,16 10,44 11,57 12,32 0,75 7.39

   
Väppeby   
Antal brukare 6 6 6 6 0 
Antal årsarbetare 7 6,75 7 7 0 

   
Korttidsboende Ekan   
Antal brukare 18 20 i.u 23 - 
Antal boendedygn 936 846 i.u 975 - 
Antal årsarbetare 5,7 6 5,61 6,37 0,76 7.40
   
Daglig verksamhet LSS   
Antal deltagare 32 31 i.u. 33 - 
   varav företagsplatser 12 11 i.u. 12 - 
   
INDIVID O FAM OMSORG   
Institutionsvård vuxna   
Antal personer/placeringar 13 15 i.u. 10 - 
Antal vårddygn 1 297 2 029 i.u. 1 700 - 

   
Institutionsvård barn och unga   
Antal personer/placeringar 11 13 i.u. 12 - 
Antal vårddygn 2 342 2 003 i.u. 1 800 - 

   
Barnavårdsutredningar   
Aktualiseringar 517 535 i.u. 560 - 
Inledda utredningar 165 153 i.u. 175 - 
Avslutade utredningar 124 172 i.u. 150 - 

   
Familjehem 0-20 år   
Antal personer/placeringar 21 33 i.u. 35 - 

   
Familjebehandling   
Behandlingsinsatser 181 210 i.u. 230 - 
   varav individuella familj 109 110 i.u. 130 - 
   varav i grupp 72 100 i.u. 100 - 

   
Försörjningsstöd   
Antal hushåll 358 373 i.u. 375 - 
   varav arbetslösa 167 250 i.u. 250 - 
Antal bidragsmånader 1 521 1 700 i.u. 1 700 - 
Antal bidragsmånader/hushåll 4,25 4,56 i.u. 4,53 - 
Avslutade ärenden i.u. 200 i.u. 200 - 
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Nyckeltal       

 Utfall Prognos Budget Budget Förändr Not 

 2008 Aug 2009 2009 2010 2009/2010 
VÅRD OCH OMSORG FÖR 
ÄLDRE  

 

Hemsjukvård   

Kostnad kr per kund 21 162 22 673 - 24 260 - 
   
Hemtjänst   
Personaltäthet inkl natt 0,12 0,11 - 0,11 - 
Andel årsarbetare med utbildning 90% 90% - 90% - 
Kostnad kr per kund 47 396 48 568 - 51 967 - 
   
Korttidsboende   
Personaltäthet exkl natt i.u. 0,42 - 0,42 - 
Andel årsarbetare med utbildning i.u. 80% - 80% - 
Kostnad kr per plats 242 143 315 000 314 976 314 833 -143 

   
Särskilt boende - Hus 2   
Personaltäthet exkl natt 0,66 0,66 0,66 0,66 0 
Andel årsarbetare med utbildning 54% 59% 60% 60% 0 
Kostnad kr per boende exkl natt 313 166 319 152 317 663 329 939 12 276 

   
Särskilt boende - Hus 4   
Personaltäthet exkl natt 0,67 0,67 0,67 0,67 0 
Andel årsarbetare med utbildning 72% 79% 79% 80% 1% 
Kostnad kr per boende exkl natt 322 952 285 688 285 688 306 281 20 593 

   
Särskilt boende - Dalängen   
Personaltäthet inkl natt 0,94 1,01 1,00 1,00 0 
Andel årsarbetare med utbildning 100% 100% 100% 100% 0 
Kostnad kr per boende inkl natt  459 322 532 500 532 487 555 166 22 679 

   
Socialpsykiatri   
Personaltäthet dag 0,25 0,25 0,25 0,25 0 
Andel årsarbetare med utbildning 83% 100% 100% 100% 0 

   
INSATSER ENLIGT LSS   
Oktavia gruppboende   
Personaltäthet 2,24 1,74 2,32 2,06 -0,26 7.41
Andel årsarbetare med utbildning 54% 60% 60% 60% 0 
Kostnad per brukare 1 189 400 1 248 333 1 467 942 1 356 500 -111 442 7.42

   
Väppeby gruppboende   
Personaltäthet 1,17 1,13 1,17 1,17 0 
Andel årsarbetare med utbildning 86% 86% 86% 86% 0 
Kostnad per brukare 600 000 627 000 627 000 667 000 40 000 

   
Korttidsboende Ekan   
Andel årsarbetare med utbildning 70% 100% 100% 100% 0 
Kostnad per brukare 145 833 159 169 - 162 304 - 
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 Utfall Prognos Budget Budget Förändr Not 

 2008 Aug 2009 2009 2010 2009/2010 
INDIVID OCH 
FAMILJEOMSORG 

  

   
Institutionsvård vuxna   
Kostnad per plats 107 846 193 133 i.u. 172 000 - 

   
Institutionsvård barn och unga   
Kostnad per plats 603 636 505 000 i.u. 583 333 - 

   
Familjehem 0-20 år   
Kostnad per plats 268 619 187 152 i.u. 203 142 - 

   
Försörjningsstöd   
Kostnad per hushåll per år 31 132 37 802 i.u. 37 941 - 

   

 

Kommentarer, drift: 
7.1 Socialchefens kansli har fått en lägre budget på grund av omfördelning av tjänster. 

7.2 Hemsjukvården har varit för högt budgeterad under 2009 och har anpassats till faktisk 
nivå. 

7.3 Hemtjänsten har utökats 2009 på grund av fler ärenden och har fått en ökad budget 2010 
beroende på en förväntad fortsatt ökning av antalet brukare. I september 2008 fanns 3 664 
biståndsbedömda timmar i hemtjänsten. I september 2009 var det 4 310. Enligt senaste be-
folkningsprognos ökar andelen personer över 65 år med 7,6 % 2010. 

7.4 Dagverksamhet för äldre har ökad kostnad beroende på ett enskilt personalärende. 

7.5 Äldreboende hus 2 och 4. Ökat semestervikarier från fyra till fem veckor. Det har visat sig 
att man tar ut 5 veckors semester. Eftersom ersättning för detta tidigare varit för låg har 
verksamheterna ibland tvingats att ha hålla igen på bemanning för att klara budget. Sänkt 
inskolning från fyra till tre dagar. 

7.6 Natten. 1,92 årsarbetare har tillkommit på grund av en brukare som kan behöva akuta in-
satser. Det är tre stycken 0,64-tjänster vilket är minimum för att täcka varje natt året runt. 

7.7 Dalängens intraprenad. Ökat semestervikarier från fyra till fem veckor. Sänkt inskolning 
från fyra till tre dagar. 

7.8 Institutionsvård äldre. Budgeten har ökat med 500 tkr då förvaltningen räknar med att en-
dast kunna erbjuda en brukare boende i Håbo. Det beror på att det finns flera beslut om 
särskilt boende för äldre som inte ännu har verkställts. Skulle vi erbjuda två personer som 
vi idag köper plats för ett boende i Håbo finns risk för att kostnaderna för utskrivningsklara 
ökar. 

