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Vi har också kommit igång med arbetet att bygga
ett nytt äldreboende uppe vid kyrkcentrum. Det
känns särskilt roligt eftersom det har haft en lång
förberedelsetid, men nu äntligen blir det av.

Plan för nya Bålsta centrum arbetas
fram i samråd
Under året har ett förslag till detaljplan för Bålsta
centrum, etapp 1 tagits fram. I förslaget finns ett
nytt resecentrum, bussterminal, cirka 700 lägenheter samt handel- och verksamhetslokaler.
Granskning planeras till sommaren 2017 för
antagande vid årsskiftet. Byggstart för förberedande arbeten såsom nytt busstorg och ny pendlarparkering planeras till sommaren 2017.

Håbo kommun fortsätter att växa. I år ökade
befolkningen mer än förra året och vi har en
starkare ökning än rikets totala befolkningstillväxt på 1,46 procent. Vid årsskiftet var vi 20 737
invånare.
Vi gör för andra året i rad ett bra bokslut med ett
överskott på närmare 75 miljoner kronor. Detta
medför också att vi kan amortera 55 miljoner.
Det känns skönt med ett så bra resultat i år
eftersom vi vet att det stundar år med mycket
stora utmaningar.

Många nya bostäder
I år färdigställdes drygt ett 20-tal småhus i Håbo
kommun. Uppförandet av 110 hyreslägenheter på
Sofielundsvägen pågick och merparten av dessa
färdigställdes under året. Under året har även
lägenheter på Lyckebo byggts och inflyttning sker
där under 2017.
Sista etappen av småhusen i Frösundavik är sålda
och förväntas vara klara för inflyttning 2017/2018.
Byggstart har skett för 50 bostadsrätter i Frösundavik.
Två detaljplaner i Väppeby äng har antagits och
vunnit laga kraft under 2016 som sammanlagt ger
350 lägenheter. Entreprenör för infrastrukturen i
området har utsetts. Byggnation startar under 2017.

Håbo har satsat på en förbättrad dialog med
medborgarna. I resultatjämförelsen mellan kommunerna visar det sig att Håbos medborgare med
ett delaktighetsindex om 69 har större möjlighet
än många andra (56) att delta i kommunens
utveckling.

Verksamheternas resultat
Håbo kommun är tredje bästa kommun i Sverige
på att besvara e-post. 98 procent av alla frågor
som skickats till kommunens gemensamma
e-postadress besvaras inom en timme. Service
per telefon placerar Håbo kommun bland toppkommunerna som fjärde bästa kommun i landet.
Målgruppen barn och unga har prioriterats och ett
antal riktade aktiviteter har genomförts under
året. Fritidsgården i Skokloster har kunnat hålla
öppet längre och möjligheten till skapande verksamhet har utökats. Ett sommarkollo arrangerades i Skokloster för barn från hela kommunen. För
de äldre ungdomarna har en mobil sommarfritidsgård erbjudits i Bålsta. Biblioteket har erbjudit
aktiviteter för alla åldrar, framförallt barn och
unga.
Skolan har upplevt ett ökat söktryck under året
och studieresultaten har ytterligare förbättrats.
Studieresultaten för de elever som lämnade
årskurs 9 är mycket goda, med hög behörighet till
gymnasieskolan och det högsta genomsnittliga
meritvärdet någonsin. Inom barn- och utbildningsområde har projektet RIK-förskola (reflekterad,
identifierad kvalitet) startats upp under året.
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Syftet är att kvalitetssäkra verksamhetens språkutvecklingsarbete. Elever från Fridegårdsgymnasiet har haft stora framgångar inom Ung företagsamhet med många utmärkelser.

Av de långsiktiga finansiella målen och nämndernas mål anses 20 av 30 som uppfyllda vid årets
slut vilket motsvarar en måluppfyllnad om
66 procent.

Kommunen har däremot sämre resultat i de lägre
årskurserna inom grundskolan än riksgenomsnitt.
Även årets brukarundersökning inom hemtjänsten
är lite sämre än tidigare med 87 procent (91) och
måste förbättras.

En ökad tillväxt ställer krav på rekrytering
av bra medarbetare

Planeringen för en ny förskola i Frösundavik har
påbörjats. Arbetet med Västerängsskolans tak
har avslutats. Omfattande renoveringar av flera
förskolor har genomförts liksom ytskikt i Gran
säterskolan och Slottskolan.
Kommunen uppvisar goda resultat vad det gäller
kvalitetsaspekter inom särskilt boende (äldreomsorg) och inom LSS (Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade).
I Håbo finns många företag, både stora och små.
Det är just företagandet i Håbo som utmärker sig
positivt inom samhällsutveckling. Prognoser pekar
på sju nyregistrerade företag per 1 000 invånare
och det placerar Håbo bland de 25 procent bästa
kommunerna i landet.
Återvinningscentralens öppettider är uppskattade
av kommuninvånarna. Verksamheten erbjuder
längre öppettider än 75 procent av övriga kommuner.

Även om 2016 blev ett ekonomiskt mycket gott år,
får vi inte glömma utmaningarna som kommunen
står inför. Byggnation av nya bostäder kommer att
öka väsentligt, vilket i sin tur kommer att leda till
att krav och efterfrågan på kommunalservice inom
samtliga verksamheter kommer att öka. Detta
kommer även att ställa krav på att kommunen
lyckas rekrytera duktiga medarbetare inom vissa
bristyrken i framtiden.
Vi arbetar enträget vidare för att uppnå vårt mål
att vara en attraktiv kommun inom alla områden.
Avslutningsvis vill jag rikta en stor eloge till all
kommunens personal, alla uppdragstagare, alla
nämnder och kommunens bolag för en mycket bra
genomförd verksamhet 2016.

Carina Lund
Kommunstyrelsens ordförande
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Innehåll

15

35,7

Bålstapartiet

2

4,6

Miljöpartiet de gröna

2

5,9

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

1

2,8

Moderaterna

10

25,3

Folkpartiet liberalerna

2

3,9

Centerpartiet

3

7,2

Kristdemokraterna

1

3,0

Sverigedemokraterna

5

11,3

Summa

41

Befolkning – Hushållssammansättning
Antal
2014

Antal
2015

Procent
2015

Procent
riket 2015

Ensamstående
utan barn

2 015

2 060

26

38

Ensamstående
med barn

610

609

8

7

Sammanboende
utan barn

2 152

2 148

28

25

Sammanboende
med barn

2 498

2 515

32

23

Övriga hushåll
Totalt

483

487

6

7

7 758

7 819

100

100

Uppgifter avseende år 2015 är de senaste tillgängliga.

Åldersfördelning 2016-12-31
Riket

Uppsala län

Ålder

Antal

Håbo kommun
Procent

Procent

Procent

0-6

1 822

8,8

8,4

8,5

7-9

871

4,2

3,6

3,6

10-12

927

4,5

3,4

3,4

13-15

891

4,3

3,3

3,3

16-19

1 025

4,9

4,2

4,2

20-29

2 226

10,7

13,5

15,8

30-44

3 909

19,0

19,1

18,9

45-64

5 363

25,9

24,7

23,7

65-79

3 099

14,9

14,7

14,1

80Summa

604

2,9

5,1

4,4

20 737

100,0

100,0

100,0
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Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Bygg- och miljönämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Håbohus AB
Håbo Marknads AB
Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Bilaga

Håbo kommun

2012

2013

2014

2015

2016

Kommunen

21,34

21,34

21,34

21,34

21,34

Landstinget

10,86

11,16

11,16

11,16

11,71

Skattesats totalt

32,20

32,50

32,50

32,50

33,05

117 Revisionsberättelse

Ekonomisk redovisning

Procent av giltiga
röster valet 2014

Verksamheter, nämnder & bolag
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Organisation
Gemensam lönenämnd
med Trosa kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ordf: Ulf Winberg (M)

Handikappråd
Håbohus AB
Ordf:
Leif Zetterberg (C)

Hälso- och trygghetsråd

Läs mer på sidan 110

Revisorer
Kommunstyrelsen

Ordf: Bertil Berglund (S)

Ordf: Carina Lund (M)

Näringslivsråd

Håbo Marknads AB

Läs mer på sidan 60

Valberedning
Pensionärsråd

Kommunstyrelsens
förvaltning

Ordf: Fred Rydberg (KD)

Ordf:
Ralph Abrahamsson (M)
Läs mer på sidan 113

Kom.dir: Per Nordenstam

Valnämnd
Ordf: Bertil Brifors (M)

Ungdomsråd

Ordf: Carina Lund
Läs mer på sidan 115

Barn- och
utbildningsnämnd

Bygg- och
miljönämnd

Vård- och
omsorgsnämnd

Ordf: Lennart
Carlsson (M)

Ordf: Nils-Åke
Mårheden (M)

Ordf: Lisbeth
Bolin (C)

Läs mer på sidan 86

Läs mer på sidan 78

Läs mer på sidan 102

Barn och utbildningsförvaltning

Bygg- och
miljöförvaltning

Socialförvaltning

Förvaltningschef:
Hans Elmehed

Förvaltningschef:
Anna-Karin Bergvall

Förvaltningschef:
Thomas Brandell

Politiker

Helägda kommunala bolag

Tjänstemän

Samverkansorgan
Kommunalförbund

Organisation per 161231

Kommunalförbundet
Räddningstjänsten
Enköping-Håbo

Gemensam nämnd

Socialnämnd
Ordf:
Bo Johnson (M)
Läs mer på sidan 95

Överförmyndarnämnd
Ordf: Marie
Nordberg (MP)
Läs mer på sidan 75
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Kommunstyrelsens ledamöter.
Främre raden från vänster:
Lars-Göran Bromander (S),
Werner Schubert (S), Carina
Lund (M), Christian Nordberg
(MP).
Mellersta raden från vänster:
Michael Rubbestad (SD), Eva
Staake (S), Agneta Hägglund
(S), Leif Zetterberg (C).
Övre raden från vänster:
Anders Cyrillus (L), Fred
Rydberg (KD), Fredrik
Anderstedt (S), Owe Fröjd (Båp).

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges tre övergripande mål har inte uppfyllts i sin helhet detta år. Nämnderna har uppfyllt 20 av
30 mål vilket motsvarar en måluppfyllnad om 66 procent.
Kommunens finansiella mål har uppfyllts i sin helhet med
god marginal. Bokslutet visar ett positivt resultat för hela

koncernen och kommunen redovisar ett resultat på
74,9 miljoner kronor. Dock behöver koncernen ta höjd för
kommande kända och okända kostnadsökningar och
intäktsminskningar genom att öka andelen eget kapital.

Kommunens samlade verksamhet

av kommunens verksamhet utförs av andra än
kommunen. Generellt gäller att kommunen har
det övergripande ansvaret för verksamheten även
om själva utförandet ligger utanför kommunens
organisation. Undantaget är tillsynsansvaret för
grundskolan och gymnasiet som ligger på Skol
inspektionen.

Syftet med den sammanställda redovisningen är
att sammanfatta kommunens ekonomiska ställning och åtaganden. Det handlar om att ge en
helhetsbild av verksamheten oavsett om den
bedrivs i egen regi eller utförs av interna eller
externa bolag.
Kommunens samlade verksamhet består, utöver
kommunen, av kommunens helägda kommunala
bolag, Håbohus AB och Håbo Marknads AB.
Kommunen bedriver även räddningsverksamhet
tillsammans med Enköpings kommun i ett kommunalförbud. Kommunen har tillsammans med
Trosa kommun en gemensam nämnd, där Håbo
kommun administrerar Trosa kommuns löneutbetalningar.
Verksamheten i extern regi, där kommunen köper
huvudverksamheter från andra utförare inklusive
räddningstjänsten, har ökat till 256,3 miljoner
kronor, jämfört med 219,8 föregående år. Det
innebär att 20 procent (18 procent föregående år)

Barn- och utbildningsnämnden betalar 124,9 miljoner kronor för gymnasieskola, grundskola, förs
koleklass, fritidshem och förskola som utförs av
annan huvudman än kommunen. Vård- och
omsorgsnämnden köper främst äldreboende och
hemtjänst för totalt 43,8 miljoner kronor. Socialnämnden köper främst boende för ensamkom
mande flyktingbarn samt institutionsvård för
64,1 miljoner kronor från andra utförare. Det är
dubbelt så mycket som år 2015. Kommunstyrelsen
betalar totalt 4,4 miljoner kronor för främst
snöröjning och sandning av vägar, vilket är en
halvering av kostnaden från år 2015. Driftbidraget
till räddningstjänsten tillkommer.

Förvaltningsberättelse
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Kommunkoncernen

Sammanställt resultat år 2005–2016, mkr

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

Sammanställd redovisning
Resultaträkning, tkr
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Avskrivningar

Bokslut 2015

Bokslut 2016

375 086

461 859

-1 166 497

-1 241 903

-86 773

-91 186

-878 184

-871 230

Skattenetto

976 941

1 035 957

Finansnetto

-35 533

-24 702

63 224

140 025

-12 106

-14 633

Verksamhetens nettokostnad

Resultat efter finansiella poster
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

-7 083

-13 917

Resultat

44 035

111 475

2 310 622

2 411 904

18,1%

22,6%

Omslutning
Soliditet

Konsolideringen till kommunkoncernnivå omfattar
Håbo kommun, Håbohus AB, Håbo Marknads AB
samt Håbo kommuns andel, det vill säga 35 procent
av kommunalförbundet Räddningstjänsten EnköpingHåbo. Eliminering har gjorts av periodiseringsfonder och obeskattade reserver för Håbo Marknads
AB samt för Håbohus AB. Årets resultat mäts efter
finansnetto och efter extraordinära intäkter och
kostnader. I 2016 års bokslut uppgår koncernens
resultat till 111,5 (44,0) miljoner kronor, vilket är
67,5 (16,6) miljoner kronor bättre än föregående år.
I den sammanställda redovisningen har koncerninterna poster eliminerats.
Kommunens redovisade resultat är 74,9 (48,9)
miljoner kronor, vilket är 26,0 miljoner kronor
bättre än föregående år. De kommunala bolagen
redovisar ett resultat på sammanlagt drygt 36,6
(22,4) miljoner kronor, varav Håbohus AB 40,9
(13,3) miljoner kronor och Håbo Marknads AB
-4,7 (9,0) miljoner kronor. Räddningstjänsten
redovisar ett överskott på 1,0 (-0,8) miljoner
kronor, varav Håbo kommuns andel är cirka
352 000 kronor.

120
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Koncernen redovisar ett positivt resultat för 2016
men låneskulden är fortfarande stor och koncernen
är mycket räntekänslig. Koncernen måste även
framöver öka andelen eget kapital och därigenom
skapa reserver för att möta kommande både kända
och oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar.
Koncernens soliditet har ökat från 18,1 till 22,6
procent. Inklusive pensionsförpliktelser uppgår
soliditeten till 9,2 (3,5) procent. Som jämförelse
uppgick det ovägda medelvärdet för soliditeten i
länets kommuner till 28,2 procent år 2015. Inklusive pensionsförpliktelser uppgick soliditeten till
7,4 procent.

Tillgångar
Koncernens totala tillgångar ökar med 101,3
(180,4) miljoner kronor netto, varav Håbohus AB:s
tillgångar ökar med 74,2 (65,0) miljoner kronor,
Håbo Marknads ABs och Räddningstjänstens
tillgångar minskar medan kommunens tillgångar
ökar med 28,3 (114,4) miljoner kronor. Förklaringen till kommunens ökning av tillgångarna är i
huvudsak de stora investeringarna i fastigheter.
Avskrivningarna uppgår till 91,2 (86,8) miljoner
kronor, en ökning med 4,4 miljoner kronor sedan
år 2015.

Skulder
Skulderna inklusive pensionsförpliktelser och
avsättningar förändras med -23,6 (126,9) miljoner
kronor. Totala avsättningar minskar med -10,8
(-2,1) miljoner kronor sedan föregående år. Minskningen beror i huvudsak på att utbetalningen till
medfinansieringen Citybanan, men även pensionsavsättningar minskar. Lång- och kortfristiga
skulder förändras med -12,7 (129,1) miljoner
kronor. Långfristiga skulder minskar med -56,7
(107,9) miljoner kronor varav -55,9 miljoner kronor
förklaras av kommunens amortering av externa
lån. Kortfristiga skulder ökar med 44,0 (21,2)
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Ansvarsförbindelser och
borgensåtaganden
Externa borgensåtaganden och ansvarsförbindelser för koncernen uppgår vid årets slut till 9,3
(94,6) miljoner kronor, vilket är en minskning med
85,3 miljoner kronor sedan 2015. Minskningen
beror på att Håbohus fastighetsinteckningar
minskar med 86,7 miljoner kronor medan kommunens borgensåtagande för föreningarna ökar med
1,5 miljoner kronor.
Ansvarsförbindelser
tkr
Bostadsrätter statlig kreditgaranti
Egnahem statlig kreditgaranti
Egnahem kommunal kreditgaranti
Ansvarförbindelse Håbohus AB
Fastighetsförteckningar Håbohus AB1)

Bokslut
2015

Bokslut
2016

700

700

0

0

136

71

138

135

86 711

0

6 887

8 427

Borgensåtaganden
Föreningar
BRF Väppeby
Summa

0

0

94 572

9 333

1) Avser ansvarsförbindelsen på Källvägen (kooperativa hyresrätter). Från och med 2016 är ansvarsförbindelsen borttagen
på grund av att bolaget nyttjat kommunal borgen.

Kommuninvest – medlemsansvar
Håbo kommun har ingått en solidarisk borgen
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-12-31
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Håbo
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgår
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser

till 346,1 miljard kronor och totala tillgångar till
338,2 miljarder kronor. Kommunens andel av de
totala förpliktelserna uppgår till 1 315 miljoner
kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgår
till 1 284 miljoner kronor vid 2016 års slut.

Håbohus AB
Verksamhet
Bolaget äger fastigheter belägna inom Håbo kommun. Fastigheterna omfattar både bostäder och
lokaler. Bolaget är medlem i Sveriges allmännyttiga
bostadsföretagsorganisation, SABO, samt Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo.
Dessutom är bolaget delägare i Husbyggnadsvaror,
HBV förening utan personlig ansvarighet.
Antalet ägda lägenheter uppgår vid årets slut till
1 331 (1 315) stycken med en bostadsyta om 88 756
kvadratmeter samt 8 824 kvadratmeter lokalyta.
I lägenhetsbeståndet ingår 172 bostäder för grupp-,
äldreboende och särskilt boende samt 66 lägenheter med upplåtelseformen kooperativ hyresrätt.