7.9 Socialpsykiatri dag. Överflyttning av ärenden från personlig assistans LSS och utökning av 
1,0 årsarbetare eftersom behovet av boendestöd förväntas öka. I augusti 2008 fanns det      
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4 155 beslutade boendestödstimmar inom socialpsykiatrin. I augusti 2009 var det 5 845 
timmar. 

7.10 Personlig assistans LSS och LASS. Budgeten har minskats med 866 tkr. Ett par ärenden 
har avslutats, någon person har fått LASS-ersättning, en buffert finns med 1 050 timmar 
LASS och 300 timmar på LSS. 

7.11 Oktavia. Budgeten har ökat med 799 tkr. Antal boende har ökat från fem till sex. Dessutom 
finns en hyreskostnad för paviljongen. Kostnaden per brukare har dock minskat med      
111 tkr per år. 

7.12 Väppeby. Ökat med 236 tkr. Anledningen är hyresökningar och ökade kostnader för obe-
kväm arbetstid och att det är budgeterat för fem veckors semester. 

7.13 Boende med särskild service, externt LSS. Minskning med 1 746 tkr. Förvaltningen har 
räknat med att en brukare avslutas i januari och en per den 1 juli.  

7.14 Ekans korttidsboende. Ökning av budgeten med 550 tkr. Anledningen är framför allt att 
förvaltningen behöver ha vaken natt i verksamheten. Eventuellt kan en lösning med per-
sonlig assistent bli aktuellt istället vilket i så fall skulle halvera kostnaden. 

7.15 Korttidsboende tjänsteköp LSS. Kostnaderna beräknas öka med 358 tkr särskilt för kollo 
och lägerverksamhet. 

7.16 Daglig verksamhet LSS. Förvaltningen känner till två brukare som kommer att tillkomma 
2010. En brukare i början av året och en i augusti/september. 

7.17 Öppna behandlingsinsatser LSS (Biskops Arnö). Kostnaderna 832 tkr vilket är en helårsef-
fekt för verksamheten. Av de deltagare som finns idag så är det med stor säkerhet så att 
åtminstone en av dessa annars skulle vara på en köpt institution utanför kommunen. 

7.18 Avlösarservice i hemmet LSS. Fanns tidigare under verksamhet Personlig assistent. Anta-
let verkställda insatser har också ökat. 

7.19 Pomona restaurang. Intäkterna är minskade från 3 800 tkr till 3 700 tkr vilket innebär en 
nettokostnadsökning med 100 tkr år 2010. Övrigt 73 tkr är löne- och prisökningar. 

7.20 Anhörigstöd äldre. Verksamheten fanns tidigare under Pooltjänster och har inte varit bud-
geterad. I den nya lagstiftningen som gäller fån 2009 har det blivit en skyldighet för att 
kommunen att utföra avlastning för anhöriga. Tidigare var det en möjlighet. För 2010 finns 
också avsatt medel för 5 månader för en tjänst som anhörigkonsulent eftersom de beviljade 
projektmedlen tar slut den 31 juli 2010.  

7.21 Myndighetsenhetens kansli. Ökning av budget med 1 982 tkr. På verksamheten finns en 
vakant chefstjänst. 0,75 systemansvarig och 0,5 utvecklingsledare har omfördelats från so-
cialchefens kansli liksom socialjouren. 

7.22 Kansli Stöd och behandlingsenheten. Särredovisas jämfört med 2009.  

7.23 Handläggning stöd och bistånd barn och unga. Minskning av budget med 427 tkr beror på 
att budget för biträdande enhetschef istället finns under myndighetsenhetens kansli. 

7.24 Institutionsvård barn och unga. Verksamheten är budgeterad med 7 000 tkr vilket motsva-
rar genomsnittskostnad de senaste fem åren inklusive prisökningar. 
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7.25 Familjehem 0-20 år, egna och externt köpta. Kostnaderna har ökat med 1 544 tkr. Fler fa-
miljehem har tillkommit. Antalet personer i familjehem 2008 var 21 stycken. Prognosen 
för 2009 är 33 personer. 

7.26 Kontrakterat jourhem. Minskat med 716 tkr då budgeten för 2009 inte har varit korrekt. 

7.27 Behandlingsaktiviteter öppen vård unga. Minskning med 616 tkr. Förvaltningen räknar 
med att klara detta i och med den nya satsningen på Bålstavägen 29. 

7.28 Kontaktpersoner barn och unga. Har ökat med 513 tkr på grund av fler ärenden. 

7.29 Handläggning kontaktpersoner. Tjänsten särredovisas i årets budget för att understryka att 
förvaltningen prioriterar att följa kostnader och kvalitet vad gäller kontaktpersoner. 

7.30 Familjebehandling. Kostnaderna minskar med 601 tkr beroende på 0,75 tjänst har omför-
delats till stöd och behandlingsenhetens kansli. En minskning med 0,5 årsarbetare har ock-
så skett. 

7.31 Ungdomscoaching (Bålstavägen 29). Ny verksamhet vars syfte är att minska kostnaderna 
särskilt för köpt öppen vård och köpta kvalificerade kontaktpersoner. I verksamheten finns 
personal som har i uppdrag att stötta ungdomar som ett alternativ till andra insatser samt 
också kunna vara ett stöd i den nödvändiga vården efter en institutionsvistelse. 

7.32 Familjerådgivning. Verksamheten har budgeterats som det prognostiserade utfallet för 
2009. Kostnaderna för 2009 har nästan fördubblats jämfört med 2008. 

7.33 Ekonomiskt bistånd. Förvaltningen räknar med att kostnaderna för försörjningsstöd blir 
lika som 2009. För 2009 har dessa varit för lågt budgeterade varför 2 805 tkr ytterligare har 
budgeterats här. Vid en jämförelse mellan första halvåret 2009 och första halvåret 2008 har 
kostnaderna för försörjningsstöd ökat med 14 % i Håbo kommun. Den genomsnittliga ök-
ningen i länet är 15 %. I våra närliggande kommuner har kostnaderna för samma period 
ökat med 22 % i Enköping, med 25 % i Knivsta, med 33 % i Upplands-Bro och med 18 % 
i Sigtuna. 

7.34 Arbetsstöd extern regi. Kostnaderna för 2010 beräknas öka med 229 tkr. 

Kommentarer, investering: 
Budgetramen har ökat med 75 tkr jämfört med 2009. Den stora posten om 500 tkr avser tekniska 
hjälpmedel. 

Kommentarer, volymförändringar: 
7.35 Hemtjänstens personal har förstärkts på grund av fler ärenden. I september 2008 fanns 

3 664 biståndsbedömda timmar i hemtjänsten. I september 2009 var det 4 310. 

7.36 Nattpersonalen för Hus 2 och 4 har utökats med 1,92 tjänst. Detta för att en brukare kan 
behöva akuta insatser. Det är tre 0,64 tjänster, vilket är minimum för att täcka varje natt 
året runt. 

7.37 Antal årsarbetare inom socialpsykiatrin har utökats med 1,0 årsarbetare eftersom behovet 
av boendestöd ökar. I augusti 2008 fanns det 4 155 beslutade boendestödstimmar och ett år 
senare har var det 5 845 timmar. En ökning med 1 690 timmar på ett år. 