Händelser av väsentlig betydelse
Produktionen på Sofielundsvägen inleddes sommaren 2015 och ett år senare skedde den första
inflyttningen. Vid årsskiftet 2016/2017 har det
flyttat in gäster i 92 av 110 lägenheter och de sista
lägenheterna blir klara till mars 2017. Ett av
Håbohus viktigaste mål är att skapa fler bostäder
i Håbo. Bolaget har därför jobbat aktivt med att få
igång produktioner som ska avlösa den på Sofielundsvägen. Under hösten 2016 påbörjades
upphandlingen av två byggprojekt på cirka 130
lägenheter. Förmodligen kommer bolaget börja
bygga under sommaren 2017.
Håbohus har under året vunnit en markanvisningstävling för ett höghus i Bålsta centrum.
Bolagets bidrag är en byggnad på 17 våningar med
trästomme. Det är en av de högsta träbyggnaderna
i världen. Många tekniska utmaningar kvarstår
men planering och projektering pågår för fullt.
Håbohus har under 2016 varit aktivt på transaktionsmarknaden. Bolaget har under året sålt
fastigheter i fyra områden. Totalt såldes 81 lägenheter för sammanlagt 93,3 miljoner kronor.
Fastigheterna har sålts genom ombildning till
bostadsrätt eller genom försäljning till privat
aktör. Genom de försäljningar Håbohus genomfört
har Bolaget fått pengar över till framtida produktioner. Bolaget har även förbättrat konkurrensen i
Bålsta och fått ut mer vinst från bra investeringar.

Förvaltningsberättelse

miljoner kronor. Pensionsförpliktelser som redovisas utanför kommunens balansräkning enligt
blandmodellen, minskar med -14,5 (-16,6) miljoner
kronor i jämförelse med föregående år.
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Ekonomi
Nedan redovisas ett sammandrag av bolagets
resultat och balansräkning. Bolaget redovisar
ett positivt resultat om 40,9 (13,4) miljoner kronor
i huvudsak beroende på fastighetsförsäljningar
under året. Bolagets samlade skuld, både det
lång- och kortfristiga, har ökat med cirka 14,5
(44,3) miljoner kronor. Likvida medel har ökat
från förra året med 20,4 (18,1) miljoner kronor.
Bolaget soliditet har förbättrats från 9,3 procent
till 12,7 procent. För ytterligare information om
Håbohus AB hänvisas till bolagets avsnitt.

Håbo Marknads AB
Verksamhet
Håbo Marknads AB är ett bolag som är helägt
av Håbo kommun och sköter näringslivsservicen
och besöksnäringen (turismen) i kommunen.
Bolaget ska stödja och utveckla befintligt näringsliv samt verka för nyetableringar av företag till
kommunen.
Bolaget ska bistå kommunen i marknadsföring och
försäljning av företagsmark, samt arbeta övergripande
för ökad tillväxt inom näringsliv, turism och handel.

Händelser av väsentlig betydelse
Resultaträkning, tkr

År 2015

År 2016

Verksamheternas intäkter

120 205

120 457

Försäljning fastigheter

20 503

64 086

Verksamhetens kostnader

-66 244

-67 087

Avskrivningar

-27 745

-27 328

Finansnetto

-20 559

-16 582

Resultat efter finansiella poster

26 160

73 546

Bokslutsdispositioner

-8 268

-21 226

913

2 526

Skatt på årets resultat

-5 457

-13 920

Årets resultat

13 348

40 926

Balansräkning, tkr

År 2015

År 2016

Anläggningstillgångar

873 540

935 497

Omsättningstillgångar

9 659

1 510

Uppskjuten skatt

Kassa och bank

40 028

60 386

923 227

997 393

Eget kapital

85 753

126 679

Obeskattade reserver

15 553

36 778

8 982

6 456

789 113

787 400

Summa tillgångar

Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Soliditet

23 826

40 080

923 227

997 393

9,3%

12,7%

Årets företagsmingel på Krägga Herrgård arrangerades tillsammans med Håbo Hus och Håbo
kommun.
Bolaget samarbetar med företagarföreningarna
i kommunen och har under året arrangerat åtta
frukostmöten, varav två var studiebesök på
Gyproc och Bro Park Galopp.
Under första halvan av året har bolaget slutfört
sitt uppdrag kring entreprenörskap i skolan.
Inom besöksnäringen har bolaget tryckt och distribuerat en ny turistbroschyr och deltagit i olika
nätverk i regionen som gäller turistutveckling.
Håbo Marknads vill stärka utvecklingen hos
nyföretagare, därför bjöds alla nya företag in
till nyföretagarträff som sker i januari varje år.

Ekonomi
Nedan redovisas ett sammandrag av bolagets
resultat och balansräkning. Bolaget redovisar ett
negativ resultat om 4,7 (+9,0) miljoner kronor i
huvudsak beroende på att kostnaderna för rondellbygget Västerskog/brandstationen och planarbetskostnaderna för Dragelund belastat bolagets resultat. Försäljningsintäkter från markförsäljning
uppgår till 1,9 (21,5) miljoner kronor, en minskning
med 19,6 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Minskningen jämfört med föregående år beror på att
bolaget sålde mark till kommunen för 18,5 miljoner
kronor, år 2015. Bolagets samlade skuld, både det
lång- och kortfristiga, har ökat med 7,9 (-5,1) miljoner kronor. Likvida medel har ökat från förra året
med cirka 636 000 kronor. Bolaget soliditet har
försämrats från 53,4 procent till 39,6 procent. För
ytterligare information om Håbo Marknads AB
hänvisas till bolagets avsnitt.
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År 2015

År 2016

1 795

1 377

Verksamhetens intäkter
Försäljning mark

21 458

1 861

Verksamhetens kostnader

-7 711

-11 857

Avskrivningar

-58

-58

-103

-97

Resultat efter finansiella poster

15 381

-8 774

Uppskjuten skatt

-3 838

4 067

Skatt på årets resultat

-2 539

4

9 004

-4 703

År 2015

År 2016

Finansnetto

Årets resultat

Samarbetet i regionen fortsätter att utvecklas.
Personal från Enköping-Håbo deltar vid ett antal
större bränder i regionen under året och ett antal
samarbetsprojekt startas upp.
Förbundet utvecklar fler mätmetoder för olika
delar av verksamheten. En kompetensplan för
räddningstjänstens förmåga presenteras i slutet av
2016. Målsättningen är att kompetensplanen ska
förses med metoder för uppföljning under 2017.

Ekonomi
Balansräkning, tkr
Anläggningstillgångar

2 648

2 590

Omsättningstillgångar

27 270

25 796

Kassa och bank

1 639

2 275

Summa tillgångar

31 557

30 661

Eget kapital

16 853

12 145

Obeskattade reserver

4 067

0

Långfristiga skulder

6 088

6 088

Kortfristiga skulder

4 549

12 428

31 557

30 661

53,4%

39,6%

Summa eget kapital och skulder
Soliditet

Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Enköping-Håbo
Verksamhet
Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullfölja de skyldigheter
som medlemskommunerna har enligt lagen om
skydd mot olyckor.

Nedan redovisas ett sammandrag av Håbo kommuns andel om 35 procent av kommunalförbundets
resultat och balansräkning. Förbundet redovisar
ett positivt resultat om sammantaget 1,0 miljoner
kronor, varav Håbos andel utgör 352 000 kronor
i överskott. Förbundets samlade skuld, både det
lång- och kortfristiga, har ökat med 14,0 miljoner
kronor eller 4,9 miljoner kronor för Håbo. Likvida
medel har minskats från förra året med 78 000
kronor. Förbundets soliditet har förbättrats från
-4,8 procent till -1,3 procent. För ytterligare
information om Räddningstjänsten Enköping-Håbos
hänvisas till förbundets avsnitt.
Resultaträkning, tkr
Verksamheternas intäkter

18 043

19 425

-19 209

-19 907

Verksamhetens nettokostnad

455

1 192

-671

-784

-71

-56

-287

352

År 2015

År 2016

Anläggningstillgångar

10 032

10 307

Omsättningstillgångar

1 788

6 860

445

368

12 265

17 535

-589

-236

Långfristiga avsättningar

5 610

6 043

Långfristiga skulder

2 450

3 500

Avskrivningar

Förbundet är uppdelat i sex insatsområden med
varsin brandstation för snabbast möjliga räddningsinsats.

Balansräkning, tkr

Antalet anlagda bränder har ökat till följd av en
allmän social oro. Räddningstjänsten samarbetar
med medlemskommunerna för att förebygga denna
typ av händelse.

1 674

Verksamheternas kostnader

Finansnetto

Händelser av väsentlig betydelse

År 2016

1 621

Driftbidrag från kommunen

I förbundets uppdrag ingår att utbilda kommunens
anställda i brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete och HLR (hjärt- och lungräddning).

Håbo kommuns andel av räddningstjänsten är
35 procent och Enköpings kommuns andel är
65 procent.

År 2015

Årets resultat

Kassa och bank
Summa tillgångar
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar
och skulder

4 794

8 228

12 265

17 535

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning, tkr
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Håbo kommun
Uppföljning av kommunens mål

Kvalitativa och effektiva Håbo

Mål och politisk viljeinriktning

Vi ska utveckla våra tjänster utifrån Håbobornas
behov. Kraven på innehåll och kvalitet på tjänster
och service ökar samtidigt som resurserna är
begränsade. Vi måste eftersträva ett effektivt
resursutnyttjande där ständiga förbättringar är en
ledstjärna i alla våra verksamheter.

Kommunövergripande mål redovisas nedan. Utifrån
dessa mål har nämnderna tagit fram verksamhetsmål som är betydande för god ekonomisk hållning.
En utvärdering av verksamhetsmålen finns att läsa
under avsnittet om nämnder.

Mål för god ekonomisk hushållning och
finansiella mål
För perioden 2016–2018 har fyra målområden med
tillhörande strategier på kommunfullmäktiges
nivå prioriterats. Dessa är tillika kommunens mål
för god ekonomisk hushållning. Kommunens finansiella mål för perioden redovisas inom målområdet
”Håbo en kommun med sund ekonomi”.
Håbo kommun ska under perioden bli:
• Attraktiv
• Kvalitativ och effektiv

För att bli kvalitativa och effektiva Håbo ska vi
• Utveckla vår medborgardialog för ökad delaktighet och kunskap om kommunens verksamheter.
• Tillvarata och uppmuntra medarbetarnas
kompetens och engagemang.
• Följa upp alla verksamheter med kvalitets- och
effektivitetsmått och förtydliga arbetet med
ständiga förbättringar.
• Förbättra våra resultat genom att jämföra oss
med andra kommuner och verksamheter för att
identifiera förbättringsområden.

• Hållbar

Hållbara Håbo

• En kommun med sund ekonomi

Vår verksamhet och tillväxt ska vara ekonomiskt
och ekologiskt hållbar. Kommande generationer
ska ha bättre förutsättningar att förvalta och
utveckla kommunen.

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål
har varje nämnd och styrelse i uppdrag att årligen
arbeta fram egna måldokument. Dessa ska innehålla
nämndens/styrelsens egna prioriterade mål och
åtgärder för att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade målområden och strategier. Utvärdering av kommunfullmäktiges mål, som tillika är mål
för god ekonomisk hushållning, sker genom utvärdering av nämndernas mål enligt plan för uppföljning
som årligen fastställs av kommunstyrelsen.

Attraktiva Håbo
Håbo kommun är en unik och attraktiv plats i
Mälardalen med goda förutsättningar för tillväxt.
Bra kommunal service och insatser i samverkan
med andra aktörer stärker känslan av Håbo kommun som en bra plats för boende, arbete och besök.
För att bli attraktiva Håbo ska vi
• Skapa förutsättningar för fler bostäder och ett
varierat näringsliv.
• Stimulera möjligheter till meningsfull fritid för alla.
• Öka samarbetet med olika aktörer för förbättrad
infrastruktur och kollektivtrafik.
• Förbättra tillgängligheten till mötesplatser och
upplevelser.

För att bli hållbara Håbo ska vi
• Minska de egna verksamheternas miljö- och
klimatpåverkan.
• Skapa förutsättningar för att invånare och
näringsliv aktivt ska kunna bidra till att minska
kommunens miljö- och klimatpåverkan.
• Värna kommunens grönområden och biologiska
mångfald.

Håbo en kommun med sund ekonomi
Håbo kommuns verksamhet präglas av god ekonomisk hushållning. Skatten ska inte höjas och bör
vara i nivå med jämförbara kommuner i Mälardalen.
• Kommunens resultat ska över perioden uppgå
till minst två procent av skattenettot.
• Kommunens investeringar, exklusive exploateringsrelaterade kostnader, ska vara egenfinansierade.
• Överskott och intäkter av engångskaraktär ska
i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad.
• Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett
ekonomiskt överskott till kommunen.

Förvaltningsberättelse
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Nationaldagen firades för tredje året i rad i Skokloster.

Har målen nåtts?
Sammanfattande bedömning

Kvalitativa och effektiva Håbo – 70 procent
måluppfyllnad

Av de långsiktiga finansiella målen och nämndernas
mål anses 20 av 30 som uppfyllda vid årets slut
vilket motsvarar 66 procent måluppfyllnad. Måluppfyllelsen har i fyra olika fall påverkats negativt av
tillfällig resursbrist, problem med tillförlitliga
mätningar och incidenter av engångskaraktär. Samtliga av dessa återfinns inom fullmäktiges målområde
Hållbara Håbo och ger en måluppfyllnad på endast
33 procent. Det är glädjande att samtliga mål inom
fullmäktiges målområde för sund ekonomi uppfylls.
Nämndernas bedömning av måluppfyllelse redovisas i tabellen nedan. En mer detaljerad beskrivning
och bedömning av varje mål finns under respektive
nämnds redovisning.

Digitalisering och samverkan gör det möjligt med
flera effektiviserings- och kvalitetsförbättringsinsatser. Ökad kvalitet och effektivitet inom vård
och omsorg uppnås tack vare ny teknik och kompetensutveckling.Genom framgångsrik samverkan
mellan den behandlande enheten och myndighetsutövande har färre barn och ungdomar placerats
utanför sina familjer. Bygg- och miljöförvaltningens verksamhet får goda omdömen av de som
använt förvaltningens tjänster.

Attraktiva Håbo – 57 procent måluppfyllnad
Håbos kommunala förskolor och skolor når höga
resultat. Planberedskapen för nya företagsetableringar och bostäder ligger i fas med identifierade
behov. Detaljplaner, förhandsbesked och bygglov
bidrar till en god bebyggd miljö som värnar om och
uppmärksammar kulturvärden. Vid beslut om
insatser inom vuxenenheten har hänsyn tagits till
barnperspektivet i samtliga granskade fall.
Förtroendet för socialtjänstens verksamhet ökar
inte enligt målsättningen. Verksamheterna inom
vård och omsorg lyckas inte med att upprätta
individuella genomförandeplaner i tillräckligt stor
utsträckning, vilket påverkar kvaliteten på
insatserna. Trots många bra aktiviteter är bedömningen att inte alla i Håbo ges goda förutsättningar att må bra och utvecklas.

Attrak- Kvalita- Hålltiva
tiva och bara
Håbo
effektiva Håbo
Håbo

Håbo en
kommun
med
sund
ekonomi

Antal
mål som
är uppfyllda

Kommunstyrelsen

3 av 7

Bygg- och
miljönämnden

3 av 6

Barn- och
utbildnings
nämnden

4 av 4

Socialnämnden

2 av 3

Vård- och
omsorgsnämnden

2 av 3

Överförmyndarnämnden

2 av 3

Långsiktiga
Finansiella
mål

4 av 4

Antal mål
som är
uppfyllda

4 av 7

7 av 10

    Uppfyllt   Uppfylls inte

2 av 6

7 av 7

20 av 30

75%

12

Förvaltningsberättelse

Barn och elever i Håbos kommunala förskolor och
skolor når målen. Överförmyndarverksamheten
har utvecklat sina handläggningsrutiner, tydliggjort förväntningarna på ställföreträdarna och
förbättrat informationen på hemsidan.
Korttidsfrånvaron har minskat något men ligger
på en högre nivå än önskat, vilket gör att målet
om att vara en attraktiv arbetsgivare inte anses
som uppfyllt. Bygg- och miljöförvaltningen når inte
målsättningen att ha en trivsam och effektiv
arbetsplats där medarbetarna arbetar i god dialog
med invånare och företagare.
Överförmyndarverksamheten arbetar med att
förbättra stödet till huvudmännen genom kompetensutveckling av ställföreträdarna.

Hållbara Håbo – 33 procent måluppfyllnad
Satsning på trygghet och livslång lust att lära på
Håbos kommunala förskolor och skolor har gett
positiva resultat. Det finns detaljer att arbeta
vidare med men målet anses som uppfyllt. Även
målet om att öka kunskapen om radonhalten i
inomhusmiljön anses som uppfyllt.
Det har varit svårt att genomföra tillförlitliga
mätningar inom kostverksamheten i kommunens
skolor. Därför går det inte att utvärdera om Håbo
kommun värnar om och inspirerar till god matkultur med näringsriktiga och lustfyllda måltider i en
lugn och rofylld miljö. Fuktskador i två skolor har
medfört att flera ventilationsaggregat gått för
fullt med ökad elförbrukning som följd. Och målet
om energieffektivisering har inte uppfyllts.
Under året har resursbrist lett till att aktiviteter
för att främja en bättre inomhusmiljö inom skoloch förskolelokaler samt stöd för en effektiv och
balanserad förvaltning av natur- och vattenresurser inte genomförts. Detta medför att målen inte
anses som uppfyllda.

Håbo en kommun med sund ekonomi –
100 procent måluppfyllnad
Samtliga nämndspecifika mål för året och de
kommunövergripande långsiktiga finansiella målen
anses uppfyllda. Exploateringsverksamheten ger ett
ekonomiskt överskott totalt sett och Håbos kommunala förskolor och skolor kännetecknas av en
resurseffektiv verksamhet. Det förebyggande,
rehabiliterande och habiliterande arbetssättet inom
all vård och omsorg har ökat vilket lett till både
lägre kostnader och bättre vård och omsorg för den
enskilde.