7.38 Antalet boende på Oktavia har ökat med en, från fem till sex. 



Socialnämnden 
 

 

 41

7.39 På grund av fler boende på Oktavia har verksamheten utökats med 0,75 årsarbetare. 

7.40 Antal årsarbetare på Ekans korttidsboende har utökats med 0,76 årsarbetare därför att verk-
samheten behöver ha vaken natt. Eventuellt kan en lösning med personlig assistent bli ak-
tuellt istället. 

Kommentarer, nyckeltal: 

7.41 Personaltätheten per brukare på Oktavia är 0,31 lägre jämfört med 2009. På grund av att 
antalet boende har ökat från fem till sex har ytterligare 0,75 årsarbetare har anställts.  

7.42 Kostnaden per brukare/boende är 111 442 tkr lägre jämfört med budget 2009 trots att anta-
let årsarbetare har ökat med 0,75.  

Mål 

I Håbo… 

är medborgarna i fokus 
85 % av de med hemtjänstinsatser ska uppleva att de har stora eller mycket stora möjligheter att 
påverka när man får hjälp. 

Andelen av de boende på Pomona och Dalängen som upplever att behovet av aktiviteter blir bra 
eller mycket bra tillgodosett ska vara minst 70 %. 

Fel i läkemedelshanteringen ska minska med minst 50 % jämfört med 2009. 

Den genomsnittliga hjälptiden för försörjningsstöd ska vara högst fyra månader. 

Alla boende på Pomona och Dalängen med mer än fem läkemedel per dag ska under 2010 ha en 
läkemedelsgenomgång med farmacevt och läkare. 

E-post till socialförvaltningen ska besvaras inom 36 timmar helgfri vardag. 

I Håbo… 

är dina skattepengar vårt ansvar 
Socialförvaltningen ska utveckla minst ett nytt arbetssätt som förebygger institutionsplaceringar. 

Socialnämnden ska i samarbete med samordningsförbundet göra en ansökan till ESF (Europeis-
ka socialfonden). 

I Håbo… 

bygger vi för framtiden 
Socialnämnden ska skapa förutsättningar för flera aktörer inom omsorgen av äldre och funk-
tionshindrade. 

I Håbo… 

är verksamheterna kvalitetssäkrad 
Genom en fortsatt utökad samverkan mellan de enskilda skolorna och socialtjänsten ska stödet 
till barn med särskilda behov utvecklas och möjligheterna till stöd och behandling inom kommu-
nen förbättras. 

Verksamhetsredovisning till socialnämnden av nyckeltal ska ske varje kvartal. 
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I Håbo… 

kan du välja 
Under 2010 ska möjligheterna för brukarna att välja olika aktörer/utförare för vård, boende och 
omsorg öka. 

I Håbo… 

finns en miljö för framtiden 
Införa rutiner för källsortering inom hela socialförvaltningens verksamhet. 

Minska energianvändningen i kommunens lokaler. 

Vid utbyte eller eventuell nyanskaffning av fordon till socialförvaltningen ska miljövänligt alter-
nativ inköpas. 

All personal ska få minst en miljöutbildning under 2010. 

I Håbo… 

är medarbetarna kommunens viktigaste resurs 
Samtliga medarbetare ska ges möjlighet till vidareutbildning vid minst två tillfällen under verk-
samhetsåret.  

Viktiga förändringar och trender 

Negativa förändringarna i sysselsättningsgraden har ökat kommunens kostnader för försörjnings-
stöd. Med lågkonjunkturen kan vi förvänta oss konsekvenser utifrån att många arbetstagare har 
valt att lämna fackförbund och A- kassor, det finns då inga andra skyddsnät än kommunens för-
sörjningsstöd. 

I augusti startade också 29:an vilket är ett boende för ungdomar på Bålstavägen 29. Målgrupp är 
ungdomar som kommer hem från institutionsvistelse och ungdomar som behöver stöd för att 
undvika en framtida institutionsvistelse. Just nu är det tre ungdomar som bor där. En viss av-
veckling av köpta behandlingsinsatser har kunnat ske. 

Under verksamhetsåret så har samarbetet med skolförvaltningen och bildningsförvaltningen ut-
vecklats. Det övergripande syftet är att ge ett gemensamt stöd till barn och ungdomar som behö-
ver det på ett så bra sätt som möjligt. Arbetet har kommit en god bit på väg men kan fortfarande 
utvecklas. 

Under sommaren 2009 har det beslutats om fyra placeringar på s.k. SIS-institutioner. Placering-
arna beräknas pågå åtminstone fram till 30 juni 2010. 

Individ- och familjeomsorgen har granskats i jämförelseprojektet ”5-klövern”. Betyget i denna 
granskning blev till stora delar gott. 

Efterfrågan på särskilt boende och korttidsplatser inom äldreomsorgen har varit mycket hög un-
der året. Det har medfört att samtliga 12 platser på korttidsboendet mestadels är belagda och att 
”kön” till särskilt boende har varit mellan 10-18 personer i stort sett hela tiden det senaste halv-
året. 

En upphandling av driften av Pomona, hus 2 pågår för närvarande och förväntas slutföras i bör-
jan av 2010.  
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Förvaltningens arbetsmarknadsenhet och daglig verksamhet LSS har efter en upphandling lagts 
ut på entreprenad från den 1 juli 2009. Verksamheten bedrivs nu av Svensk Kommuntjänst AB. 

Pågående projekt 

I samverkan med Biskops-Arnö folkhögskola och bildningsförvaltningen har socialförvaltningen 
startat ett arbete som syftar till att erbjuda ungdomar ett bättre stöd på hemmaplan och därmed 
undvika institutionsplaceringar. Målgruppen är i första hand ungdomar med neuropsykiatrisk 
problematik men även andra ungdomar med behov av stöd kan bli aktuella. 

Myndighetsenhetens största utmaning har varit och är att organisera arbetet på ett sådant sätt att 
uppdraget kan utföras med hög kvalitet och med en kompetent stabil personalgrupp. Detta är en 
grund för att nå det övergripande målet med att vara en av Sveriges 10 bästa socialtjänster 2010. 
Myndighetsenheten bedriver ett implementeringsarbete av den evidensbaserade metoden BBIC 
(Barns Behov I Centrum) inom Barn och ungdomsgruppen. Arbetsmodellen påverkar hela enhe-
tens arbete och förstärker barnperspektivet. Skola och barnomsorg utbildas i vad BBIC innebär. 

ASI som utredningsverktyg för vuxna missbrukare är under implementering. Myndighetsenheten 
deltar i Läns samarbetet RIM projektet som avser implementering av Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för missbruksvården. 

I samarbete med Enköpings kommun, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen har 
det tagits fram ett projektförslag, kallat projekt ”Sara”, rörande rehabilitering för personer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektansökan har med mindre revideringar godkänts av sam-
ordningsförbundets styrelse. 