Håbo kommun årsredovisning 2016

Nedanstående utgör även kommunens
finansiella mål.
Målet om att inte höja skatten är uppfyllt. Håbo
kommun ligger i mitten av länets kommuner
tillsammans med Enköpings kommun, när det
gäller kommunal skattesats.
Kommunens resultat för 2016 är 7,2 procent
av skattenettot. Resultatet under perioden år
2016-2018 bedöms därför ha möjlighet att uppgå
till målsättningen minst två procent av
skattenettot.
Kommunens investeringar, exklusive exploateringsrelaterade kostnader, har finansierats helt
med egna medel och målet har nåtts.
Överskott och intäkter av engångskaraktär har
använts till att minska skuldsättningsgraden.
Skuldsättningen har minskat under året då
kommunen amorterat på långfristiga lånen vilket
innebär att målet har nåtts.
Alla pågående exploateringsprojekt beräknas
tillsammans ge ett överskott/nettoexploatering
på cirka 48 miljoner kronor under projekttiden.
Därmed nås målet om att exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott
till kommunen.

Kvalitet

Vi jämför oss med andra kommuner
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett
verktyg där kommuner jämförs, och som drivs av
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Jäm
förelsen ser på kommuners kvalitet ur ett invånarperspektiv. 251 kommuner deltar i jämförelsenätverket idag.
Kommunens kvalitet undersöks årligen ur fem
perspektiv:
• Tillgänglighet
• Trygghet
• Information och delaktighet
• Effektivitet
• Kommunen som samhällsutvecklare
Resultaten ger en indikation på kvaliteten i
kommunen och därför är det viktigt att analysera
resultaten vidare och se varför de ser ut som de
gör. I jämförelsediagrammen används färgerna
rött, gult och grönt för att visa hur Håbo kommuns
resultat ligger till i jämförelse med andra kommuner. För varje mått rangordnas alla kommuner

Förvaltningsberättelse
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Nedan ges en sammanfattande bild av Håbo
kommuns kvalitet i jämförelse med andra kommuner. Kommentarerna för varje perspektiv belyser
de mått där Håbo kommun är bland Sveriges
25 procent bästa (grön del av stapeln) eller bland
de 25 procent sämsta (röd del av stapeln).

Trygghet
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Tillgänglighet
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0,4

Måtten handlar om hur trygga invånarna känner
sig i Håbo kommun. En upplevelse som trygghet
kan vara svår att mäta. Trygghet kan vara allt
ifrån att känna igen personen som knackar på
dörren när hemtjänsten kommer till att inte ha
alltför stora barngrupper i förskolan
Personalkontinuitet i hemtjänsten har blivit bättre
än föregående år. En hemtjänstbrukare i Håbo
möter 11 olika personer under 14 dagar.

Delaktighet

20 %

0,2

1,0
100
%
0,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tillgänglighet handlar om hur lätt eller svårt
det är att komma i kontakt med kommunen samt
kommunens öppettider. Här mäts även hur långa
kommunens olika väntetider är.
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grön
40 %
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Håbo kommun är tredje bästa kommunen i Sverige
på att besvara e-post. 98 procent av alla frågor
som skickats till kommunens gemensamma
e-postadress besvaras inom en timme. Även
service per telefon placerar Håbo kommun bland
toppkommunerna som fjärde bästa kommun.
85 procent av de som ringer kommunen med en
enkel fråga får inte bara samtalet besvarat inom
60 sekunder, de får även svar på sin fråga redan
vid första kontakten. Återvinningscentralens
öppettider är uppskattade av kommuninvånarna
och 20 timmar öppet utöver vardagar mellan
kl 08–17 är mer än vad 75 procent av övriga
kommuner erbjuder.

20 %

0,2

0,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Delaktighet omfattar medborgarinflytande, demokrati samt kvaliteten på kommunens webbplats.

Bästa 25 %
Mellersta 50 %
Sämsta 25 %
Ingen data

Förvaltningsberättelse

efter sitt resultat och de bästa kommunerna får
grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten
får gul färg. Saknas data visas det med grå färg.
Varje stapel i diagrammen visar översiktligt andel
mått med respektive färg inom varje perspektiv.
Färgsättningen visar om resultatet är bra eller
dåligt i jämförelse med andra, inte om resultatet
i sig är bra eller dåligt.
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Effektivitet

Kommunens som samhällsutvecklare
1,0
100
%

1,0
100
%

grå

grå

80
%
0,8

röd
gul

60 %

0,6

80
%
0,8

röd
gul

60 %

0,6

grön

grön
40 %

40 %

20 %

20 %

0,4

0,4

0,2

0,2

0,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Håbo kommun arbetar för att förbättra kommunikationen och dialogen med medborgarna. I resultatjämförelsen visar det sig att Håbos medborgare
har större möjlighet än i många andra kommuninvånare att delta i kommunens utveckling.
Detta avsnitt behandlar frågor om kommunens
effektivitet, det vill säga resultatet av genomförda
satsningar. Det visar vilken kvalitet som uppnås
exempelvis i skola och i omsorgen med de resurser
kommunen förfogar över.
Håbo uppnår goda resultat när det gäller kvalitetsaspekter för särskilt boende inom äldreomsorgen
85 och LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade).
Årets brukarundersökning inom hemtjänsten är
något sämre än tidigare med 87 procent.
Elever som bor i Håbo presterar bra i skolan.
Hela 92,8 procent av Håbos elever i årskurs 9 är
behöriga till ett yrkesprogram, vilket är fler än
i rikssnittet. Däremot är andelen elever i åk 3 som
klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och
MA endast 65 procent. Elever i åk 8 har ett sämre
sammanvägt resultat avseende deras syn på skolan
och undervisningen 61 procent och färre gymnasieelever tar examen inom 4 år 63,6 procent.

  

0,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Måtten för samhällsutveckling är en blandning
av olika mått. En del mått kan kommunen själv
påverka medan andra påverkas av sådant som
ligger utanför kommunens kontroll. Båda är dock
viktiga för samhällsutvecklingen. Här behandlas
bland annat frågor om hur stor andel av befolkningen som har jobb, hur folk mår, hur väl kommunen jobbar med miljöfrågor och hur bra invånarna tycker att kommunen är att bo och leva i.
I Håbo finns många stora och små företag. Företagandet i Håbo utmärker sig speciellt positivt inom
samhällsutvecklingen. Prognoser pekar på sju
nyregistrerade företag per tusen invånare vilket
placerar Håbo kommun bland de 25 procent
främsta i Sverige.
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Under år 2016 användes 100 kr av
skattemedlen enligt nedan
Förvaltningsberättelse

0,71 Färdtjänst
0,74 Vuxenutbildning
1,27 Politisk verksamhet
1,84 Kultur
3,36 Fritid
5,25 Individ- och familjeomsorg1)
7,00 Infrastruktur och skydd2)
7,44 Omsorg om funktionshindrade

10,26 Gymnasium

15,49 Äldreomsorg

17,20 Förskola, fritidshem

DET MESTA
AV DINA
SKATTEKRONOR
GÅR TILL SKOLA
OCH OMSORG
Så här fördelas
100 kronor
i skatt till olika
verksamheter

29,44 Grundskola, förskoleklass

1) Inklusive arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande.
2) Samhällsbyggnad, Gator/vägar/parker, skydd ex räddningstjänst.

16

Förvaltningsberättelse

Håbo kommun årsredovisning 2016

eMedborgarveckan Fredagshäng Under eMedborgarveckan i oktober fick de yngsta besökarna interagera med sagor
och berättelser med surfplattans hjälp.

Fem år i sammandrag
Antal invånare 31 dec
Befolkningsökning, antal invånare
Kommunal skattesats per 100 kr

2012

2013

2014

2015

2016

19 883

19 968

20 034

20 279

20 737

168

85

66

245

458

21,34

21,34

21,34

21,34

21,34

Skattekraft som andel av medelkommun

108

109

109

108

109

Verksamhetens nettokostnad, mkr

835

836

907

922

954

Årets resultat, mkr
Årets resultat som andel av skattenettot
Soliditet
Soliditet inklusive pensionsåtagande

26

43

17

49

75

3,0%

4,8%

1,8%

5,1%

7,2%

19%

21%

22%

24%

28%

-12%

-9%

-6%

-1%

5%

Investeringar, netto mkr

183

129

87

91

75

Självfinansieringsgrad investeringar

42%

76%

71%

102%

114%

Investeringar inklusive exploatering, netto mkr

183

129

104

106

133

32

48

27

44

112

15 %

17 %

17%

18 %

22,6%

Årets resultat koncernen, mkr
Soliditet koncernen
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Årets resultat
Kommunen redovisar ett positivt resultat på
74,9 (48,9) miljoner kronor jämfört med ett bud
geterat resultat på 26,0 miljoner kronor, vilket är
48,9 miljoner kronor bättre än budget. Under året
har kommunen fått intäkter av engångskaraktär
bland annat stimulansmedel för ökat bostadsbyggande om 4,6 miljoner kronor, reavinst vid försäljning av fastigheter 3,0 miljoner kronor, försäljning
av exploateringsfastigheter om 9,8 miljoner kronor,
totalt 17,4 miljoner kronor. Dessutom har 10,2
miljoner kronor i form av särskilt statsbidrag för
extraordinära åtgärder för flyktingverksamhet från
år 2015 använts under år 2016 av nämnderna.
Avvikelsen jämfört med budgeterat resultat beror
på både positiva och negativa poster. Nämnderna
redovisar ett överskott på 29,0 (21,3) miljoner
kronor. Överskott redovisas av kommungemensamma verksamheter med 8,8 (7,9) miljoner
kronor, bygg- och miljönämnden 3,8 (2,5) miljoner
kronor, socialnämnden 10,7 (3,4) miljoner kronor
och barn- och utbildningsnämnden 7,5 (6,3)
miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden och
överförmyndarnämnden redovisar underskott på
-1,4 (1,3) miljoner kronor respektive -400 000
kronor (-50 000).
Skattefinansierade verksamheter redovisar ett
överskott på totalt 3,2 miljoner kronor, varav
avfallsverksamheten ett underskott om cirka
-800 000 (700 000) kronor och VA-verksamheten
ett överskott på 4,0 (-2,3) miljoner kronor. VA-verksamhetens överskott regleras direkt mot VA-fonden i balansräkningen och redovisas inte i kommunens resultaträkning.
Skatteintäkter och det kommunala utjämnings
bidraget för Håbo är 2,2 (-10,9) miljoner kronor
högre än budgeterat.
Finansnettot visar ett överskott på 17,2 (20,4)
miljoner kronor beroende på överskottsbetalning
från Kommuninvest på 1,0 miljoner kronor och
den låga räntenivån för kommunens långfristiga
skulder 16,2 (11,2) miljoner kronor.
Kontot för pensionskostnader och upplupna lönekostnader ger nettoöverskott på 1,5 (2,0) miljoner

kronor, varav upplupna löneskulder har ökat med
2,1 miljoner kronor och pensionskostnader visar
lägre kostnader med 3,4 miljoner kronor jämfört
med budget. Under året har kommunen fått cirka
193 000 kronor i bidrag för höga sjuklönekostnader.
Avskrivningarna av kommunens anläggningstillgångar och inventarier är högre än budgeterat och
ger ett underskott på 10,0 miljoner kronor. Huvuddelen av underskottet redovisas på kommunens
fastigheter. Enligt rekommendationer från Rådet
för kommunal redovisning RKR, ska rivningskostnader i samband med ombyggnation och nybyggnation bokföras i resultaträkningen. Rivningskostnaderna för Futurumskolan och Slottsbackens
förskola i Skokloster har därför skrivits av i årets
bokslut. I årets bokslut har även utgifter för
införande och anskaffande av ett nytt ärendehanteringssystem skrivits av enligt rekommendationer
från redovisningsrådet. Tidigare bokfördes utgifterna som investeringsutgifter.

Resultaträkning
tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Finansnetto
Verksamhetsnetto
Skattenetto
Resultat
Omslutning
Soliditet

Bokslut 2015

Bokslut 2016

271 936

354 333

-1 194 365

-1 307 423

-5 611

-7 967

-928 040

-961 057

976 941

1 035 957

48 901

74 900

1 371 088

1 413 112

23,5%

28,1%

Resultat jämfört med budget
Resultatet för nämnderna, exklusive avgifts
finansierade verksamheter, är ett överskott med
29,0 (21,3) miljoner kronor. Finansnettot uppgår
till ett överskott på cirka 17,2 (20,4) miljoner
kronor, beroende på lägre räntekostnader för
kommunens långfristiga lån och överskottsut
delning från Kommuninvest. Skattenettot är
2,2 (-10,9) miljoner kronor högre än budgeterat.
Avfallsverksamheten redovisar underskott om
cirka 800 000 kronor vilket regleras mot upparbetat eget kapital för avfallsverksamheten, se not 36.
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Avvikelse mellan budget och resultat

Nämndernas nettokostnader

Nämnder/styrelse

Nettokostnadsförändring och realisationsvinster exklusive
interntransaktioner, tkr

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Kommungemensamma
verksamheter

+7,9

+8,8

Överförmyndarnämnd

-0,05

-0,4

Socialnämnd

+3,4

+10,7

Bygg- och miljönämnd

+2,5

+3,8

Barn- och utbildningsnämnd

+6,3

+7,5

Vård- och omsorgsnämnd

+1,3

-1,4

Avfallsverksamhet

-0,7

-0,8

20,65

28,2

Nämnd

Summa

Den största procentuella avvikelsen mot budgeten
uppvisar bygg- och miljönämnden med 19,7 procent
(+3,8 miljoner kronor), socialnämnden med 17,7
procent (+10,7 miljoner kronor) och kommunstyrelsen inklusive övergripande verksamheter med 4,5
procent (+8,8 miljoner kronor), barn- och utbildningsnämnden 1,5 procent (+7,5 miljoner kronor).
Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott
med 25,6 procent (-400 000 kronor) och vård- och
omsorgsnämnden ett underskott på 1,3 procent
(-1,4 miljoner kronor) jämfört mot budgeten.
Anledningen till avfallsverksamhetens underskott
på 700 000 kronor är inköpt material för sopsortering till hushållen. VA-verksamhetens resultat för
2016 uppgår till ett överskott på 4,0 miljoner
kronor, vilket inte redovisas i tabellen ovan
beroende på att resultatet för VA-verksamheten
regleras i balansräkningen som en skuld eller
fordran på kommunen.
Utförligare analyser och kommentarer redovisas
i nämndernas verksamhetsberättelser.

Resultat år 1996–2016
För åren 1996–2000 uppgick de ackumulerade
underskotten till 180,0 miljoner kronor. De senaste
16 åren har kommunen redovisat överskott om
sammanlagt 411,0 miljoner kronor.
Resultat år 1999–2016
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50

1999

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Förändringar

Procent

-208 837

-208 464

-373

-0,2

-1 364

-2 040

676

49,6

Socialnämnd

-56 049

-46 587

-9 462

-16,9

Bygg- och miljönämnd

-13 331

-16 190

2 859

21,4

Barn- och utbildningsnämnd

-413 989

-434 029

20 040

4,8

Vård- och omsorgsnämnd

-181 510

-201 379

19 869

10,9

Summa

-875 080

-908 689

33 609

3,9

0

12 589

-12 589

-

-875 080

-896 100

21 020

2,4

Kommungemensamma
verksamheter1)
Överförmyndarnämnden

Realisationsvinster
Summa

Korrigering har gjorts mellan verksamheterna år 2015 beroende på organisationsförändringar till år 2016. Bland annat
har plan- och utvecklingsavdelning flyttats från KS till Byggoch miljöförvaltningen. Kapitalkostnaderna är exkluderade i
redovisningen ovan, med anledning av att jämförelsen mellan åren ska bli rättvisande. Realisationsvinster är redovisade
för båda åren i tabellen ovan. Taxefinansierade verksamheterna, avfall och VA, ingår inte i redovisningen ovan.
1) Kommunfullmäktige, stöd till politiska partier, valnämnd,
revision, kommunstyrelse, kommunstyrelsens förvaltning inklusive kultur och livsmiljö.

Nämndernas nettokostnader ökar med 33,6 mil
joner kronor jämfört med år 2015. Kostnadsökningen är 3,9 procent, vilket kan jämföras med
ökningen på 17,3 miljoner kronor (2,0 procent)
mellan 2014 och 2015.

Ökning av nettokostnader
Analysen av tabellen visar att den procentuella
nettokostnadsökningen mellan 2015 och 2016 är
högre än mellan 2014 och 2015. I relation till
ökningen av skattenettot med 59,0 miljoner kronor
mellan åren, var nettokostnadsökningen 2,1 procentenheter lägre 2016, vilket är positivt. I analysen har eliminering skett av nettokostnader för
avgiftsfinansierade verksamheter, pensionskostnader, upplupna löneskulder och realisationsvinster.
För att jämförelsen mellan åren ska bli rättvisande har kommunen inte tagit med interna intäkter
och kostnader, exempelvis internhyrestransaktioner och kapitalkostnader, det vill säga internränta
och avskrivning på tillgångarna.
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Kommungemensamma verksamheters
nettokostnader har minskat med cirka 370 000
kronor eller 0,2 procent. Kostnadsminskningen
finns inom flera verksamheter; Gator, park och
vägar 2,9 miljoner kronor, kosten 565 000 kronor.
Teknisk administration, fastighet, gårdsan
läggningar och lokalvård har minskat med 4,5
miljoner kronor.
Verksamheter som ökat kostnaderna är; Föreningsverksamhet med 1,4 miljon kronor, allmän kultur
och biblioteksverksamhet med 910 000 kronor,
fritidsgårdar med 1,0 miljon kronor och räddningstjänsten med 1,0 miljon kronor.
Övriga verksamheter inom kommungemensam
verksamhet har ökat kostnaderna med +3,6
miljoner kronor, främst inom upphandling, IT
och personalavdelningen.