I samverkan med Enköpings kommun har genomförts ett projekt för att införa kundval i hem-
tjänsten. Projektet är nu i en slutfas och kundval planeras vara infört den 1 november 2009. 
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Miljö- och tekniknämnden 

Organisation och uppdrag 

MTF-ledning 
MTF-ledning omfattar sekretariatet för miljö- och tekniknämndens verksamheter, förvaltningsö-
vergripande information och miljöstrategiskt arbete. Här sker även samordning av exploaterings-
verksamhet samt uppföljning och kontroll. 

Fastighetsavdelningen 
Fastighetsavdelningens ansvarsområde omfattar drift och underhåll av kommunens byggnader, 
ny-, om- och tillbyggnation av kommunala byggnader samt lokalvård av egna och inhyrda loka-
ler. Avdelningen ansvarar även för fastighetsberedskap, bostadsanpassning och naturvård.  

Avdelningen förvaltar kommunens byggnader, omfattande skolor, förskolor, sporthallar, förvalt-
ningsfastigheter, förenings- och affärslokaler samt bostäder till en total bruksarea av 90 600 m2. 

Gatuavdelningen 
Gatuavdelningen ansvarar för gator, vägar, belysning, gång- och cykelvägar (gc-vägar), parker-
ingar, parker, gårdsanläggningar, fritidsanläggningar, skogar och naturreservat. 

Avdelningen sköter drift och underhåll av 153,8 km kommunala gator (varav 49,2 km är gc-
vägar) samt 30,1 km statskommunala gator och vägar (varav 10,4 km är gc-vägar), 5 784 ljus-
punkter, ishallen, simhallen, bussterminal, busskurer, stationsområden och parkeringar. Avdel-
ningen sköter även parkeringsövervakning, parker, skog och grönområden och den yttre miljön 
vid kommunens anläggningar. 

Miljöavdelningen 
Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn och handläggning av ärenden i enlighet med Miljöbalken 
och Livsmedelslagen. Miljöavdelningen genomför även utredningar för att förebygga olägenhe-
ter för människor hälsa och miljön, kontrollerar miljöskydd inom lantbruket samt arbetar med 
rådgivning och informations- och kunskapsspridning. 

Byggavdelningen 
Byggavdelningen arbetar med frågor som rör bygglovsprövning och tillsyn över pågående bygg-
projekt. Avdelningen ansvarar även för skyddsrumsbesiktningar, obligatorisk ventilationskon-
troll (OVK), bygganmälan, tillsyn och kontroll samt handläggning av tillstånd för brandfarlig 
vara. 

Planavdelningen 
Planavdelningen arbetar med planläggning såsom översiktsplanering, upprättande av områdesbe-
stämmelser, detaljplaner samt mät, beräkning och kart (MBK). 

Avdelningen ansvarar även för kommunens översikts-, primär- och VA-kartor, uppdatering av 
byggnads- och adressregister till Lantmäteriets fastighetsdatasystem, framtagande av nybygg-
nadskartor, projekteringsunderlag och detaljplanekartor, utstakningar av byggnader samt inmät-
ningar. Vidare ansvarar avdelningen för kommunens geografiska informationssystem (GIS). 

Kostavdelningen 
Kostenhetens ansvarsområde omfattar tillagning av frukost, varm lunch och mellanmål till Håbo 
kommuns förskolor (10 st tillagningskök och 2 st mottagningskök) och skolor (5 st tillagnings-
kök och 2 st mottagningskök). 

Rådgivning till andra förvaltningar och enheter i frågor som berör köksverksamhet. 
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VA-avdelningen 
VA-avdelningen ansvarar för den kommunala VA-verksamheten. Detta innefattar produktion 
och distribution av dricksvatten till hushåll och näringsliv samt avledningen och rening av spill-
vatten. VA-avdelningen ansvarar även för bortledande av dagvatten.  

Avfallsavdelningen 
Avfallsavdelningen ansvarar för allt som rör avfall och återvinning i kommunen såsom insam-
ling av avfall, återvinningscentralen i Västerskog samt 14 återvinningsstationer. Kundtjänst för 
VA- och renhållning sköter kontakt med abonnenter och ansvarar för faktureringen.  

Miljöstrategiska enheten 
Miljöstrategiska enheten arbetar för att infria kommunens inriktning ”I Håbo kommun finns en 
miljö för framtiden”.  

Miljöstrategen arbetar kommunövergripande och strategiskt och fungerar som samordnare och 
som ett stöd till övriga verksamheters miljöarbete. Genom att driva kommunens interna miljöar-
bete, informera och samverka, medverkar miljöstrategiska enheten till en långsiktigt hållbar ut-
veckling av Håbo kommun. 

Energirådgivningen 
Energirådgivningen bedrivs på entreprenad tillsammans med 26 andra kommuner i Stockholms-
regionen. Energirådgivningen finansieras av statligt bidrag från Energimyndigheten. 
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Ekonomi 

Miljö- och tekniknämndens totala budgetram för 2010 uppgår till 78 375 tkr netto.  

Avfalls- och VA-verksamheten redovisas separat. 

Sammanställning driftbudget       

Driftsredovisning, tkr Utfall Prognos Budget Budget Förändring Not 
 2008 2009 2009 2010 2009/2010  
Nämnd o styrelseverksamhet 392 470 470 470 0
Handikappråd 33 40 40 40 0
Miljö- o tekniknämnden 211 240 240 240 0
Tillståndsnämnden 147 190 190 190 0
   
MTF-Ledning 19 742 3 170 4 105 2 525 -1 580
MTF-ledning 19 742 2 805 2 905 2 560 -345 8.1
Ofördelade medel 0 400 1 200 0 -1 200 8.2
Motorvärmare 0 -35 0 -35 -35
   
Planavdelningen 1 483 2 432 2 132 2 500 368
Mät, kart o GIS 937 1 030 1 030 1 300 270 8.3
Detaljplan, områdesbestäm 546 1 402 1 102 1 200 98
   
Byggavdelningen 263 1 116 1 116 700 -416  
Bygg 1 133 1 116 1 116 700 -416 8.4
Bygglov, tillsyn, kontroll -870 0 0 0 0
Energirådgivning 0 0 0 0 0
   
Gatuavdelningen 26 237 25 962 25 962 28 000 2 038
Kommunvägar 4 497 4 077 4 077 4 777 700 8.5
Gång o cykelväg, kommunv. 400 460 400 200 -200
Statskommunala vägar 3 962 3 406 3 906 4 906 1 000 8.6
Gång o cykelväg, statskom 298 290 300 200 -100
Stöd t enskild väghållning 275 300 300 300 0
Gatu- o gångvägsbelysning 4 222 3 345 3 195 3 795 600 8.7
Trafiksäkerhetsrådet -6 20 20 20 0
Parkeringar 53 257 257 300 43
Gatu/park drift o underh 3 120 3 112 3 262 3 400 138
Parkverksamhet 1 834 2 285 1 985 2 000 15
Gårdsanläggningar 1 692 2 104 1 804 1 810 6
Utomhusanläggningar 1 218 1 528 1 478 1 392 -86
Ishall 1 774 1 770 1 770 1 800 30
Simhall 2 291 2 408 2 808 2 600 -208 8.8
Buss, bil, spårbund trafik 607 600 400 500 100
   
Miljöavdelningen 2 109 2 559 2 759 2 350 -409
Miljö- och hälsoskydd 2008 557 0 0 0 0
Miljöavdelning, stab 0 976 1 076 1 232 156 8.9
Miljöskydd 845 991 991 598 -393 8.10
Hälsoskydd 462 569 569 390 -179 8.11
Livsmedel 1 23 123 130 7
Naturvård 0 0 0 0 0
Djurskydd 245 0 0 0 0
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Driftsredovisning, tkr Utfall Prognos Budget Budget Förändring Not 
 2008 2009 2009 2010 2009/2010  
Kostavdelningen 0 22 767 22 767 22 800 33  
Skolmåltider, förskola 0 8 057 8 057 8 100 43
Skolmåltider, skola 0 12 928 12 928 12 900 -28
Skolmåltider, gymn. skola 0 1 782 1 782 1 800 18
   
Fastighetsavdelningen 40 646 17 804 17 004 17 600 596
Föreningslokaler 900 1 000 1 000 1 000 0
Bostadsanpassning 2 414 2 800 2 400 3 000 600 8.12
Arbetsområde o lokaler 124 100 100 100 0
Bostadsverksamhet 355 400 400 400 0
Fastighetsdrift 22 414 -400 0 0 0
Lokalvård 11 157 10 400 9 600 9 600 0
Underhåll 3 282 3 504 3 504 3 500 -4
   
Miljöstrategiska enheten 577 740 740 1 150 410
Miljöstrategiska enheten 577 740 740 1 150 410 8.13
   
Information 0 266 266 280 14  
Information 0 266 266 280 14
   
Totalt exkl VA och Avfall 91 449 77 286 77 320 78 375 1 055  
   

Sammanställning driftsbudget, VA-avdelningen   
Driftsredovisning, tkr Utfall Prognos Budget Budget Förändring  
 2008 2009 2009 2010 2009/2010  
VA-avdelningen 2 933 -500 0 0 0  
VA-avdelning 2 933 -500 0 0 0
   

Sammanställning driftsbudget, Avfallsavdelningen   
Driftsredovisning, tkr Utfall Prognos Budget Budget Förändring  
 2008 2009 2009 2010 2009/2010  
Avfallsavdelningen -2 183 -700 0 0 0
Avfallshantering -2 183 -700 0 0 0
Kundtjänst 0 0 0 0 0
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Sammanställning investeringsbudget 

 Utfall Prognos Budget Budget Förändring Not 
 2008 2009 2009 2010 2009/2010  
MTF-Ledning 1 120 2 410 2 410 2 085 -325
Inventarier avskr 10 år 0 422 390 200 -190
Inventarier avskr 5 år 0 300 300 0 -300
Inventarier avskr 3 år 0 370 370 200 -170
Bilar mm avskr 5 år 0 488 520 0 -520
Inventarier, data 2008 1 120 0 0 0 0
Ospecificerat, MTF 0 830 830 1 685 855
  
Fastighetsavdelningen 5 536 23 205 24 311 8 400 -15 911
Lundby ridanläggning 18 0 0 150 150
Energieffektiviseringar 0 0 0 300 300
Kök, skolor 97 0 0 0 0
Förskola/Skola Skörby 9 0 0 0 0
Nybygget, ventilation 1 588 150 250 0 -250
Verks. förändr skol/bildn 1 128 4 000 5 000 5 000 0
Miljöåtg. kretsloppsanp 28 522 522 300 -222
Styr- o regler 44 523 523 200 -323
Konv. el o olja 0 1 993 1 993 1 000 -993
Solskyddsåtg. BCJF mfl 229 222 422 100 -322
Ombyggnation kök 123 6 783 6 783 0 -6 783
Ellensborgs förskola 318 0 0 0 0
Brand och inbrottslarm 37 463 463 250 -213
Futurum, sporthall, nytt yttertak 1 427 0 0 0 0
Reservkraft, Kommunhuset 0 1 085 1 085 0 -1 085
Slottsskolan, byte oljepanna 0 900 900 0 -900
Mansängen, energispar åtgärder 153 0 0 0 0
Potentiaskolan, lokalanpassning 307 0 0 0 0
Nya kommunförrådet 32 0 0 0 0
Viby fsk, ventilation 0 2 000 2 000 0 -2 000
Skadegörelseförebyggande åtgärder 0 600 600 300 -300
Fönsterbyte, förskolor 0 300 300 300 0
Simhall, ytsk./konstr. 0 2 000 2 000 0 -2 000
Tillgänglighet 0 400 400 250 -150
Bulleråtgärder, skola 0 400 400 250 -150
Ekillabadet 0 864 670 0 -670
  
Gatuavdelningen 5 732 5 145 5 158 6 450 1 292
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 623 600 600 400 -200
Talltorps fsk bullerplank 372 0 0 0 0
Skadegörelseförebyggande åtgärder 298 250 250 200 -50
N Västerskog vägar 291 595 595 300 -295
Hantering av lokala trafikföreskrifter 0 300 300 0 -300
Div. belysningspunkter 1 226 700 700 1 000 300
Utemiljö, utrustning skolor 540 1 500 1 500 1 500 0
Parkering 80 0 0 1 000 1 000
Anl. av nya planteringar 96 0 0 0 0
Lekplats 0 500 500 250 -250
Åtgärder i Skokloster 1 238 49 12 0 -12
Div. gatu/park 543 0 0 0 0
Ullevivägen 0 54 54 0 -54
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 Utfall Prognos Budget Budget Förändring Not 
 2008 2009 2009 2010 2009/2010  
Kommunala bad bryggor 135 165 165 0 -165
Kalmarvägen, gc-väg 16 143 193 0 -193
Trafiksäkerhetsåtg.kollek 275 289 289 0 -289
Utbyte kvicksilverarmaturer 0 0 0 1 500 1 500
Bevattning Fridegårds gräsplan 0 0 0 300 300
  
Planavdelningen 53 817 817 680 -137
Förbättring av databaser 0 150 150 650 500
Utveckl. av hemsidan 0 200 200 0 -200
Vidarutveckling webb 0 300 300 0 -300
Prgr server licens web 53 147 147 30 -117
Tilläggsmoduler Arcview 0 20 20 0 -20
  