Nettokostnader för nämndernas
verksamheter, exklusive interna
transaktioner och kapitalkostnader
Hos nämnderna ökar barn- och utbildningsnämndens nettokostnader med 20,0 miljoner kronor eller
4,8 procent. Inom gymnasieverksamheten minskar
kostnaderna med 3,2 miljoner kronor från förra året,
beroende på färre köpta platser av andra kommuner
samt ökad försäljning av gymnasieplatser till andra
kommuner. Inom kommunens vuxenutbildning
inklusive särgymnasium och SFI (Svenska för
invandrare) ökar kostnaderna med cirka 600 000
kronor jämfört med förra året. Inom musikskolan är
kostnadsökningen cirka 400 000 kronor. Inom
verksamheterna grundskola, fritidshem och förskoleklasser ökar kostnaderna i jämförelse med förra
året med 9,6 miljoner kronor medan grundsärskolan visar lägre kostnader med 1,0 miljon kronor.
Inom förskola och pedagogisk omsorg ökar kostnaderna med 6,7 miljoner kronor. Inom övriga ver
samheter inom barn- och utbildningsnämnden
ökar kostnaderna med 7,0 miljoner kronor.
Socialnämndens nettokostnader minskar med
9,5 miljoner kronor eller 16,9 procent, på grund av
flera kostnadsminskningar: Barn- och ungdomsvård minskar med 2,9 miljoner kronor, ekonomisk
bistånd minskar med cirka 900 000 kronor.
Verksamheten missbruksvård för vuxna minskar
med 3,5 miljoner kronor jämfört med förra året.
Boende och övriga insatser inom LSS (lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade)
minskar med 2,6 miljoner kronor. Övriga verksam-

heter ökar kostnaderna med cirka 400 000 kronor
jämfört med förra året.
Vård- och omsorgsnämnden ökar nettokostnaden
med 19,9 miljoner kronor eller 10,9 procent, på
grund av flera kostnadsökningar. Kostnaden för
vård och omsorg för äldre ökar med 6,5 miljoner
kronor. Kostnaden för insatser inom hemtjänsten
ökar med totalt 6,3 miljoner kronor, varav köpt
hemtjänst från externa utförare ökar med 4,0
miljoner kronor och egen regi med 2,4 miljoner
kronor inklusive hemtjänst nattetid. Kostnaden för
hemsjukvården minskar med cirka 300 000 kronor
i jämförelse med förra året. Kostnaden för insatser
inom LSS-verksamheten ökar med drygt 3,6
miljoner kronor. Kostnaderna för färd- och riksfärdtjänst ökar med 1,2 miljoner kronor. Övrig
kostnadsökning inom nämndens verksamhetsområde uppgår till 2,6 miljoner kronor netto.
Bygg- och miljönämndens nettokostnader ökar
med 2,9 miljoner kronor eller med 21,4 procent
jämfört med förra året. Bruttokostnaderna ökar
med cirka 400 000 kronor medan intäkterna
minskar med drygt 3,4 miljoner kronor. Intäktsminskningen beror främst på lägre avgifter för
planer jämfört med förra året.

Kostnads- och intäktsanalys mellan
åren 2015 och 2016, exklusive interna
transaktioner
Slag

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Förändring

Intäkter

271 936

354 333

82 397

Inköp av varor och
tjänster samt utbetalning av bidrag

-469 204

-530 609

-61 405

Kostnader för arbetskraft (personalkostnader)

-666 862

-713 798

-46 936

-1 136 066

-1 244 407

-108 341

Avskrivning av inventarier och fastigheter

-58 299

-63 016

-4 717

Skatteintäkter och
utjämning

976 941

1 035 957

59 016

Kostnader

Summa kostnader

Finansnetto

-5 611

-7 967

-2 356

Netto

48 901

74 900

25 999

Intäkter
Kommunens externa intäkter ökar med 82,4 (30,7)
miljoner kronor. Ökningen härrör från flera
intäktskällor:
• Försäljningen av varor och material ökar med
cirka 1,3 miljoner netto, i huvudsak inom verksamheten vård- och omsorg 1,4 miljoner kronor,
gemensamma verksamheter 318 000 kronor,
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fritid- och kultur 75 400 kronor, infrastruktur
och skydd 46 000 kronor. Verksamheterna som
minskar intäkterna jämfört med förra året är
inom pedagogisk verksamhet 415 000 kronor,
affärsverksamheter 112 000 kronor.
• Taxor och avgifter ökar med 3,3 miljoner kronor
netto. Största ökningarna skedde inom affärsverksamhet 4,5 miljoner kronor, vård- och
omsorg 995 000 kronor och pedagogisk verksamhet 280 000 kronor. Inom övriga verksamheter
sker en minskning med cirka 2,5 miljoner kronor
varav cirka 2,4 miljoner kronor inom infrastruktur och skydd, där bygglov och plan ingår och
fritid och kultur 154 000 kronor.
• Intäkter i form av hyror och arrenden ökar med
1,6 miljoner kronor. En stor del är hyresintäkter
från externa kunder främst inom vård- och
omsorg och ekonomiskt bistånd med 1,1 miljoner
kronor. Övriga verksamheter redovisar ökade
hyresintäkter med 500 000 kronor i jämförelse
med förra året.
• Bidrag till kommunen ökar med 61,2 miljoner
kronor. Verksamheter som får ökade bidrag i
jämförelse med år 2015 är vård- och omsorg
4,4 miljoner kronor, flyktingmottagande 48,4
miljoner kronor, pedagogisk verksamhet 15
miljoner kronor. I övriga verksamheter ökade
bidragen till 250 000 kronor netto. Verksamheter
som får minskade bidrag är verksamheten
infrastruktur och skydd 770 000 kronor, gemensamma verksamheter får minskat bidrag om
6,1 miljoner kronor och vilket är i huvudsak en
jämförelsestörande post från 2015 av återbetalning av premier för AGS.
• Kommunens försäljning av verksamheter till
andra kommuner samt övriga ersättningar
ökade med 2,1 miljoner kronor. Bland annat
ökade försäljningen inom grundskola 1,3 miljoner kronor och gymnasium 1,1 miljon kronor.
Övriga verksamheter minskade intäkterna med
netto 300 000 kronor.
• Försäljning av tillgångar, i huvudsak mark och
fastigheter, ökade med 12,9 miljoner kronor.

Inköp av material, lämnade bidrag, köp av
verksamhet och övriga driftkostnader
Kostnaden för köp av material, lämnade bidrag, köp
av verksamhet och övriga driftkostnader ökar med
61,4 miljoner kronor i jämförelse med förra året.
Förändringen förklaras av flera poster. Främst
finns kostnadsökningar inom köp av huvudverksamhet med 36,1 miljoner kronor, fastighetskostnader och entreprenader med 6,8 miljoner kronor samt
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lokalhyror med 4,8 miljoner kronor. Övriga driftkostnader ökade totalt med 9,3 miljoner kronor.
Överskottet för VA-verksamheten uppgick till 4,0
miljoner kronor, en förändring jämfört med förra
året med 6,3 miljoner kronor, då VA-verksamheten
gick med ett underskott om 2,3 miljoner kronor. De
största kostnadsminskningarna är inom tele- och
datakommunikation, postbefordran och transporter
samt representation med totalt 1,9 miljoner kronor.
Verksamheten i extern regi, där kommunen köper
huvudverksamheter från andra utförare inklusive
räddningstjänsten, har ökat till 256,3 miljoner
kronor jämfört med 219,8 föregående år. Det
innebär att 20 procent (18 procent) av kommunens
verksamhet utförs av andra än kommunen. Generellt gäller att kommunen har det övergripande
ansvaret för verksamheten även om själva utförandet ligger utanför kommunens organisation.
Undantaget är tillsynsansvaret för grundskolan
och gymnasiet som ligger på Skolinspektionen.
Barn- och utbildningsnämnden betalar 124,9
miljoner kronor för gymnasieskola, grundskola,
förskoleklass, fritidshem och förskola som utförs
av annan huvudman än kommunen. Vård- och
omsorgsnämnden köper främst äldreboende och
hemtjänst för totalt 43,8 miljoner kronor. Socialnämnden köper främst boende för ensamkommande flyktingbarn samt institutionsvård för 64,1
miljoner kronor från andra utförare. Det är
dubbelt så mycket som år 2015. Kommunstyrelsen
betalar totalt 4,4 miljoner kronor för främst
snöröjning och sandning av vägar, vilket är en
halvering av kostnaden från år 2015. Driftbidraget
till räddningstjänsten tillkommer.

Kostnad för arbetskraft (personalkostnader)
Kostnaderna för personal inklusive pensioner ökar
totalt med 47,0 miljoner kronor från 2015, vilket
är en ökning med 7,0 procent. Lönekostnaden
inklusive arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar ökade med 52,0 miljoner kronor eller 8,3
procent. Kostnaderna för pensionsavsättningar och
pensionsutbetalningar minskade med 5,0 miljoner
kronor eller 12,9 procent jämfört med 2015.

Slag, tkr
Löner
Kostnadsersättningar

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Förändring

-469 003

-505 312

-36 309

-4 678

-5 442

-764

Arbetsgivaravgifter

-149 053

-163 962

-14 909

Pensioner kostnader

-44 128

-39 081

5 047

-666 862

-713 797

-46 935

Summa personalkostnad
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Avskrivningskostnaden, det vill säga värdeminskningen av kommunens anläggningstillgångar och
inventarier, är 63,0 (58,3) miljoner kronor. Jämfört
med år 2015 ökar avskrivningskostnaderna med
4,7 miljoner kronor. Ökningen återfinns till största
delen inom fastigheter, anläggningar bland annat
kommunens gator och affärsverksamheten, det vill
säga VA-verksamheten och avfallsverksamheten.
Från år 2016 har redovisningsprincipen för
avskrivningar ändrats från linjär avskrivning till
komponentavskrivning.
Rivningskostnaderna för en förskola i Skokloster
och vissa delar av rivningskostnaden på Futurumskolan har skrivits ner i årets bokslut enligt nya
rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR).
Avskrivningskostnaden för kommunens maskiner
och inventarier ökar med cirka 600 000 kronor
jämfört med förra året.
Förändringarna redovisas i tabellen nedan.
Objekt

År 2015

År 2016

Förändring

Fastigheter

-31 278

-38 496

-7 218

Maskiner och inventarier

-8 066

-8 648

-582

Bidrag infrastruktur
(Citybanan)

-1 520

0

1520

VA-verksamheten

-11 683

-9 188

2495

Avfallsverksamheten

-758

-1 105

-347

Anläggningar (gata)

-4 994

-5 579

-585

-58 299

-63 016

-4 717

Summa avskrivningar

Avskrivning bidrag infrastruktur (Citybanan) redovisas från år
2016 som verksamhetskostnad.

Skatteintäkter
Intäkterna av skatter och statsbidrag, vilka är
kommunens största finansieringskällor, ökar med
59,0 (35,4) miljoner kronor eller 6,0 (3,8) procent
mellan 2015 och 2016. Jämfört med budgeten är
skatteintäkter och statsbidrag totalt 2,2 miljoner
kronor högre. Budgeten och utfallet har ökats med
årets andel av det extra statsbidraget för flyktingmottagande 10,2 miljoner kronor.

Skatteutjämning och statsbidrag
År 2005 infördes ett skatteutjämningssystem i
Sverige. Utjämningens syfte är att skapa mer
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för landets
kommuner. Invånarna ska kunna få lika god
service oberoende var i landet de bor. Den senaste

revideringen genomfördes 1 januari 2014. Revideringen medförde att Håbo kommun betalar mindre
till utjämningssystemet än tidigare. Delarna i
utjämningsystemet redovisas nedan.

Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna
strukturella kostnadsskillnader mellan landets
kommuner. Under 2016 betalar kommunen
20,3 (19,1) miljoner kronor i kostnadsutjämning,
vilket är 1,2 miljoner kronor högre än 2015.

LSS-utjämning
År 2004 infördes ett nytt nationellt system för att
utjämna LSS-kostnaderna mellan landets kommuner. Vid införandet betalade kommunen 4,5 miljoner kronor i utjämningen, under årens lopp har
kommunens kostnad i utjämningen ökat. År 2016
betalar kommunen 41,9 (38,9) miljoner kronor
till LSS-utjämningen, vilket är en ökning med
3,1 miljoner kronor från år 2015. LSS-utjämningen lämnades oförändrad när den nya skatteutjämningen reviderades år 2014.

Inkomstutjämning, generella statsbidrag
och regleringsbidrag
Inkomster från inkomstutjämning och regleringsbidrag/avgift uppgår till 51,2 (49,1) miljoner kronor
för Håbo. Inkomsterna är 2,1 miljoner kronor
högre än 2015. Utöver inkomstutjämningen får
kommunen under året generella statsbidrag om
14,8 miljoner kronor varav 10,2 miljoner kronor i
extra statsbidrag för flyktingmottagandet och 4,6
miljoner kronor för att stimulera ökat bostadsbyggande i kommunen.

Fastighetsavgift
Införandet av fastighetsavgiften år 2008 var
neutral, både för varje enskild kommun och för
staten. Intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften 2008 uppskattades till 12 miljarder kronor
och fördelades lika mellan rikets kommuner. Från
år 2009 har den årliga intäktsförändringen från
fastighetsavgiften tillförts varje kommun och
adderas till det ursprungliga beloppet från 2008.
Sedan införandet år 2008 har inkomsterna genom
fastighetsavgiften ökat till kommunen. Jämfört
med år 2008 är ökningen till år 2016 8,4 miljoner
kronor. År 2016 är det prognostiserade beloppet
36,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka
200 000 kronor jämfört med år 2015.

Finansnetto och räntekostnader
Finansnettot, som utgörs av skillnaden mellan
finansiella intäkter och finansiella kostnader, har
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Avskrivning av inventarier och fastigheter

21

22

Förvaltningsberättelse

sedan 2015 ökat med 2,3 miljoner kronor. Finansiella kostnader minskar med 5,6 miljoner kronor
och ränteintäkterna försämras med 7,9 miljoner
kronor. Detta beror i huvudsak på att Håbo
Marknads AB betalade tillbaka villkorat aktieägartillskott om 9,2 miljoner kronor till kommunen år 2015, vilket räknas som jämförelsestörande
post mellan åren.

Finansiella kostnader på långfristiga lån
Räntekostnaderna på långfristiga skulder minskar
med cirka 2,8 miljoner kronor till 12,8 miljoner
kronor jämfört med år 2015. Minskningen under
år 2016 beror bland annat på den låga räntenivån.
Kommunen har amorterat på långfristiga skulder
med 56,0 miljoner kronor under 2016.
Kommunen använder ränteswappar för att säkra
upp ränterisken på underliggande lån. Av kommunens totala skuldportfölj på 633,7 miljoner kronor
har 415 miljoner kronor eller 66 (60) procent av
lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika
förfallostruktur eller till en fast räntebindning.
Ränterisken vid en procents höjning av räntan
uppgår till 2,2 (2,7) miljoner kronor på helår.
Syftet med ränteswappar är att begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta. Genom ränteswapparna betalar kommunen en fast ränta och
erhåller 3 månaders Stibor. Att delvis ta bort
denna risk överensstämmer med kommunens
målsättning om en jämn och stabil räntekostnad
över tiden. Den totala genomsnittsräntan för
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kommunens långfristiga skulder uppgår till
2,0 (2,3) procent varav 0,02 (0,47) procent för lånen
med rörlig ränta. Jämfört med föregående år är
det en minskning med 0,3 procentenheter.

Finansiella intäkter
De finansiella intäkterna är 3,8 (11,7) miljoner
kronor, varav 2,2 miljoner kronor från kommunens
bolag. Övriga finansiella intäkter på 1,5 miljoner
kronor kommer bland annat från kommunens
koncernkonto och utdelningar och återbäring från
Kommuninvest. Jämförelsestörande post år 2015 på
9,2 miljoner kronor är en återbetalning av villkorat
aktieägartillskott från Håbo Marknads AB.

Kostnadstäckningsgrad
Verksamhetens nettokostnader måste, sett över
ett antal år, täckas av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Dessutom behöver kommunen ett visst
överskott för att kunna betala lån, framtida
nyinvesteringar och pensionsutbetalningar.
Nedanstående diagram visar verksamhetens
nettokostnad exklusive finansiella kostnader.
Nettokostnader exklusive finansiella kostnader i förhållande
till skatter och utjämning, procent
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För att uppnå en konsoliderande nivå på verksamheten behöver relationstalet vara cirka 93 procent,
vilket Håbo nådde i år. Relationstalet för år 2016
ligger på 92,1 (94,4) procent och en kostnadsminskning har gjorts på cirka 13,9 miljoner
kronor. I och med att resultatet för kommunen
uppgick till 74,9 miljoner kronor, har en konsolidering kunnat göras år 2016.

Investeringar
Håbo kommun har under åren 1996–2016 investerat 1 548 miljoner kronor netto i anläggningar och
inventarier. Kommunens totala bokförda värde av
anläggningar och inventarier uppgår 2016 till
1 176,9 (1 129,9) miljoner kronor.
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Investeringar i omsättningstillgångar och exploateringsverksamhet uppgår till 57,5 miljoner kronor,
en avvikelse mot budgeten om 13,5 miljoner kronor.
Investeringar i anläggningar och inventarier år 1997–2016, mkr
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från finansieringsverksamheten uppgår till
-55 miljoner kronor beroende på att kommunen
amorterat på den långfristiga skulden.

Förändring av likvida medel
Likvida medel minskar med 55,3 (37,0) miljoner
kronor och uppgår vid årets slut till 1,0 (56,3)
miljoner kronor.

Låneskuld
Håbo kommun är en ung kommun och saknar i stort
sett de övervärden på tillgångssidan som många
andra kommuner i Stockholmsområdet kunnat
använda för att finansiera sin expansion. Skuldsättningsgraden är hög eftersom kommunen gjorde
mycket omfattande investeringar inom skolan under
åren 1996 till 2003. Kommunens externa långfristiga låneskuld har minskat under året från 689,6
miljoner kronor till cirka 633,7 miljoner kronor.
Det motsvarar en minskning från 34 004 kronor till
30 559 kronor per invånare. Därutöver har kommunen pensionsåtaganden på 412,8 (426,6) miljoner
kronor eller 19 906 (21 136) kronor per invånare, en
minskning med 1 230 kr/invånare. Under 2016
investerar kommunen 132,8 miljoner kronor i mark
och anläggningar samt exploatering.

Medfinansieringen av Citybanan
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar förändring av likvida
medel under året uppdelade i kategorierna löpande-, investerings- och finansieringsverksamhet.