Totalt exkl VA och Avfall 12 441 31 577 32 696 17 615 -15 081
  
  
 Utfall Prognos Budget Budget Förändring Not 
 2008 2009 2009 2010 2009/2010  
VA-avdelningen 21 597 5 300 24 300 21 100 -3 200
VA, Krägga-Stämsvik 224 0 0 0 0
Övergran, Tallbacka, Kivinge 17 967 -6 000 10 000 8 000 -2 000
Slambehandling utbyggn -2 0 0 0 0
Larm o kommunikation 490 500 500 500 0
Inventarier, data VA-avd 322 400 400 400 0
Processförbättring 648 1 000 1 000 1 000 0
Kapacitetsök. Skokloster VV 71 2 000 5 000 0 -5 000
Kapacitetsök. Bålsta VV 0 500 500 6 000 5 500
PLC byte, Bålsta RV 0 1 000 1 000 0 -1 000
Processförbättringar 441 1 000 1 000 1 000 0
Omläggning ledningar 2 867 2 500 2 500 2 500 0
Torresta pumpstation 27 0 0 0 0
Hygienisering av slam 50 0 0 0 0
Exploatering tätort -388 500 500 500 0
Exploatering Viby äng -1 133 1 000 1 000 200 -800
Upprustning pumpstation 13 500 500 500 0
Luktreduktion, Bålsta RV 0 400 400 0 -400
Kväverening, Bålsta RV 0 0 0 500 500
       
 Utfall Prognos Budget Budget Förändring Not 
 2008 2009 2009 2010 2009/2010  
Avfallsavdelningen 1 312 0 1 500 50 -1 450
Inventarier avskr 5 år 0 0 0 50 50  
Kärl - avfallshantering 0 0 1 500 0 -1 500
Kommunägd kretsloppsc. om 1 312 0 0 0 0
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Avstämning volymförändringar 

Ej tillämpligt. 

Nyckeltal 

 Utfall Prognos Budget Budget Förändring Not 
 2008 2009 2009 2010 2009/2010  
Fastighetsavdelningen   
Fastighetsdrift, kr/m2    247 474 479 479 0  
Planerat underhåll, kr/m2 36 39 39 39 0  
Lokalvård, kr/m2 169 163 150 150 0  
Bostadsanpassning, st   
   0 kr – 4 999 kr 64 80 72 - -  
   5 000 kr – 99 999 kr 49 53 55 - -  
   100 000 kr – 2 7 4 - -  
   
Gatuavdelningen   
Ljuspunkter, st 5 784 5 884 5 784 5 884 0  
Kostnad, kr/ljuspunkt 729 568 552 644 92  
   
Byggavdelningen   
Antal beslutade bygglov, st 271 270 271 - -  
Antal överklagade beslut, st 4 8 4 - -  
Antal överklagade beslut som ändrats i 
högre instans 1 4 1 - -  
Antal påbörjade lägenheter 95 35 95 - -  
   
Plan, GIS, MBK-avdelningen   
Detaljplaner, antagna, st 11 5 4 8 4  
Detaljplan, antal bostadsenheter, st 275 2 2 550 548  
Detaljplan, tomtarea verksamheter, m2 247 300 0 0 12 000 12 000  
Antal lägenheter, st 20 0 0 100 100  
   
Miljöavdelningen   
Delegationsbeslut Miljö- och Hälsa, st 280 280 300 300 0  
   
Avfallsavdelningen   
Hushållsavfall, ton/år 4 797 5 000 5 000 5 000 0  
Antal besök vid återvinningscentralen, st 51 733 61 000 61 000 65 000 4 000  
Antal ton avfall på återvinningscentralen 4 167 4 800 4 800 5 000 200  
   
Klotter och skadegörelse   
Skadegörelse, tkr 1 910 1 500 1 325 1 325 0  
Klotter, tkr 228 235 235 235 0  
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Kommentarer, driftsredovisning 
8.1 Verksamheten MTF-ledning har fått en minskad budget med 345 tkr och dessa pengar är 

utfördelade till övriga verksamheter. 

8.2 Budgeten för verksamheten lokalvård minskades från 11 202 tkr, till 9 600 tkr under bud-
getåret 2009. Dessa pengar överfördes till MTF-ledning och verksamheten ofördelade me-
del. Dessa pengar är utfördelade till övriga verksamheter för 2010. 

8.3 Nyrekrytering av planarkitekt till planavdelningen. 

8.4 Förändring av taxan, vilket kommer att leda till ökade intäkter. 

8.5 Budgeten för verksamheten kommunvägar har ökat med 700 tkr. Pengarna kommer att an-
vändas för underhållsbeläggning. 

8.6 Budgeten för verksamheten statskommunala vägar har ökat med 1 000 tkr. Pengarna 
kommer att användas för underhållsbeläggning. 

8.7 Energikostnaden kommer att öka under 2010 med 11 %, jämfört med dagens pris, beroen-
de på att kommunen har förhandlat fram ett nytt energiavtal.  

8.8 Simhallen har under 2008 och 2009 ökat försäljningen och ökat uthyrningen av rehab-
bassängen, vilket gör att budgeten för 2010 har minskats med 208 tkr. 

8.9 Omorganisering av resurser. 1,9 tjänster belastar Miljöstaben (miljöchef och miljöassi-
stent). 2009 var det 1,45 tjänster 

8.10 Omorganisering av resurser. 2,0 tjänster belastar Miljöskydd (två inspektörer). 2009 var 
det 2,5 tjänster. Vidare har taxan för miljö- och hälsoskydd ökat from 2010-01-01. 

8.11 Omorganisering av resurser. 0,85 tjänster belastar Hälsoskyddet (en inspektör). 2009 var 
det 1,0 tjänster (0,5 miljöchef och 0,5 inspektör). Vidare har taxan för miljö- och hälso-
skydd ökat from 2010-01-01. 

8.12 Generell prisökning på arbetskostnader och materiel har skett de senaste åren. Några större 
anpassningar och tillbyggnationer har påbörjats under 2009. Detta har gjort att budgeten 
för bostadsanpassningen har ökat med 600 tkr. 

8.13 50 % av lönen för en kommunekolog belastar nu miljöstrategiska enheten. Tidigare belas-
tades fastighetsavdelningen av denna kostnad. Undersökning av vattendrag, Upprättande 
av smultronställen. Fortsatt undersökning enligt kontrollplan av Skörbytippen. 

Kommentarer, investeringsredovisning 
Inga kommentarer finns. 

Kommentarer, volymförändringar 
Ej tillämpligt. 
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Mål 

I Håbo… 

är medborgarna i fokus 
Tjänsterna ska utvecklas och kvalitetsgaranteras utifrån kundens behov. Mäts genom medbor-
garenkät. 

Kvalitetsgarantier på kommunikationen till kommuninvånarna införs. 

Den fysiska utemiljön ska upplevas tryggare. Mäts genom medborgarenkät. 

I Håbo... 

är dina skattepengar vårt ansvar 
Ytterligare ett utvecklingsprojekt ska finansieras med EU stöd. 

Realistiska underhållsplaner avseende fastighets- och gatuunderhåll ska följas. 

I Håbo... 

bygger vi för framtiden 
Ta fram två detaljplaner med bostäder för ungdomar och äldre. 

Ta fram en detaljplan för Skokloster som skapar förutsättningar för service och näringsverk-
samhet. 

I Håbo... 

är den kommunala verksamheten kvalitetssäkrad 
Införa ett system för föreningsstöd på lika villkor. 

Öka företagarnas nöjdhet med kommunal service. SBA nyckeltal ska öka från 63-70. 

I Håbo... 

kan du välja 
Fem nya kundval införs under 2010. 