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten är
positivt och uppgår till 109,8 (94,3) miljoner
kronor.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringskostnaderna för materiella tillgångar
och exploateringen är 110,1 (120,0) miljoner
kronor. I anskaffningskostnader ingår pågående
exploateringsprojekt med 44,4 miljoner kronor.
Finansieringen av investeringar i anläggningar,
maskiner och exploatering har skett genom det
egna kassaflödet och 55,0 miljoner netto har
amorterats på den långfristiga skulden.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Under året har ingen upplåning skett. Anslutningsavgifter för VA-verksamheten uppgår under
perioden till 1,1 (4,4) miljoner kronor. Kassaflödet

Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (KF § 98)
att Upplands Lokaltrafik (Uppsala läns landsting)
ingick avtal med staten om medfinansiering av
Citybanan. För Håbo kommuns del innebar detta
att fullmäktige godkände en medfinansiering om
38,0 miljoner kronor jämte indexuppräkning. Den
årliga indexuppräkningen för åren 2009–2017
uppgår till 8,2 miljoner kronor, vilket belastat
kommunens resultat åren 2010–2017. Indexuppräkningen för 2016 uppgår till 405 000 kronor och
har belastat resultatet. Utbetalningen för år 2017
är 11,7 miljoner kronor inkl. indexuppräkning.
Det totala kapitalbeloppet efter förändringarna
under året uppgår till 11,2 (22,4) miljoner kronor.
Utbetalningen av kapitalbeloppet kommer att ske
åren 2013–2017 enligt nedanstående fördelning.
Utbetalningsplan Citybanan åren 2013–2017
År

Procent

Belopp

2013

10

4 484

2014

15

6 821

2015

25

11 510

2016

25

11 615

2017
Summa

25

11 747

100

46 177
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Investeringsbudgeten för år 2016 uppgår till
196,4 miljoner kronor, inklusive ombudgeteringar
från år 2015 för pågående investeringsprojekt.
Förbrukning av investeringsmedel per 31 december uppgår till 75,3 miljoner kronor. Pågående
projekt som kommer att begäras ombudgeterade
till år 2017 uppgår till 114,7 miljoner kronor. Om
pågående projekt beaktas, som föreslås ombudgeteras år 2017 om 114,7 miljoner kronor, redovisas ett
överskott om 6,4 miljoner kronor.
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Upplösningen, det vill säga avskrivningen av
bidraget, påbörjades år 2013 innebärande en
avskrivning på kapitalbeloppet med 1,5 miljoner
kronor år 2016, vilket belastar resultaträkningen.
Detta görs i enlighet med riksdagens beslut om
ändring i lagen (1997:614), 5 kapitel 7 §, om
kommunal redovisning. Åren 2013–2038 kommer
den årliga nedskrivningskostnaden om 1,5 miljoner kronor att belasta kommunens resultaträkning. Likvidmässigt har utbetalningarna åren
2014–2017 beaktats i kommunens budgetprocess.

Kommunens pensionsskuld uppgår vid årets slut
till 412,8 (428,6) miljoner kronor, varav cirka 90,0
(91,3) miljoner kronor redovisas under avsättningar i balansräkningen och 322,8 (337,3) miljoner
kronor som ansvarsförbindelse enligt den blandade
modellen. Den totala pensionsskulden minskar
med 15,9 miljoner kronor jämfört med 2015.

Pensionsmedelsförvaltning
Avsättning för pensioner och
liknande förpliktelser
Ansvarförbindelser – pensionsförpliktelser som inte upptagits
bland avsättningar
Finansiella placeringar
Återupplåning i verksamheten

Kommunfullmäktige beslutade att pensionsavsättningarna för 1998–2000 betalas ut som avgiftsbestämd ålderspension enligt PFA 98 (tjänstepensionsavtalet) inklusive löneskatt. Betalningen
gjordes under 2004 och uppgick efter nuvärdesberäkning av förmånsvärdet till 24,2 miljoner kronor
inklusive löneskatt.
I tabellen nedan redovisas pensionsutbetalningarna för år 2004–2016.
Avgiftsbestämd ålderspension inkl. löneskatt, mkr

Pensionsförpliktelser

Specifikation, tkr

År 2003

Bokslut 2015 Bokslut 2016
-91 291

-89 990

-337 326

-322 768

0

0

-428 617

-412 758

År 1998–1999
De delar av avgiftsbestämd ålderspension som
hänförs till åren 1998–1999 redovisades under
avsättningar inklusive årliga uppräkningar
motsvarande statslåneräntan.

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

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

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

Avgiftbestämd
ålderspension inkl.
löneskatt, mkr

År

Avgiftsbestämd
ålderspension inkl.
löneskatt, mkr

2004–2005

27,7

2011

21,4

2006

14,9

2012

22,5

2007

17,8

2013

24,0

2008

18,5

2014

25,0

2009

20,3

2015

27,4

2010

20,5

2016

28,6

År

År 2016
För år 2016 uppgår den avgiftsbestämda delen av
pensionen till 28,6 (27,4) miljoner kronor inklusive
löneskatt. Utbetalningen av 2016 års pensionskostnad för den avgiftsbestämda pensionen sker i mars
2017.
Sedan förra året görs en avsättning till de förtroendevalda enligt OPF-KL motsvarande 4,5 procent
på utbetalda arvoden. Avsättning inklusive
löneskatt uppgår till cirka 64 000 kronor.
Kommunen har inga avtal om särskild avtalspension utan ett lokalt avtal med en medarbetare som
avslutat sin anställning i kommunen. Utbetalning
uppgick till 24 200 kronor.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor andel av kommunens
tillgångar som finansieras med eget kapital och
ger en uppfattning om kommunens finansiella
styrka på längre sikt. Utvecklingen av soliditeten
bestäms dels av resultatet, dels av hur tillgångar,
avsättningar och skulder förändras under året.
Det finns ingen norm för vilken soliditet en kommun bör ha. Kommunen strävar dock efter en hög
soliditet eftersom den minskar kommunens
finansiella kostnader. Soliditeten för Håbo kommun år 2016 är 28,1 (23,5) procent, vilket kan
jämföras med det ovägda soliditetet för länets
kommuner som år 2015 var 41,5 procent.
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två procent, enligt ovan i kommunens resultaträkning, inte används likviditetsmässigt till
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Om man även tar hänsyn till pensionsförpliktelserna, både de som redovisas som ansvarsförbindelse och som avsättning, är soliditeten +5,3 (-1,1)
procent, att jämföra med den ovägda soliditeten för
länet år 2015 som var 0,8 procent.

Balanskravsutredning och
resultatutjämningsreserv
Hösten 2004 förändrades lagen om god ekonomisk
hushållning och hur balanskravet ska tillämpas,
vilket innebär att kommunen ska ha ”återställt”
ett eventuellt underskott i budgeten senast tre år
efter det år då underskottet uppstod. Riksdagen
har fattat beslut (proposition 2011/12:172) om en
förändrad lagstiftning kring balanskravet och att
kommunerna ska kunna reservera medel i så
kallade resultatutjämningsfonder under vissa
förutsättningar. Kommunfullmäktige fattade
beslut 2013-11-11 KF § 84 att anta lokala riktlinjer
för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserven samt att reservera
överskott upparbetade från och med räkenskapsåret 2010-2012, enligt beräkning av ingående
balans för resultatutjämningsreserven, uppgående
till 14,7 miljoner kronor.
De lokala riktlinjerna som kommunfullmäktige
beslutade om har sin utgångspunkt i kommunens
ekonomiska ställning, vilka faktorer som främst
påverkar verksamhet och ekonomi i framtiden
samt en bedömning av faktorernas betydelse och
påverkbarhet, som planerade investeringar,
låneskulder och det totala pensionsåtagandets
påverkan på resultat och ställning. Av kommunens
riktlinjer framgår att;
1. Reservering till resultatutjämningsfonden får
göras om kommunens finansiella mål är
uppnådda med ett belopp som motsvarar den
del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger två procent av summan

Kommunens balanskravsresultat är positivt och
uppgår enligt beräkningen i tabellen nedan till
cirka 62,3 miljoner kronor eller 6,0 procent. Enligt
beslutade riktlinjer avsätts inte medel till resultatutjämningsreserven år 2016. Att noteras är att
intäkter av engångskaraktär uppgår till totalt till
12,6 miljoner kronor avseende fastighets- och
markförsäljning.
Anledningen till att avsättning till resultatutjämningsfonden inte är möjlig att göra under 2016
beror på att överskottet har använts till att finansiera årets investeringar.
Årets resultat, tkr

74 900

Avgår samtliga realisationsvinster

-12 589

Årets resultat efter balanskravsresultat

62 311

Avgår medel till resultatutjämningsmedel

0

Tillägg medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravresultat

0
62 311

Balanskravresultat från tidigare år
Summa balanskravresultat

0
62 311

Framtiden

Budget i balans
Håbo kommun har inför 2017, fastställt en driftbudget och ekonomisk plan som innebär balans i
ekonomin. Det budgeterade resultatet för 2017 är
12,0 miljoner kronor jämfört med 26,0 miljoner
kronor för 2016.

Investeringar
Större investeringar år 2016 är bland andra:
• Det planerade underhållet av fastigheter
5,6 miljoner kronor
• Planerat underhåll av gator/vägar 12 miljoner
kronor
Projekt som påbörjats är;
• Västerängsskolans kök
• Förskolan i Frösundavik
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av skatteintäkter samt generella statsbidrag
och kommunalekonomisk utjämning. Detta
eftersom kommunen har ett lågt eget kapital
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.

Soliditet 2000–2016, procent
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Inom Vattenverket:
• Bålsta vattenverk och reningsverk
• Införlivningen av Biskops-Arnö i VAs
verksamhetsområde
• Ombyggnationen av Bålsta reningsverk
• Omläggning av VA-ledningar
Budget för alla investeringar år 2016 uppgår till
196,4 miljoner kronor och 75,4 miljoner kronor har
investerats. Pågående investeringsprojekt om cirka
115,0 miljoner kronor kommer att föreslås ombudgeterats år 2017 för att slutföra projekten.
Investeringsbudgeten för 2017 är beslutad av
kommunfullmäktige och uppgår till 318,7 miljoner
kronor totalt varav skattefinansierade verksamheter med 180,6 miljoner kronor, taxefinansierade
verksamheter med 53,1 miljoner kronor och exploateringsverksamhet med 85,0 miljoner kronor. Om
fullmäktige beslutar om att ombudgetera pågående
investeringsprojekten till år 2017, kommer investeringsbudgeten för år 2017 att uppgår till totalt
434,0 miljoner kronor.

Omvärldsfaktorer som påverkar
kommunens ekonomi
Det finns flera orosmoment i omvärlden, men
svenska företag och hushåll är ändå optimistiska
om utvecklingen i den svenska ekonomin, enligt
konjunkturinstitutet. Högkonjunkturens förstärks
de närmaste åren och bristen på arbetskraft med
efterfrågad kompetens ökar ytterligare.

Håbo kommun årsredovisning 2016

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi antas
stabiliseras på en hög nivå nästa år. Därefter
beräknas konjunkturläget normaliseras. Det
innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare än under åren innan.
Särskilt svag blir utvecklingen 2019 och 2020 i
samband med att konjunkturläget gradvis förväntas försvagas. BNP beräknas då årligen växa med
cirka 1½ procent att jämföra med 2,2 procent 2018
och 3-4 procent åren 2015–2017.
För kommunsektorns del innebär det en väsentligt
svagare utveckling av skatteunderlaget än åren
innan. Det är också, i reala termer, liktydigt med
en svagare utveckling än normalt. Situationen för
kommunsektorns del blir särskilt problematisk av
att befolkningen och behoven av skola, vård och
omsorg samtidigt växer extra snabbt.

Inflationen blir låg och Riksbanken sänkte
räntan
Den låga svenska inflationen har fått Riksbanken
att sänka styrräntan till -0,5 procent. Det innebär
troligen att den långsiktiga räntan kommer att
ligga på mellan 2,5 och 4,0 procent, vilket ska
jämföras med Riksbankens tidigare bedömning på
3,5–4,5 procent från 2010.
Riksbanken har reviderat ned inflationsprognosen
för 2018 på grund av att de nu räknar med en
starkare krona. Noterbart är även att Riksbanken
betonar inflationen exklusive energi, vilken för
närvarande endast ligger något över 1 procent.

Arbetsmarknaden

God ekonomisk hushållning

Tillväxten i den svenska ekonomin gör att sysselsättningen ökar och arbetslösheten gradvis pressas tillbaka. Stigande sysselsättning medför att
arbetslösheten förväntas falla de närmaste åren
och bottnar på 6,2 procent 2019.

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

I den offentliga sektorn är läget bekymmersamt.
Ungefär två av tre offentliga arbetsgivare uppger
att de har problem att rekrytera personal med rätt
kompetens. I takt med att efterfrågan på arbetskraft fortsätter att öka framöver kommer bristen
på arbetskraft med efterfrågad kompetens att
stiga ytterligare. Trots ett alltmer ansträngt
arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli
fortsatt dämpad.

Demografi
De demografiska förändringarna för kommunen
innebär både ett fortsatt ökat tryck på vissa
verksamheter och ett tryck på omprioritering
mellan verksamheter, inklusive ökningen av
antalet äldre. Detta kommer att ställa stora krav
på kommunal service och utbyggnad.
Antalet personer över 80 år har ökat i en snabbare
takt i Håbo kommun jämfört med Uppsala län
samt riket. Under 2000-talet har antalet personer
över 80 år mer än dubblerats i kommunen och
ökningen spås fortsätta under kommande år.
För åren 2017–2019 bedöms befolkningen i kommunen öka med i genomsnitt 300 personer per år.
Befolkningstillväxten mellan åren 2014–2016 var i
genomsnitt 234 personer. Håbo kommuns folkmängd ökade med cirka 458 (245) personer mellan
den 1 december 2015 och den 1 december 2016.

Budgetföljsamhet
Samtliga nämnder utom överförmyndarnämnden
och vård- och omsorgsnämnden uppvisar överskott
i bokslutet jämfört med budget. Överskott hos
nämnderna uppgår till cirka 29,0 miljoner kronor.
Prognostillförlitligheten hos nämnderna kan dock
bli bättre då nämnderna sammantaget prognostiserade ett överskott för året med cirka 6,4 miljoner
kronor i delårsbokslutet per 31 augusti. Med en
förväntad ansträngd ekonomisk situation framöver
krävs budgetföljsamhet och bättre prognoser.

Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre
än de avskrivningar på investeringar som årligen
belastar resultatet. Det behövs ett överskott för att
finansiera investeringar, annars måste kommunen
öka sin upplåning eller frigöra resurser exempelvis
genom försäljningar av anläggningstillgångar eller
minska verksamhetens kostnader.
Ett annat motiv är att de pensionsrättigheter som
anställda tjänat in före år 1998 inte är finansierade. Dessa rättigheter måste därför finansieras
nu eller i framtiden. Redovisningsmetoden (den så
kallade blandmodellen) innebär att dessa åtaganden inte bokförs som skulder i balansräkningen
och att värdesäkringen inte kostnadsförs. För
närvarande innebär det bland annat att kommunen redovisar lägre kostnader än vad som varit
fallet om alla pensionskostnader hade beaktats.
Om ett antal år blir förhållandet det omvända.
Ett tredje motiv för överskott är att kommunen bör
ha en buffert för att kunna möta oväntade händelser eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar i verksamheten.
God ekonomisk hushållning handlar dock inte
enbart om att få ekonomin för helheten att gå ihop.
Minst lika viktigt är att organisationen arbetar
effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag
som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Det
innebär ett ständigt arbete i hela organisationen
så att uppdrag, resursfördelning och ansvar är
tydliga.

Vipul Vithlani
Ekonomichef
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Personalredovisning
Antal anställda
Personalredovisningen är till för att redovisa hur
personalsituationen ser ut, och det som redovisas
är läget per den 1 november 2016. Bilden som ges
är en ögonblicksbild, eftersom personalsituationen
förändras hela tiden.
Redovisningen bygger på ett antal nyckeltal från
kommunens personalsystem som ger grundläggande information om personalsituationen. I år
används ett nytt rapportsystem, vilket innebär
att vissa uppgifter inte är helt jämförbara med
tidigare år.

Rekryteringar och avgångar

Redovisningen omfattar tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön (inklusive helt lediga
anställda) enligt Allmänna bestämmelser (AB).
Tillsvidareanställda är de som i dagligt tal ofta
kallas fast anställda. Med visstidsanställda avses
tidsbegränsat anställda under viss bestämd tid
såsom vikarier, allmänna visstidsanställningar,
provanställningar, efter 67 års ålder eller enligt
skollagen.

Antal månadsavlönade totalt
Nyckeltal

2014

2015

2016

Alla anställda, antal i kommunen

1 353

1 403

1 471

Andel kvinnor i %

79,5

79,5

79

Andel män i %

20,5

20,5

21

Andel tillsvidareanställda i %

91,1

90,5

85,4

8,9

9,5

14,6

Kommunen växer kontinuerligt vilket innebär att
även antalet anställda ökar. Den 1 december 2016
är 1 268 personer tillsvidareanställda och 217
personer visstidsanställda. Kvinnorna utgör en
klar majoritet med 79 procent av alla anställda.
Antal månadsavlönade per förvaltning
2014

2015

2016

98

238

232

Bygg- och miljöförvaltningen

20

22

37

Miljö- och teknikförvaltningen

141

0

0

Bildningsförvaltningen

125

0

0

Barn- och utbildningsförvaltningen

620

754

798

Socialförvaltningen

349

389

404

Nyckeltal
Kommunstyrelsens förvaltning

Under året har 406 lediga tjänster utannonserats.
De flesta ser kommunens platsannonser via
arbetsförmedlingens platsbank, kommunens
webbplats och intranätet. 191 stycken av våra
tillsvidareanställda har slutat under året (2015:
177 personer). Det motsvarar en personalomsättning på 15 procent. 79 procent har slutat på grund
av egen uppsägning, 15 procent på grund av
pension och resterande av övrig orsak. Den högre
personalomsättningen kan bero på att högkonjunkturen ökar rörligheten på arbetsmarknaden
samt att det är en stor efterfrågan på vissa svårrekryterade yrkesgrupper.
Hel- och deltidsanställda
2014

2015

2016

Heltid 100 procent

81,8

81,7

78,2

Deltid –74 procent

4,0

3,3

6,5

14,2

15,0

15,3

Heltid 100 procent

93,6

91,9

88,4

Deltid –74 procent

3,1

2,6

5,6

Deltid 75–99 procent

3,3

5,5

6,0

Nyckeltal
Tillsvidareanställda kvinnor

När timavlönad personal redovisas anges det
särskilt att de är medräknade i redovisningen.

Andel visstidsanställda i %

Bygg – och miljöförvaltningen utökas vid årsskiftet 2015/2016 med personal från Plan- och utvecklingsavdelningen som lämnar Kommunstyrelsens
förvaltning. Bildningsförvaltningen och Skolförvaltningen bildade år 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen. Miljö- och teknikförvaltningen
övergick till Kommunstyrelsens förvaltning.

Deltid 75–99 procent
Tillsvidareanställda män

Ett av kommunstyrelsens mål är att Håbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Ett sätt
att uppnå detta är att erbjuda full sysselsättning
till de medarbetare som så önskar.

Kollektivavtalet
Vid behov av arbetskraft och innan nyanställning
sker ska kommunen först pröva om det går att
erbjuda höjd sysselsättningsgrad till deltidsanställda arbetstagare på arbetsställen som anmält
intresse av detta. 78,2 procent av alla tillsvidareanställda kvinnor i kommunen är heltidsanställda.
Motsvarande siffra för männen är 88,4 procent. Det
är främst kvinnor som arbetar i verksamheter med
många deltidsanställningar, som vård och omsorg
och skolmåltidsverksamhet.
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Här redovisas den faktiskt arbetade tiden och olika
former av frånvaro. Frånvaro delas upp i semester,
sjukfrånvaro samt lagstadgad och annan
överenskommen ledighet. Avtalad arbetstid är det
möjliga antalet arbetade timmar per år (helgdagar
borträknade). Vid beräkning av den totala arbetade
tiden tas dessutom hänsyn till mertid och övertid,
vilket inte ingår i den avtalade arbetstiden.
Den arbetade tiden för 2016 är 2 238 900 timmar,
vilket motsvarar cirka 76 procent av den avtalade
tiden. Redovisningen avser alla månads- och
timavlönade.
Arbetad tid och frånvaro
timmar i 1 000-tal

2014

% 2015

% 2016

%

Arbetstid enligt
avtal

2 546

100 2 604

100 2 932

100

633

24,8

661

25,3

725

24,7

25

1,0

27

1,0

33

1,1

75,7 2 240

76,4

Summa frånvaro
Övertid och mertid
Totalt arbetad tid

1 938

76,2 1 970

Utförda årsarbeten
På kommunstyrelsens förvaltning arbetar 76
procent av de tillsvidareanställda kvinnorna
heltid. Motsvarande siffra för övriga förvaltningar
är; 100 procent för bygg- och miljöförvaltningen,
87 procent för barn- och utbildningsförvaltningen
och 64 procent för socialförvaltningen.

Åldersstruktur
Genomsnittsåldern för kommunens samtliga
månadsavlönade är 44,4 år. De tillsvidareanställdas snittålder är 45,4 år. Genomsnittsåldern för den
tidsbegränsat anställda personalen är 38 år. 42
procent av alla tillsvidareanställda är över 50 år.
Antal tillsvidareanställda
Kvinnor

Män

Alla

Antal

1 023

245

1 268

20–29

8,2

6,8

8,0

Indelning i åldersgrupp och
procent

30–39

19,5

20,4

19,7

40–49

30,8

27,6

30,2

50–59

28,8

27,6

28,6

60 och över

12,7

17,6

13,5

Pensionsavgångar
I år valde 28 personer att gå i pension. Av dessa var
14 stycken under 65 år, 7 stycken var 65 år och 7
stycken var över 65 år. 26 personer gick i pension
2015 och 32 personer 2014.

Arbetad tid minus frånvaro kan omräknas till
årsarbetare. Ett årsarbete avspeglar en normal
årsarbetstid på 1 700 timmar för en heltidsarbetande. Med den beräkningsgrunden utförde alla
anställda i kommunen, inklusive timavlönade men
exklusive feriearbetarna, totalt 1 332 årsarbeten.
Dessa fördelar sig per förvaltning enligt följande:
kommunstyrelsens förvaltning 203 årsarbetare,
bygg- och miljöförvaltningen 32 årsarbetare,
barn- och utbildningsförvaltningen 696 årsarbetare och socialförvaltningen 401 årsarbetare.

Sjukfrånvaro
Hälsotal

Sjukfrånvarotalet i procent av tillgänglig arbetstid
är totalt 7,0 procent för hela kommunen.
Redovisningen omfattar alla arbetstagare oavsett
anställningsform och avtal. Som sjukfrånvaro
räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall,
arbetsskada, medicinsk behandling, arbetslivsinriktad rehabilitering och sjuk- eller aktivitetsersättning. Sjukfrånvaron anges i procent av de
anställdas sammanlagda möjliga ordinarie arbetstid i timmar, den tillgängliga arbetstiden. Man har
därför tagit hänsyn till frånvaro utan lön, exempelvis tjänstledighet för annat arbete, tjänstledighet för vård av barn eller övrig frånvaro utan lön.
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Personalen på fritidsgården K5.

Nyckeltal sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro av den tillgängliga
ordinarie arbetstiden

6,7

7,2

7,0

Sjukfrånvaro för kvinnor av den tillgängliga ordinarie arbetstiden

7,4

8,2

7,6

Den 31 december 2016 var 67 anställda i kommunen långtidssjukskrivna i mer än 60 dagar,
antingen på hel- eller deltid. 2015 var motsvarande
siffra 56 personer och 2014 var den 47 personer.

Sjukfrånvaro för män av den tillgängliga ordinarie arbetstiden

3,8

3,6

4,6

Korttidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år
och yngre

4,4

5,6

5,0

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30–49 år

6,7

7,6

7,3

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år
och äldre

7,5

7,3

7,4

48,6

48,8

45,8

Procent

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

2014 2015 2016

Den totala sjukfrånvaron per förvaltning anges
nedan (2015 års siffror inom parentes):
• Kommunstyrelsens förvaltning 7,2 procent (7,1)
• Bygg- och miljöförvaltningen 3,8 procent (5,6)
• Barn- och utbildningsförvaltningen 6,5 procent (7,1)
• Socialförvaltningen 8,0 procent (7,6)
Sjuklönekostnaden för sjukperioden dag 2–14 är
totalt i hela kommunen 7,8 miljoner kronor (2015:
7,9 miljoner kronor) i hela kommunen under året.
Därtill tillkommer sjuklönekostnaden från och
med dag 15 som uppgår till 1,3 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens mål är att Håbo kommun som
attraktiv arbetsgivare ska halvera korttidsfrånvaron, som 2015 var 4,1 procent. Åtgärder som
erbjuds är utbildning till chefer och rehabilitering
för medarbetare med återkommande korttidsfrånvaro, samt samtalsträning. Till medarbetare med
fyra sjuktillfällen eller mer de senaste sex månaderna kan trepartssamtal ”Krav och funktionsanalys” erbjudas med företagshälsovården. Även
gruppaktivitet om totalt två halvdagar för att ge
kunskap om olika vägar för hälsa erbjuds.
Korttidsfrånvaron för dag 1–14 har minskat till
3,9 procent av arbetstid enligt avtal, som inkluderar tjänstlediga, tidsbegränsat anställda, timavlönade och är inklusive övertid/mertid. Detta enligt
nyckeltalsinstitutets beräkningssätt och vårt nya
redovisningssystem. Förra årets siffror visade i
dåvarande redovisningssystem en korttidsfrånvaro
på 4.0 procent. Motsvarande siffra för år 2014 var
4,0 procent och för år 2013 3,7 procent.

Arbetsmiljö och företagshälsovård

Medellön

Håbo kommun har ramavtal med Enköpingshälsan
AB för företagshälsovårdstjänster för kommunens
personal. Det är därmed filialen Företagshälsovården Håbohälsan som är kommunens huvudsakliga leverantör. Anledningar till att vända sig
till företagshälsovården är dels det förebyggande
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och dels det
rehabiliterande arbetet med enskilda anställda
som drabbats eller riskerar att drabbas av ohälsa
och sjukskrivning.

Ett jämförelsemått för lön är begreppet medellön
i kronor per månad. Medellönen speglar priset på
arbetskraft vid nyanställning beroende på krav
ör tjänsten, marknadsläget samt resultatet i de
centrala lönekollektivavtalen. Medellönen beräknas
som ett medelvärde av överenskommen lön
inklusive fasta tillägg, för all månads- och timav
lönad personal enligt Allmänna bestämmelser.

Medellön, kronor per månad

Den totala kostnaden för företagshälsovård hos
Håbohälsan är 290 000 kronor, vilket kan jäm
föras med 259 000 kronor för 2015 och 565 000
kronor för 2014. 341 timmar användes för företagshälsovård under året.
Fördelningen är för respektive tjänst (2015 inom
parentes):
• företagsläkare 32 timmar (75 timmar)

Kvinnor

2014

2015

2016

25 460

25 930

27 173

Män

25 896

26 759

27 835

Totalt

25 557

26 113

27 324

Barn- och utbildningsförvaltningen är den förvaltning som har minst löneskillnad mellan kvinnor
och män. Barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen är de förvaltningar där kvinnorna har högre medellön än männen.

•

beteendevetare 103 timmar (42 timmar)

•

företagssköterska 140 timmar (26 timmar)

Kvinnor

Män

Totalt

•

ergonom 65 timmar (14 timmar)

Kommunstyrelsens förvaltning

26 861

30 493

27 955

•

skyddsingenjör 1 timme (0 timmar).

Bygg- och miljöförvaltningen

34 729

36 241

35 156

Barn- och utbildningsförvaltningen

28 481

28 071

28 379

Socialförvaltningen

24 944

24 014

24 796

Totalt

27 173 27 835 27 324

Snittkostnaden för företagshälsovård per månadsavlönad var därmed 197 kronor (för år 2015: 185
kronor, 2014: 417 kronor).

Medellön per förvaltning
kronor per månad

Friskvård

Personalkostnad

Kommunen genomför åtgärder för att främja de
anställdas hälsa och minska sjukfrånvaron. Totalt
finns 37 stycken friskvårdsinspiratörer på olika
arbetsplatser.

Personalkostnader består av löner för arbetad och
ej arbetad tid, ersättningar, sociala avgifter,
pensionskostnader samt personalsociala kostnader.

Anställda har möjlighet att använda arbetstid till
friskvård, den så kallade friskvårdstimmen, om
verksamheten tillåter. Personalen erbjuds även ett
friskvårdsbidrag till aktiviteter enligt skatteverkets regelverk. Syftet är att stimulera och främja
personalens förutsättningar till ökad fysisk och
psykisk hälsa.
Simhallen erbjuder fria bad för kommunens
anställda på angivna tider. Socialförvaltningens
rehabiliteringsenhet delar under första halvåret
träningslokalen P2 med kommunens anställda för
fri träning på valfri tid. Musikskolan arrangerar
personalkör under terminstid.

Personalkostnader beräknas för alla tillsvidareanställda, visstids- och timavlönade enligt Allmänna
bestämmelser. Personalkostnaden uttrycks i tusental kronor per årsarbetare.
Personalkostnad per årsarbetare
1 000-tal kronor
År 2016

Totalt

Lön för
arbetad tid

501

442

År 2015

492

434

År 2014

474

420

År 2013

460

405

År 2012

447

392

År 2011

439

389

År 2010

431

378

År 2009

429

380

År 2008

414

367

År 2007

396

348
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Befolkning och sysselsättning
Boende och befolkning
Bostäder

I Håbo kommun finns cirka 8 000 bostäder. Drygt
70 procent av bostäderna är småhus och resterande del flerbostadshus, vilket kan jämföras med
hela landet där cirka 43 procent av bostadsbeståndet utgörs av småhus.
Under 2016 färdigställdes drygt ett 20-tal småhus
i Håbo kommun. Uppförandet av 110 hyreslägenheter på Glastomten har pågått och merparten av
dessa har färdigställdes. Under året har även
byggnation av lägenheter på Lyckebo skett där
inflyttning sker under 2017.
Sista etappen av småhusen i Frösundavik har
sålts och husen förväntas vara klara för inflyttning 2017/2018. Byggstart har skett för 50 bostadsrätter i Frösundavik.
Två detaljplaner i Väppeby äng har antagits och
vunnit laga kraft under 2016 som sammanlagt ger
350 lägenheter. Entreprenör för infrastrukturen i
området har utsetts. Byggnation startar under
2017.
Arbetet med ett förslag till detaljplan för Bålsta
centrum, etapp 1 med nytt resecentrum, bussterminal, cirka 700 lägenheter, handel- och verksamhetslokaler har pågått under 2016. Granskning
planeras till sommaren 2017 för antagande vid
årsskiftet. Byggstart för förberedande arbeten
såsom nytt busstorg och ny pendlarparkering
planeras till sommaren 2017.

Kommunens befolkningstillväxt under 2016
berodde på ett positivt födelsenetto såväl som
positivt flyttnetto. Håbo kommun har ett fortsatt
högt barnafödande. Under året föddes 249 personer och 139 personer avled, vilket skapar ett
positivt födelsenetto på 110 personer. 1 484 personer flyttade in till kommunen medan 1 135 personer flyttade ut från kommunen. Det innebär att
Håbo kommun har ett positivt flyttnetto på 349
personer under 2016.
Befolkningsprognosen från 2016 indikerade en
befolkningsökning på 120 personer. Reell ökning
blev istället 469 personer, vilket är en avvikelse på
349 personer. Antalet inflyttare var ovanligt högt
under 2016 och underskattades därför i prognosen.
Åldersgrupperna 0–5 och 25–44 är de åldersgrupper som avvek mest från prognosen och det beror
främst på en stor inflyttning av barnfamiljer.
För att ta fram en befolkningsprognos görs ett
antal antagande om den framtida befolkningsutvecklingen utifrån tidigare år. Antaganden som
gjordes för befolkningsprognosen från 2016 utgår
från tidigare års inflyttning, utflyttning, fruktsamhet och dödlighet. Avvikelsen i prognosen från
2016 beror framförallt på att fler inflyttningar har
skett under 2016 jämfört med tidigare år.
Befolkningsprognos
Ålder

Prognos
2016-12-31

0

Utfall
2016-12-31

Avvikelse

213

264

51

1–5

1 189

1 278

89

6–9

1 122

1 151

29

10–12

883

927

44

13–15

863

891

28

16–18

772

814

42

19–24

1 343

1 368

25

Befolkningen

25–44

4 813

4 978

165

Befolkningstillväxten fortsätter i Håbo kommun.
Det totala antalet invånare uppgick till 20 737
personer vid årsskiftet. Under 2016 ökade befolkningen med 458 personer, vilket är 213 personer
fler än under 2015. Den procentuella befolkningsökningen i Håbo kommun var 2,25 procent under
2015, vilket är en starkare ökning än hela landets
totala befolkningstillväxt på 1,46 procent.

45–64

5 351

5 363

12

65–74

2 453

2 453

0

75–79

657

646

-11

80–

609

604

-5

20 268

20 737

469

In- och utflyttning

Majoriteten av kommunens befolkning, drygt 75
procent, är bosatta i Bålsta tätort, som är länets
tredje största tätort efter Uppsala och Enköping.

In- och utflyttningen till Håbo kommun är fortsatt
mycket omfattande. Kommunen har en stor
omsättning på bosatta vilket är karaktäristiskt för
en kranskommun till Stockholm. Flyttnettot

Detaljplanearbete pågår för ytterligare bostäder i
bland annat Kalmarsand, Björkvallen och Tvåhusområdet.

Totalt
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uppgår till 349 personer, vilket är en ökning
jämfört med tidigare år.

Förvaltningsberättelse

Totalt flyttade 1 484 personer till kommunen och
1 135 personer flyttade ut. Utbytet med övriga
Sverige vad gäller in- och utflyttare är betydligt
större än utbytet med det egna länet. Det kan
troligen förklaras genom att en stor del av flyttningen sker över länsgränsen till Stockholms län.
Gentemot utlandet hade Håbo kommun ett positivt
flyttnetto på 55 personer under 2016.
In- och utflyttning
Inflyttning Utflyttning
2016
2016

Egna länet
Övriga Sverige
Utlandet
Totalt

Flyttnetto
2016

Flyttnetto
2015

124

238

-114

-104

1 239

831

408

209

121

66

55

62

1 484

1 135

349

167

Åldersstruktur
Håbo kommun fortsätter att ha en förhållandevis
ung befolkning. Det antas bero på kommunens
höga andel småhus vilket attraherar barnfamiljer.
Andelen 0 till 19-åringar är förhållandevis hög i
jämförelse med länet och hela landet.
Gruppen 20 till 29-åringar är lägre jämfört med
länet och hela landet. Många unga vuxna i 20 till
30-årsåldern flyttar från kommunen för att söka
arbete och studier vilket ger en lägre andel av
dessa åldersgrupper i kommunen.
Andelen 30 till 79-åringar är ungefär den samma i
Håbo kommun som i Uppsala län såväl som i hela
landet. Andelen personer över 80 år är betydligt
lägre i Håbo kommun jämfört med övriga länet
och hela landet. Antalet personer över 80 år har
dock ökat i en snabbare takt i Håbo kommun
jämfört med Uppsala län samt hela landet. Under
2000-talet har antalet personer över 80 år mer än
dubblerats i kommunen och ökningen spås fortsätta under kommande år.

gades under januari 2016 och ärendet är hos
Mark- och miljödomstolen för prövning. Under
2016 har infrastruktur anlagts i Dragets industriområde. Försäljning av tomter har pågått under
året där köparna förväntas tillträda och bebygga
tomterna under 2017 och 2018. Arbete har inletts
för en ny detaljplan för kvarter 4 i Logistik Bålsta.
Programarbete för industrimark i Dragelund har
pågått under året.