I Håbo... 

finns en miljö för framtiden 
Minska energiförbrukningen inom kommunens fastighetsbestånd med 2 %. 

Minska mängden avfall inom kommunens verksamheter. 

I Håbo… 

Är medarbetarna kommunens viktigaste resurs 
Att utifrån medarbetarundersökningens resultat utforma handlingsplaner för at förbättra resul-
tatet till medarbetarundersökningen 2010. 
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Viktiga förändringar och trender 

Gatuavdelningen 
En tydlig trend är en ökad oro hos kommuninvånarna. Det gäller allt från oro för barns trygghet 
och säkerhet i den offentliga miljön till trafiksäkerhet generellt och den osäkerhet som skadegö-
relse och klotter framkallar. 

En ökad cykelanvändning, både genom att den enskilde individen väljer det och att kommunen 
vill verka i den riktningen, kommer att ställa krav på utbyggnad av gc-vägnätet, p-platser för 
cyklar och belysning. 

Nedskräpningen fortsätter att öka och det inkommer fortsatta önskemål om utökning av antalet 
papperskorgar och hundlatriner. Om vi tillmötesgår önskemålen innebär det ökade driftskostna-
der. 

Det finns fortfarande ett stort behov av röjning och gallring i de bostadsnära skogarna. Önskemål 
om att få träd fällda eller få större skogsområden gallrade är också fortfarande stort. Förvaltning-
en har för avsikt att utreda olika möjligheter att hantera de enskilda önskemålen när det gäller 
kostnadsdelen. 

Ett behov som behöver mötas i framtiden är efterfrågan på spontanidrottsplatser, ytor och an-
läggningar dit man kan gå utan att boka tid och där det finns plats för spontana möten. Som ex-
empel kan nämnas spolade naturisbanor, fotbollsmål på gräsytor, jordkullar för BMX-aktiviteter, 
skateboardparker mm. Det kan ses som ett svar på det ökade intresset för hälsa och oron för den 
unga generationens inaktivitet. 

Samverkan med olika aktörer i samhället såsom föräldraråd, företagare och föreningar fortsätter 
att öka. Detta ger positiva resultat men kräver mer tid av personalen inom avdelningen. 

Samverkan med andra förvaltningar och kommuner fortsätter att öka. Det ger utslag i att de pro-
jekt som genomförs är bättre förankrade genom att olika kunskapsområden tagits tillvara. 

Rehabbassängen är i det närmaste fullbokad och vi ser en ökad efterfrågan på utökade öppettider, 
från företag och kommuninvånare. 

Diskussioner förs med Bålsta Hockey Club beträffande förändrade driftsformer för ishallen. 

Behovet av fler parkeringsplatser har ökat vid bla stationen, ishallen och simhallen. 

Miljöavdelningen 
Förändringen av livsmedelslagstiftningen innebär att man slopar godkännandekravet för de flesta 
livsmedelsanläggningarna (gäller samtliga livsmedelsverksamheter i kommunen) from 2010-01-
01. I och med förändringen av livsmedelslagstiftningen kommer fler "flygande" kontroller äga 
rum. Detta kan innebära mer handläggningstid innan fullgod egenkontroll är uppnådd. Vidare 
kan detta innebära bla en osäkerhet i beräknade intäktsförändringar.  
 
En ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område träder i kraft 2010-01-01. Detta 
innebär att samtliga beslut om årliga tillsynsavgifter måste kommuniceras samt göras om. Arbe-
tet är tidskrävande vilket kommer att resultera i mindre tillsynstid resten av året för den lagstad-
gade tillsynen. Vidare kommer det leda till ökade intäkter på miljö- och hälsoskydd. 

Planavdelningen 
Under sista kvartalet 2009 och under 2010 kommer följande projekt pågår eller planeras: 
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Utvärdering av en ny webbkartmotorn MapGuide, som skulle kunna tillgodose tittskåpslösningar 
för både CAD och GIS användare. SWEREF99-övergången pågår och beräknas vara klar under 
första eller andra kvartalet 2010, beroende på omständigheterna liksom när mätningarna är klara 
samt kommer restfelsmodell att vara godkänd eller ej. Byte av Mapstore-systemet för hantering 
av primärkartan. Mapstore utvecklas inte mer och dessutom hänger ihop med högst AutoCad-
Map 2006. Alternativa varianter är beskrivna i PM hösten 2008. Finns tre olika alternativ varav 
en som passar bäst med tanke på kompetens arbetssätt mm.  
 
Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet har varit på remiss under sommaren 2009. Tidplanen fö-
reslår att förslaget antas i december 2010. Vattenkvalitetsnormerna innebär att vattenkvaliteten 
inte får försämras respektive ska förbättras i utpekade vattendrag. Om vattenkvalitetsnormerna 
antas enligt remissen kan utbildning behövas. Vissa detaljplaner kan kräva ytterligare utredning-
ar samt åtgärdsförslag innan de kan gå ut på samråd. 
 
Förslag till ändringar i PBL som var ute på remiss under sommaren 2009. Förslaget är att änd-
ringarna ska börja gälla den 1 mars 2010. Ändringen i PBL som föreslås är delvis en ommöble-
ring av kapitel och paragrafer i lagen, ändring av begrepp, möjlighet till planbestämmelser om 
lägenhetsstorlekar och delat huvudmannaskap föreslås, kravet på program föreslås tas bort, ut-
ställning ersätts av kungörelse, planbesked införs. Vidare kommer samråd vid enkelt planförfa-
rande förkortas, genomförandebeskrivningen integreras i planbeskrivningen samt tydligare be-
skrivning av konsekvenser för sakägarna. En förändring av Plan- och bygglagen kommer att krä-
va utbildning för planarkitekterna. 
 
Ett remissförslag skulle ha getts ut under åren 2009 avseende standard för detaljplaner. Informa-
tion om när standarden kommer att vara klar framgår inte av SIS hemsida. Om standarden fast-
ställs kan investeringar i CAD eller GIS eventuellt krävas. Utbildning kommer att behövas för 
dem som ritar detaljplaner. 

Kostavdelningen 
Ekologiska livsmedel – närodlade livsmedel är diskussionsämne även inom Håbo kommun. 

Föräldrar inom förskola och skola vill ha ökat inflytande över barnens mat. 

Hårdare krav på näringsriktighet av skolmat kommer att skrivas in i skollag, enligt skolminister 
Jan Björklunds uttalande i SvT Rapportsändning 20090317. 

VA-avdelningen 
Kraven på VA-verksamheter ökar och kommer att innebära stora kostnader de närmaste åren. 
Bålsta avloppsreningsverk har redan fått ett föreläggande gällande kväverening och det diskute-
ras redan på nationell nivå om kraven gällande kväve och fosforutsläpp ska skärpas ytterligare. 

Ramdirektivet för vatten kommer också att ställa ökade krav när det gäller status på vattenföre-
komster och kan medföra ökade kostnader för VA-kollektivet. 

Miljöstrategiska enheten 
Miljöstrategiskt arbete där fokus kommer att ligga för miljöstrategen är fördjupad översiktsplan 
för Bålsta tätort, tematiskt tillägg för vindkraft, naturvårdsplan för kommunen, samt fortsättning 
av implementering av miljöledningssystem för miljö- och teknikförvaltningen. 
 
Under 2010 förväntas miljöombud för Håbo kommuns respektive verksamheter att vara utsedda 
och en större efterfrågan på internkonsultation från dem förväntas. Miljöstrategen ska fungera 
som samordnare för dessa.  
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Miljöstrategen kommer att fortsätta projektleda geotekniska undersökningar av Skörbytippen en-
ligt ett kontrollprogram. Fler liknande projektuppdrag och kostnader förväntas med hänvisning 
till Länsstyrelsens handlingsprogram och delmålet som rör efterbehandling av förorenade områ-
den. Samtliga förorenade områden skall vara utredda och vid behov åtgärdade vid utgången av år 
2010.  
 
EU:s vattendirektiv samt Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för Norra Östersjöns 
vattendistrikt för att uppnå ”god vattenstatus” i alla vatten senast år 2015. Förväntat behov av 
stöd kring kartläggning och analys av alla vatten i Håbo kommun, fastställande av 
mål/kvalitetskrav, upprättande av åtgärdsprogram samt övervakning av vattenmiljöerna.  
 
Nya regionala samverkansformer och nätverk inom miljö och energi har bildats där miljöstrate-
gen medverkar i, så som regionalt energinätverk samt vindkraftsprojekt mellan kommunerna i 
Uppsala län. Mål för att uppnå en sammanhållen klimat- och energipolitik behövs. I regeringens 
klimat- och energiproposition föreslogs ett nationellt mål om 20 procents effektivare energian-
vändning till 2020. Utifrån detta och EU:s energitjänstdirektiv föreslår regeringen att ett program 
för energieffektivisering ska genomföras. Viktigt att ta del av det anslag som avser förstärkt re-
gionalt och lokalt energi- och klimatarbete så som frivilliga energieffektiviseringsavtal, förstärk-
ta insatser för information och rådgivning, etc. 
 
Ökat intresse från allmänhet kring nationella miljökvalitetsmålen. Hur kommunen jobbar med 
miljöfrågor, eventuella lokala miljömål, åtgärdsplaner samt prioriteringar. Större informations-
behov, hemsida, broschyrer, etc. Regeringen förväntas även efter utvärdering av miljökvalitets-
målen efterfråga och kräva mer från kommunerna.  
 
Det finns ett allmänt ökat intresse för hälsa och livsstilsfrågor med ekologiskt och etiskt tänkan-
de kring mat vilket leder till högre krav gällande detta exempelvis vad gäller skolmaten. Reger-
ingen har även målet och inriktningen 25 % av den offentliga sektorns konsumtion av livsmedel 
ska avse ekologiska livsmedel år 2010 som ställer krav på kommunerna. Samarbete skolor, kost-
enheten samt miljöstrategiska enheten har påbörjats samt förväntas öka för att uppfylla kom-
mande krav.  
 
Ökat behov av internkonsultation gällande miljöanpassad offentlig upphandlig. Enligt EU:s pro-
gram för den integrerade produktpolitiken (IPP) - regeringens skrivelse Miljöanpassad offentlig 
upphandling bör andelen offentliga upphandlingar med välformulerade miljökrav öka. 
 

Pågående projekt 

Gatuavdelningen 
Arbetet med utemiljön vid skolor och förskolor för att öka tryggheten försätter vid Futurum och 
Gransäterskolan. Kommer även att påbörjas vid Slottsskolan, Vibyskolan, Viby och Skeppsgår-
dens förskola. 

Under våren kommer en moped och trafikutbildning att hållas för samtliga elever i årskurs 8 i 
samarbete med Håbo trafiksäkerhetsråd, Bildningsförvaltningen och Närpolisen. 

Trafiksäkerhetsarbetet som omfattar dialog med kommuninvånare och samfälligheter om hastig-
hetsdämpande åtgärder i bostadsområden fortsätter. 

På bla Kalmarsands badplats kommer arbetet med att försöka minska antalet kanadagäss och vit-
kindade gäss att fortsätta. 
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Under våren kommer en städkampanj att genomföras i kommunen (Bålsta och Skokloster). Städ-
ningen utförs av förskolor, skolor och föreningar. 

En lekplats vid Åbergs museum kommer att påbörjas, kommunen kommer att ansvara för driften. 

En skateboardpark kommer att byggas i samråd med skateboardåkare, kultur och fritid mfl. 

Miljöavdelningen 
Hygien i förskolan, ett projekt i samarbete med Socialstyrelsen påbörjades under året. Projektet 
avslutas med tillsyn av åtta förskolor där bla egenkontrollen och städrutinerna granskas. 
 
Enkätinventering av U-verksamheter har påbörjats (icke anmälningspliktiga verksamheter) med 
avseende på förorenad mark, hantering och förvaring av kemiska produkter samt miljöfarligt av-
fall. Projektet ska följas upp 2010 med inventering på plats. 
 
Inventering av pågående verksamheter har utförts med avseende på förorenade områden. Första 
delen av projektet innebär riskklassning av bensinstationer (6 st) och plantskolor (1 st). Projektet 
fortsätter 2010. 
 
Förbättringar av rutiner inom skola och förskolans kök innebär att de hamnar i en lägre riskklas-
sificering. Detta innebär mindre kontrolltid för livsmedelsenheten samt mindre intäkter under 
2010. 

Kostavdelningen 
Kostdataprogrammet Matilda startas upp med projektansvarig som tillsammans med 4 kockar. 

Matsedel och näringsinnehåll ska analyseras och analyseras för olika målgrupper inom skola. 

VA-avdelningen 
Under 2009 så har Skoklosters vattenverk fått ökad kapacitet med ca 20 % för att klara kapaci-
tetsbehoven i Skokloster. Till följd av detta så har det inte behövs någon datumbevattning under 
2009.  

En rad mindre förbättringsprojekt har genomförts på de olika verken som resulterat i effektivare 
drift samt mer driftsäkra verk. 

En VA-strategi för Håbo kommun har tagits fram under 2009 där vi har utrett hur Håbo kommun 
bäst kan leverera vatten till sina invånare under en period fram till 2025.  

Dagvattentaxa och dagvattenpolicy är två viktiga projekt som varit pågående under 2009 och 
som vi kommer att jobba vidare med under 2010. 

Miljöstrategiska enheten 
Under 2010 kommer en miljövecka i samband med Earth Hour anordnas med samverkan över 
samtliga förvaltningsgränser. Enheten kommer att fortsätta projektleda undersökning av kom-
munens förorenade områden samt vattendrag, utöka miljöinformationen på hemsidan samt fort-
sätta implementeringen av miljöledningssystem på förvaltningen. Miljöombud förväntas vara ut-
sedda inom hela kommunen och miljöstrategen kommer att fungera som samordnare för dessa 
och som ett stöd till övriga verksamheters miljöarbete. En naturvårdsplan för kommunen baserat 
på Upplandsstiftelsens naturvårdsinventering ska under 2010 tas fram och kommuniceras. 
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