Branschspridning
Håbo kommun är kommunens största arbetsgivare
med många anställda inom vård, omsorg och
utbildning. Kommunens näringsliv består till stor
del av mindre företag och ett mindre antal medelstora företag. Verksamheterna varierar men stora
delar av arbetsstyrkan är sysselsatta inom tillverkning, byggverksamhet, handel och tjänster.
Branschspridning
Antal

Procentuellt

65

1,2

Tillverkning och utvinning

581

10,5

Byggverksamhet

797

14,4

Handel, hotell och restaurang

863

15,6

Transport

355

6,4

Tjänster

720

13,0

Sysselsättning och näringsliv

Utbildning

866

15,7

Näringsliv

Vård och omsorg

694

12,6

Under 2015 antog kommunfullmäktige i Håbo
kommun detaljplan för Logistik Bålsta. Syftet med
detaljplanen är att planlägga cirka 30 hektar mark
för industriell verksamhet. Detaljplanen överkla-

Offentlig förvaltning och försvar

232

4,2

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

Bransch
Jordbruk, skogsbruk och fiske

Ej specificerat
Totalt

353

6,4

5 526

100,0
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Kolifej på Gransäterskolan. Kolifej är en dag fylld med samarbetsövningar och lära-känna-varandra-övningar i naturen.

Arbetspendling

Arbetslöshet

Håbo kommun har en bra strategiskt placering
mitt i Mälardalen, längs med Mälarbanan och
E18. Kommunens fördelaktiga geografiska läge är
en anledning och en förutsättning för den arbetspendling som sker i kommunen. Den huvudsakliga
arbetspendlingen sker mot Storstockholm men
även mot Uppsala, Enköping och Västerås pendlar
befolkningen. Pendeltåg och regionaltåg möjliggör
att en stor del kommunens befolkning kan jobba i
andra kommuner i Mälardalsregionen.

I slutet av 2016 uppgår andelen arbetslösa, i arbetsmarknadspolitiska program eller arbetssökande till
3,2 procent av befolkningen i förvärvsarbetande
ålder i Håbo kommun. Det är något färre än vid
samma tid förra året då 3,4 procent av befolkningen i förvärvsarbetande ålder var arbetslösa.
Uppsala län har en låg arbetslöshet jämfört med
hela landet. Under 2016 är Uppsala det län med
den lägsta arbetslösheten. 4,3 procent av befolkningen i förvärvsarbetande ålder i Uppsala län är
arbetslösa år 2016.

Totalt pendlar 6 682 personer ut från Håbo kommun. Inpendlingen till kommunen uppgår till
2 033 personer. Att antalet personer som pendlar
ut från kommunen är fler än antalet personer som
pendlar in innebär att Håbo kommun har ett
negativt pendlingsnetto. Det negativa pendlingsnettot uppgår till 4 649 personer och beror till stor
del på kommunens goda pendlingsförutsättningar
och närheten till starka arbetsmarknader i omkringliggande städer.
Vanligast är att pendla till Stockholms län, dit
totalt 5 674 personer pendlar. Därefter är Uppsala
län med 674 pendlare följt av Västmanlands län
med 112 pendlare vanligast. Inpendlingen uppgår
till 2 033 personer. Drygt hälften av dessa, 1 046
stycken, pendlar in från Stockholms län. Från
Uppsala län pendlar 777 personer till Håbo
kommun.
Arbetspendling
Förvärvsarbetande befolkning

Håbo kommun
10 175

Arbetstillfällen

5 526

Utpendling

6 682

Inpendling
Nettopendling

2 033
-4 649

Även bland ungdomar har Uppsala län såväl som
Håbo kommun en låg arbetslöshet. Under 2016 är
ungdomsarbetslösheten 4,7 procent i kommunen,
vilket kan jämföras med hela landet där motsvarande siffra är 8,5 procent.
Andel av befolkningen 16–64 år i arbetslöshet
och i program eller med stöd, vid årets slut, procent
Håbo

Uppsala län

2000

2,9

4,2

5,8

2011

3,0

4,6

6,3

År

Riket

2012

3,2

4,6

6,5

2013

3,7

4,7

6,7

2014

3,5

4,2

6,3

2015

3,4

4,2

6,1

2016

3,2

4,3

6,0
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Resultaträkning koncern
Not

Koncern 2015

Kommun 2015

Koncern 2016

Kommun 2016

Verksamhetens intäkter

1

375 086

271 936

461 859

354 333

Verksamhetens kostnader

2

-1 166 497

-1 136 066

-1 241 903

-1 244 407

Avskrivningar

3

-86 773

-58 299

-91 186

-63 016

-878 184

-922 429

-871 230

-953 090

947 587

947 587

996 205

996 205

29 354

29 354

39 752

39 752

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter

4

398

11 698

2 208

3 774

Finansiella kostnader

5

-35 931

-17 309

-26 910

-11 741

63 224

48 901

140 025

74 900

Resultat före extraordinära poster

-12 106

0

-14 633

0

Skatter på årets resultat

Uppskjuten skatt
6

-7 083

0

-13 917

0

Årets resultat

7

44 035

48 901

111 475

74 900

Ekonomisk redovisning
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Balansräkning koncern
TILLGÅNGAR, tkr

Not

Koncern 2015

Kommun 2015

Koncern 2016

Kommun 2016

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

8

1 963 756

1 109 509

2 072 541

1 159 186

Maskiner och inventarier

9

28 372

20 368

28 876

17 806

10

17 100

20 220

15 961

19 081

33 440

33 440

31 920

31 920

2 042 668

1 183 536

2 149 298

1 227 993

31

31

30

30

Finansiella anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd med mera
Exploateringsfastigheter

11

55 975

31 863

70 720

44 814

Fordringar

12

113 568

99 389

127 813

139 260

Kassa och bank

13

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

98 380

56 268

64 043

1 015

267 954

187 550

262 606

185 119

2 310 622

1 371 088

2 411 904

1 413 112

419 107

322 621

543 960

397 520

44 035

48 901

111 475

74 900

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

14

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

14 700

14 700

14 700

14 700

360 372

259 020

417 785

307 920

Avsättningar
Pensioner

15

96 901

91 290

96 033

89 990

Övriga avsättningar

16

35 718

22 420

25 757

11 210

132 619

113 710

121 790

101 200

1 534 411

742 849

1 477 692

686 792

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

17

Kortfristiga skulder

18

224 485

191 908

268 462

227 600

Summa skulder

1 758 896

934 757

1 746 154

914 392

Summa skulder och eget kapital

2 310 622

1 371 088

2 411 904

1 413 112

337 326

337 326

322 788

322 788

65 858

65 858

65 596

65 596

94 572

721 716

9 333

771 698

Pensionsförpliktelser
Varav löneskatt
Borgen och ansvarsförbindelser

19
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Kassaflödesanalys koncern
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN, tkr

not

Koncern 2015

Kommun 2015

Koncern 2016

Kommun 2016

Årets resultat

44 035

48 901

111 475

74 900

Justering för av- och nedskrivningar

86 773

58 299

91 186

63 016

Justering för gjorda avsättningar

-2 122

-4 700

-10 829

-12 511

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

20

9 438

0

14 903

1 520

138 124

102 500

206 735

126 925

-34 585

-23 744

-14 246

-39 872

-582

-623

-14 746

-12 950

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

21 156

16 209

43 975

35 692

124 113

94 342

221 718

109 795

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-165 424

-90 650

-200 489

-82 859

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

10 752

0

36 868

9 695

Utrangering

-1 479

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar

0

Köp av mark

0

7 570

7 570

-17 911

0

-113

Pågående exploateringsprojekt

-14 855

-14 855

-44 424

-44 424

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-10 917

0

0

0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

3 373

0

0

-181 923

-120 043

-200 475

-110 131

103 714

58 500

50 000

50 000

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld

-156

-157

-106 720

-106 057

Anslutningsavgifter

4 354

4 354

1 140

1 140

107 912

62 697

-55 580

-54 917

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

50 102

36 996

-34 337

-55 253

Årets kassaflöde

50 102

36 996

-34 337

-55 253

Likvida medel vid årets början

48 278

19 272

98 380

56 268

Likvida medel vid årets slut

98 380

56 268

64 043

1 015

Räntebärande nettoskuld vid årets början

1 377 490

631 075

1 481 138

689 575

Räntebärande nettoskuld vid årets slut

1 481 138

689 575

1 424 575

633 675

103 648

58 500

-56 563

-55 900

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Räntebärande nettoskuld

Förändring av räntebärande nettoskuld
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Investeringsverksamheten

38

Ekonomisk redovisning

Håbo kommun årsredovisning 2016

Resultaträkning kommunen
Not

Bokslut 2014

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Verksamhetens intäkter

21

241 219

271 936

354 333

Verksamhetens kostnader

22

-1 090 620

-1 136 066

-1 244 407

Avskrivningar

23

-57 594

-58 299

-63 016

tkr

Verksamhetens nettokostnad

-906 995

-922 429

-953 090

Skatteintäkter

24

911 088

947 587

996 205

Generella statsbidrag och utjämning

25

30 459

29 354

39 752

Finansiella intäkter

26

2 763

11 698

3 774

Finansiella kostnader

27

-20 414

-17 309

-11 741

16 901

48 901

74 900

1,8%

5,0%

7,2%

ÅRETS RESULTAT
Resultat som andel av skattenettot
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Balansräkning kommunen
TILLGÅNGAR, tkr

Not

Bokslut 2014

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

28

1 041 253

1 109 509

1 159 186

Maskiner och inventarier

29

21 989

20 368

17 806

Finansiella anläggningstillgångar

30

23 527

20 220

19 081

Bidrag till statlig infrastruktur

31

34 960

33 440

31 920

1 121 729

1 183 537

1 227 993

30

Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd med mera

32

30

31

Exploateringsfastigheter

33

31 240

31 863

44 814

Kortfristiga fordringar

34

75 644

99 389

139 260

Kassa och bank

35

19 272

56 268

1 015

126 186

187 551

185 119

1 247 915

1 371 088

1 413 112

273 720

322 621

397 520

I. Årets resultat

16 901

48 901

74 900

II: Resultatutjämningsreserv

14 700

14 700

14 700

242 119

259 020

307 920

84 480

91 290

89 990

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital

36

IIII: Övrigt eget kapital
Avsättningar
Pensioner

37

Övriga avsättningar

38

Summa avsättningar

33 930

22 420

11 210

118 410

113 710

101 200

Skulder
Långfristiga skulder

39

680 086

742 849

686 792

Kortfristiga skulder

40

175 699

191 908

227 600

Summa skulder

855 785

934 757

914 392

1 247 915

1 371 088

1 413 112

37

353 931

337 326

322 788

69 100

65 858

65 596

41

669 260

721 716

771 698

Summa eget kapital och skulder
Pensionsförpliktelser
Varav löneskatt
Borgen och ansvarsförbindelser

Not 33 Omklassificering från markreserv till omsättningsfastigheter gjordes år 2014.
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Kassaflödesanalys kommunen
Den löpande verksamheten, tkr

Bokslut 2014

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Årets resultat

16 901

48 901

74 900

Justering för av- och nedskrivningar

57 594

58 299

63 016

991

-4 700

-12 511

0

0

1 520

75 486

102 501

126 925

13 849

-23 744

-39 872

not

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

42

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av förråd och exploateringsfastigheter

-1 190

-623

-12 950

-28 998

16 208

35 692

59 147

94 342

109 795

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-86 790

-90 650

-82 859

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

0

9 695

283

0

7 570

0

-17 911

-113

-17 953

-14 855

-44 424

0

0

0

Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar
Köp av mark
Pågående exploateringsprojekt
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

76

3 373

0

-104 384

-120 043

-110 131

56 300

58 500

50 000

-157

-157

-106 057

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Anslutningsavgifter

589

4 354

1 140

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

56 732

62 697

-54 917

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

11 495

36 996

-55 253

Årets kassaflöde

11 495

36 996

-55 253

Likvida medel vid årets början

7 777

19 272

56 268

19 272

56 268

1 015

Räntebärande nettoskuld vid årets början

574 775

631 075

689 575

Räntebärande nettoskuld vid årets slut

631 075

689 575

633 675

Förändring av räntebärande nettoskuld

56 300

58 500

-55 900

Likvida medel vid årets slut
Räntebärande nettoskuld
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Driftredovisning
Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande till den budget som kommunfullmäktige beslutat för
nämnderna. I driftredovisningen har interna transaktioner inte eliminerats.
Verksamhetsnivå netto, tkr

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget 2016

Avvikelse

Kommunfullmäktige

-988

-789

-1 049

260

Stöd till politiska partier

-924

-943

-1 000

57

Valnämnden
Revision
Kommunstyrelsen
Räddningstjänst
Överförmyndarnämnd
Socialnämnd
Bygg- och miljönämnd
Barn- och utbildningsnämnd

0

0

-7

7

-698

-992

-1 118

126

-171 253

-166 316

-174 663

8 347

-18 050

-19 075

-19 075

0

-1 366

-2 045

-1 628

-417

-54 855

-49 565

-60 245

10 680

-13 686

-15 595

-19 409

3 814

-470 870

-496 287

-503 833

7 546

Vård- och omsorgsnämnd

-199 860

-215 728

-214 305

-1 423

Summa skattefinansierade verksamheter

-932 550

-967 335

-996 332

28 997

Avfallshantering

-658

-763

0

-763

Summa taxefinansierade verksamheter

-658

-763

0

-763

-15 926

-9 961

-11 483

1 522

6 192

0

0

0

Avskrivningar

-7 706

-14 728

-4 720

-10 008

Internränta

29 860

27 369

30 230

-2 861

TAXEFINANSIERADE VERKSAMHETER

Finansförvaltning
Pensions- och upplupna lönekostnader
Återbetalning sjukförsäkringsavgift

Exploatering och reavinster

-127

12 589

0

12 589

12 293

15 269

14 027

1 242

Skatteintäkter

948 262

999 543

997 711

1 832

Slutavräkning

-675

-3 337

-1 706

-1 631

Statsbidrag och utjämning

29 354

39 752

37 726

2 026

Finansiella intäkter

11 698

3 774

3 000

774

Summa finansförvaltning
FINANSKONTON

Finansiella kostnader

-18 823

-12 003

-28 431

16 428

Summa finansiering

969 816

1 027 729

1 008 300

19 429

48 901

74 900

25 995

48 905

5,0%

7,2%

2,5%

ÅRETS RESULTAT
Resultat som andel av skattenettot

Bokslut för år 2015 har justerats för organisationsförändringar år 2016 för att öka jämförbarheten för nämnderna mellan åren.
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Investeringsredovisning
tkr
Nämnder

Kommunstyrelsen

Budget 2016

Bokslut 2016

Netto

Inkomster

Utgifter

Netto Justering pågående
projekt till 2017

Budget nettoavvikelse

-5 578

0

-2 514

-2 514

-1 668

1 396

-119 663

69

-48 423

-48 354

-68 533

2 776

KS köp fastigheter

0

0

-8 687

-8 687

0

-8 687

Socialnämnd

0

0

0

0

0

0

-149

-149

0

-149

-3 000

0

-2 671

-2 671

0

329

KS tekniska avdelning

Bygg- och miljönämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Summa skattefinansierade verksamheter
Avfallsverksamhet

0

-350

0

-392

-392

0

-42

-128 591

69

-62 836

-62 767

-70 201

-4 377

-2 372

0

-1 228

-1 228

-1 142

2

VA-verksamhet

-65 464

0

-11 293

-11 293

-43 357

10 814

Summa taxefinansierade verksamheter

-67 836

0

-12 521

-12 521

-44 499

10 816

-196 427

69

-75 357

-75 288

-114 700

6 439

Summa investeringar

Exploateringsinvesteringar
tkr
Exploateringsinvestering i skattefinansierad
verksamhet
Exploateringsinvestering i taxefinansierad
verksamhet

Budget 2016

Bokslut 2016

Netto

Inkomster

Utgifter

Netto

-19 597

5 624 -34 014

-28 390

-8 893

1 876 -17 912

-16 036

Ökning omsättningstillgångar

-15 513

232 -13 290

-13 058

Summa exploateringsinvesteringar

-44 003

7 732 -65 216

-57 484
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Exploateringsredovisning
tkr
Inkomster
Utgifter
SUMMA NETTOEXPLOATERING

Total budget

Total prognos

Bokslut 2015

Budget 2016

Bokslut 2016

Avvikelse från
budget

327 217

326 668

50

17 898

17 304

-594

-268 752

-278 830

-15 414

-53 569

-65 216

-11 647

58 465

47 838

-15 364

-35 671

-47 912

-12 241

-136 820

-147 306

-10 112

-26 045

-34 014

-7 969

Anläggningsavgift, skattefinansierat

Anläggningstillgång, skattefinansierat

114 203

91 219

50

6 448

5 624

-824

Anläggningstillgång VA

-63 444

-63 303

-4 793

-10 396

-17 912

-7 516

62 441

63 242

0

1 503

1 876

373

-68 488

-68 221

-509

-17 129

-13 290

3 839

68 488

68 453

1 616

232

-1 384

Anläggningsavgift VA
Utgift för omsättningstillgång
Minskning av omsättningstillgång
Summa till balansräkning

-23 620

-55 916

-15 364

-44 003

-57 484

-13 481

Intäkt att resultatföra

150 573

172 207

0

9 947

9 803

-144

Kostnad att resultatföra

-68 488

-68 221

0

-1 616

-232

1 384

Summa till resultaträkning

82 085

103 986

0

8 331

9 571

1 240

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för
att anskaffa och iordningställa mark för att kunna
bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier.
Där ingår också att bygga gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA-anläggningar
med mera som krävs för att marken ska vara
byggbar.
Anläggningar på allmän plats det vill säga gator,
parkmark, belysning, VA-anläggningar med mera
som betjänar exploateringsområdena redovisas
som anläggningstillgång och ingår i kommunens
investeringsredovisning/budget. Inkomster som
syftar till att finansiera dessa anläggningar ska
periodiseras över tillgångens livslängd.
Den del av exploateringsfastigheten, det vill säga
marken, som ska säljas, ska klassificeras och
värderas som omsättningstillgång. Resultatet från
försäljningen av exploateringsfastigheter påverkar
kommunens resultaträkning.
I tabellen redovisas totalt nedlagda och prognostiserade utgifter i kommunens exploateringsverksamhet.

Nettoexploateringen visar vilka utgifter och
inkomster kommunen totalt sett har. 47,9 miljoner
kronor är summan av årets inkomster och utgifter
i alla nu redovisade projekt. Hur detta påverkar
balans- och resultaträkning visas i specifikationen. 34,0 miljoner kronor har använts till anläggningstillgångar som gator och parkmark, 17,9
miljoner kronor har använts till VA-anläggningar
och 13,3 miljoner kronor har använts till omsättningstillgångar, det vill säga mark som ska säljas.
Budgeten för årets exploateringar uppgår till netto
35,7 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget på
12,2 miljoner kronor beror i huvudsak på att
utgifterna i projektet Draget vid årsskiftet är
12,2 miljoner kronor högre än budget.
Projekten är i utbyggnadskede, en försäljning har
genomförts under året men huvudsakligen sker
tillträden under år 2017 och då inkommer försäljningsintäkterna.
För varje nytt exploateringsprojekt behandlas
budgeten i kommunstyrelsen där projektets
ekonomiska resultat redovisas. Projekten redovisas till kommunstyrelsen när de avslutas.
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Exploateringsredovisning per projekt
Nedan redovisas kommunens pågående exploateringsprojekt
Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3–4
tkr
Inkomster
Utgifter
Summa nettoexploatering

Total budget

Total prognos

Bokslut 2015

Budget 2016

159 447

159 447

50

4 896

7 500

-115 628

-115 628

-3 843

-1 858

-1 654

204

43 819

43 819

-3 793

3 038

5 846

2 808

Projektet Björnbro/Logistik Bålsta omfattar
150 hektar mark väster om tätorten och kommer
att byggas ut under cirka 15 års tid. Projektet är
indelat i 6 kvarter. För kvarter 3 och 4 finns
planuppdrag och avtal med exploatörer varför
kvarter 3–4 är i exploateringsskedet.
Detaljplanen antog i december 2015, överklagades
och ligger nu hos Mark- och miljödomstolen för

Bokslut 2016 Budgetavvikelse

2 604

avgörande. Budget för kvarter 3–4 antogs i september och är baserad på att markaffären med
Håbo Marknads AB genomförs. Håbo Marknads
AB har fakturerats den del av infrastrukturen
som bolaget som markägare ska finansiera.
Ersättningen är något högre till följd av något
högre utgifter tidigare år för infrastrukturen.
Till och med år 2017 är projektet i ett uppbyggnadsskede och från år 2018 uppstår överskott.

Frösundavik etapp 1
tkr
Inkomster

Total budget

Total prognos

Bokslut 2015

Budget 2016

Bokslut 2016 Budgetavvikelse

43 908

43 359

1 147

9 803

8 656

Utgifter

-62 675

-62 769

-10 132

-12 169

-15 435

-3 266

Summa nettoexploatering

-18 767

-19 410

-10 132

-11 022

-5 632

5 390

Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 145 bostäder,
varav cirka 95 enbostadshus och 50 lägenheter. De
första 21 husen är inflyttade och byggnation av
övriga hus. Exploateringsavtal och projektbudget
på ett underskott med 18,8 miljoner kronor behandlades i kommunfullmäktige i december.

Markförsäljning för bostäder är genomförd redan i
år och priset blev något högre till följd av större
byggrätt. Projektets totala netto väntas fortfarande bli cirka -19,4, till följd av något ökade utgifter.
De ökade utgifterna i år beror dock främst på att
projektet ligger före i tidplanen.

Draget
tkr
Inkomster

Total budget

Total prognos

Bokslut 2015

Budget 2016

Bokslut 2016 Budgetavvikelse

75 932

75 932

0

0

0

Utgifter

-55 270

-65 270

-1 167

-30 787

-43 005

-12 218

Summa nettoexploatering

20 662

10 662

-1 167

-30 787

-43 005

-12 218

Mark köptes i Draget år 2013 för 22,5 miljoner
kronor i syfte att iordningställa industriområde.
Mark och infrastruktur är i princip färdigställt
under 2016. Marken är attraktiv och försäljningen
beräknas genomföras under år 2017 och 2018.
Resultatet av projektet i form av överskott prog-

nostiserades tidigare att bli cirka 10 miljoner
kronor sämre än budgeterat. Utgifterna är dock
vid årsskiftet 12,2 miljoner kronor sämre. Resultatet kan komma att justeras efter den utredning
som nu är inledd med anledning av de ökade
utgifterna i projektet.
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Svarta Lutans väg
tkr
Inkomster
Utgifter
Summa nettoexploatering

Total budget

Total prognos

Bokslut 2015

Budget 2016

Bokslut 2016 Budgetavvikelse

3 331

3 331

-2 750

-2 750

-2 024

-2 904

-1 929

975

581

581

-2 024

427

-1 929

-2 356

Byggnation av ny väg till tre nya tomter i Eneby.
Mark och infrastruktur är färdigställt och försäljning av tomterna sker under våren 2017. Mark-

3 331

-3 331

nadsvärdet på tomtmark har stigit vilket kan ge
högre intäkt än beräknat.

Viby Äng etapp E:2
Total budget

Total prognos

Inkomster

Bokslut 2015

Budget 2016

Bokslut 2016 Budgetavvikelse

-33

Utgifter
Summa nettoexploatering

-33

Exploateringsavtalet med Bålsta Småstadsutveckling gällande Viby Äng etapp E:2 godkändes av
kommunstyrelsen år 2015. Området omfattar
cirka 35 bostäder i småhus/parhus/radhus. Detaljplanen är klar. Entreprenören bygger ut infra-

-7

-7

-7

-7

struktur och överlämnar anläggningarna till
kommunen efter slutbesiktning. Ingen budget har
upprättats på grund av kostnadernas ringa omfattning.

Väppeby Äng
tkr
Inkomster

Total budget

Total prognos

Bokslut 2015

Budget 2016

Bokslut 2016 Budgetavvikelse

43 149

43 149

0

8 400

0

-8 400

Utgifter

-31 046

-31 046

0

-5 810

-3 146

2 664

Summa nettoexploatering

12 103

12 103

0

2 590

-3 146

-5 736

Exploateringsbudget antogs i april 2016 och
projektet ska totalt ge ett netto på 12,1 miljoner
kronor. Projektet är fördröjt på grund av högkonjunktur i konsultbranschen. Markförsäljningen är
därför försenad men avtal finns. Totalentreprenör

är utsedd och projektering pågår. Det finns viss
risk för högre markbearbetningskostnader på
grund av dåliga markförhållanden. Omfattningen
utreds och redovisas i kommande prognos.

Mellanby
tkr
Inkomster
Utgifter
Summa nettoexploatering

Total budget

Total prognos

Bokslut 2015

Budget 2016

1 450

1 450

0

124

-1 367

-1 367

0

-41

-40

1

83

83

0

83

-40

-123

Mellanby angränsar till Frösundavik. Exploatören
utför lokalgata och VA-anläggningar i Mellanby
och överlämnar dessa till kommunen utan ersättning.

Bokslut 2016 Budgetavvikelse

0

-124

Budget antogs i februari 2016 och väntas följas.
Den budgeterade markersättningen har inkommit
efter årsskiftet.
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VA- och avfallsverksamhet
VA-verksamhet

Uppdrag och ansvarsområde
VA-enheten inom kommunstyrelsen ansvarar för
den kommunala dricksvattenförsörjningen och
avloppsvattenreningen i kommunen. Det finns två
vattenverk, två avloppsreningsverk, högreservoar,
flera pumpstationer samt vatten-, spill- och dagvattennät.
VA-verksamheten ska arbeta för ett långsiktigt
säkerställande av dricksvattenförsörjningen och
minimera störningar på miljö och egendom för
både samhället och kommuninvånare via avloppsvattenhantering och vattendistribution.

Årets händelser
Inloppsstationen i nya delen av reningsverket i
Bålsta har byggts om. Utredningen om att fastslå
ansvaret för ombyggnationen pågår.
VA-modellen över VA-systemen i Bålsta och
Skokloster har provkörts och ska kalibreras.
Modellen ska vara klar i mitten av 2017 och ska
ligga till grund för ledningsutbyggnader och
exploateringar.

Skoklosters vattenverk har utretts och två olika
åtgärdsprogram har tagits fram. Beslut om vidare
åtgärder sker i början av 2017.

Ekonomi
VA-verksamheten ska finansieras av intäkter från
abonnenternas avgifter för vatten, avlopp och
dagvatten och särredovisas därför från kommunens skattefinansierade verksamhet, enligt
VA-lagen.
VA-verksamheten har ett resultat på 4,0 miljoner
kronor. Intäkterna har ökat till följd av årets
taxehöjning och kostnaderna har varit lägre.
Verksamheten har varit underbemannad på grund
av svårigheten med att anställa kompetent personal. Konsultkostnader har varit lägre beroende på
att utredningen av felaktigheterna i Bålsta reningsverk har varit i en slutfas. Färre vattenläckor och
akuta avloppsstopp har bidragit till överskottet.
Det tidigare samlade underskottet i VA-fonden
på 2,8 miljoner kronor blir nu, efter årets resultat
på 4,0 miljoner kronor, ett samlat överskott på
1,2 miljoner kronor. Verksamheten står sig därmed
bättre rustad inför 2017.
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Resultaträkning
tkr

Not

Bokslut 2015

Bokslut 2016

1

41 503

45 568

Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter
Övriga intäkter
Anläggningsavgifter
Periodisering av årets anläggningsavgifter
Periodisering av tidigare års anläggningsavgifter
Förändring av kortfristig skuld till abonnentkollektivet (förutbetalda intäkter)
Interna intäkter (inom koncernen)

428

19

5 047

1 899

-5 047

-1 899

693

760

0
2

1 931

2 414

44 555

48 761

3

-24 843

-26 326

-2 832

-2 456

4

-11 683

-9 188

Summa kostnader

-39 358

-37 970

Finansiella intäkter

1 452

1 453

Summa intäkter

Externa kostnader
Interna kostnader (inom koncernen)
Avskrivningar

Finansiella kostnader

-8 946

-8 226

Summa verksamhetens nettokostnad

-7 494

-6 773

Resultat före extraordinära poster

-2 297

4 018

Extraordinära intäkter

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

-2 297

4 018

Bokslut 2015

Bokslut 2016

1 554

603

Årets resultat

Not 4

Not 1
Bokslut 2015

Bokslut 2016

Fast förbrukningsavgift VA

Brukningsavgifter tkr

18 156

19 528

Bålsta vattenverk

Rörlig förbrukningsavgift VA

23 332

26 032

Skokloster vattenverk

15

8

41 503

45 568

Övriga ersättningar
Summa intäkter
Not 2
Interna intäkter
(inom koncernen)
Fast förbrukningsavgift VA

Bokslut 2015

Bokslut 2016

715

781

Avskrivningar tkr

Bålsta reningsverk
Skokloster reningsverk

288

112

6 952

5 953

169

64

Högreservoaren

8

8

Bålsta ledningar

1 899

1 931

57

57

Larm och kommunikation

298

285

374

101

Skokloster ledningar

Rörlig förbrukningsavgift VA

1 216

1 633

Bålsta pumpstationer

Summa intäkter

1 931

2 414

Bålsta dagvattendammar

59

59

Bilar och inventarier

25

15

11 683

9 188

Summa kostnader
Not 3
Externa kostnader tkr
Personalkostnader

Bokslut 2015

Bokslut 2016

7 439

7 741

Övriga kostnader

17 398

18 585

Summa kostnader

24 837

26 326
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Balansräkning

Avfallsverksamhet

Tillgångar tkr

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

277 822

272 510

Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

40

25

277 862

272 535

Lån till kommunen

47 432

48 572

Summa finansiella anläggnings
tillgångar

47 432

48 572

325 294

321 107

-470

1 251

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Varav årets resultat

-2 297

4 018

Summa eget kapital

-2 767

5 269

Pensioner

0

0

Summa avsättningar

0

0

280 453

267 266

47 432

48 572

327 885

315 838

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

0

Övriga skulder, semesterlöneskuld

176

0

Summa kortfristiga skulder

176

0

325 294

321 107

Summa eget kapital och skulder

		

Investeringar
Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

0

0

0

0

Utgifter

-6 586

65 464

11 293

-54 171

Summa

-6 586

65 464

11 293

-54 171

tkr
Inkomster

Uppdrag och ansvarsområde
Avfallsenheten inom kommunstyrelsen ansvarar
för att transportera hushållsavfall och liknande
avfall inom kommunen till en behandlingsanläggning och att avfallet återvinns eller bortskaffas.
Verksamheten arbetar för en långsiktigt hållbar
avfallshantering.

Årets händelser
Ny avfallsplan har antagits från 1 mars. Fokus
områden är bland annat att förebygga uppkomsten
av avfall, öka återanvändningen och öka material
återvinningen.
En total översyn av avfallsverksamheten har
genomförts där ett antal förslag till åtgärder
identifierats för att bibehålla kvalitet och service
och samtidigt minska kostnaderna.

Ekonomi
Avfallsverksamheten ska finansieras av intäkter
från avgifter och särredovisas därför från kommunens skattefinansierade verksamhet.
Avfallsverksamheten har ett resultat på
-763 000 kronor. Avfallsverksamheten har haft
större åtgång av matavfallspåsar, oförutsedda
utgifter vid återvinningscentralen samt högre
pris till avfallsentreprenören.
Det samlade överskottet i avfallsfonden på
2,0 miljoner kronor minskar efter årets resultat
till ett samlat överskott på 1,2 miljoner kronor.
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Resultaträkning
Bokslut 2015

Budget 2016

Bokslut 2016

Budgetavvikelse

Externa intäkter

20 600

23 126

21 184

-1 942

Interna intäkter

1 880

330

1 200

870

Summa intäkter

22 480

23 456

22 384

-1 072

-3

0

-27

-27

tkr

Verksamhetsköp, bidrag, underhållsmaterial
Personalkostnader

-4 581

-4 170

-4 106

64

Övriga kostnader

-16 079

-18 862

-17 203

1 659

Interna kostnader

-2 485

-424

-1 811

-1 387

Summa kostnader

-23 148

-23 456

-23 147

309

-668

0

-763

-763

Bokslut 2015

Budget 2016

Bokslut 2016

Budgetavvikelse

0

0

0

0

Resultat

tkr
Inkomster
Utgifter

-105

-2 372

-1 144

1 228

Summa

-105

-2 372

-1 144

1 228
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Redovisningsprinciper
Redovisningsmodellens dokument
Den externa resultat- och balansräkningen är
upprättad enligt den kommunala redovisnings
lagen. Finansieringsanalys är upprättad enligt
rekommendationer nr 16, 2005 från Rådet för
kommunal redovisning. Drift- och investeringsredovisningen uppfyller kraven på avstämningsmöjlighet mellan budget och utfall.

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

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller
innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet
överstiger gränsen för mindre värde. För anskaffning
av inventarier är beloppsgränsen ett halvt prisbasbelopp. För tillgångsaktivering av övriga anläggningstillgångar tillämpas väsentlighetsprincipen, det vill
säga att utgiften ska utgöra en väsentlig komponent
och beloppet ska vara väsentligt för fastigheten.
Ett riktvärde på beloppsgräns är 100 000 kronor.
Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar
redovisas som en förutbetald intäkt bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod.
Ny redovisningsprincip gäller i kommunen från
2016-01-01 enligt RKR 11.4 avseende komponentredovisning. Kommunen har upprättat riktlinjer
för komponentredovisning inom fastighet, gata och
VA. Komponenter har identifierats inom respektive
verksamhet som har betydande skillnader i
nyttjandeperiod. Komponenterna särredovisas i
anläggningsregistret. Tillgångar med ett väsentligt ingående bokfört värde 2016 har delats upp på
komponenter. Kvarvarande nyttjandeperiod på
dessa komponenter har fastställts. Investeringar
utförda under 2016 och framåt kommer att delas
upp i komponenter när tillgången ianspråktas.
På tillgångar i form av mark, konst och pågående
arbeten görs inga avskrivningar.
Byggnader och markanläggningar, inklusive
pågående arbeten, värderas på balansdagen till
anskaffningsvärde med avdrag för planenliga
och bokföringsmässiga avskrivningar.

Maskiner och inventarier har värderats till anskaffningsvärde. Aktivering sker innevarande år.
Kommunen har 2014 ändrat klassificeringen av
vissa anläggningstillgångar i redovisningen till
omsättningstillgångar. Exploateringsmark redovisas nu under omsättningstillgångar. Jämförelse
talen från tidigare år har omräknats.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av
anskaffnings- eller verkligt värde. Omklassificering av markreserv till omsättningstillgång vid
exploatering sker då detaljplan fastställts och
vunnit laga kraft.
Genomsnittlig ränta (3 % 2016) har inräknats i
anskaffningsvärden för exploateringsverksamheten enligt den alternativa regeln i RKR 15.1.
Ränta har inräknats både för de anläggningstillgångar som avser exploatering (slag 11710) och
på omsättningstillgångar (slag 14799).

Redovisning av hyres-/leasingavtal
Redovisningsrådet (RKR) skiljer på två typer av
leasingavtal, finansiella eller operationella. Klassificeringen av leasingavtalet grundar sig på transaktionens ekonomiska innebörd. Ett finansiellt
leasingavtal kan sägas motsvara ett köp av objektet
i fråga medan ett operationellt leasingavtal motsvarar hyra av objektet. Avgörande för klassificeringen
är i huvudsak omfattningen av de ekonomiska
risker och fördelar som är förknippade med ägandet
av det aktuella leasingobjektet enligt en helhetsbedömning som finns hos leasegivaren eller hos
leasetagaren. Om riskerna och fördelarna av avtalet
i huvudsak finns hos leasetagaren är det att betrakta som ett finansiellt leasingavtal för denna.
RKR anser att om leasingavtalets värde är obetydligt ska det inte klassificeras som finansiellt utan
som operationellt. Längden på leasingperioden är
också vägledande; ett leasingavtal kortare än 3 år
klassificeras som ett operationellt leasingavtal.
De avtal som finns i kommunen är inte av väsentligt värde och har klassificerats som operationella.
Klassificering av ett leasingavtal ska ske vid
avtalets början.

Skulder
Kommande års amortering av långfristig skuld
redovisas som kortfristig skuld.
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ningssed. Leverantörs- och kundfakturering efter
balansdagen som är hänförliga till räkenskapsåret, har tagits upp som skuld respektive fordran.
Utgiftsräntor har periodiserats.

Skatteintäkter
Enligt redovisningsrådets rekommendation ska
den prognostiserade slutavräkningen för år 2015
och 2016 resultatföras i bokslutet för år 2016.

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

En tillämpning av redovisningsrådets rekommendation RKR 18 innebär att vattenverkets eget
kapital har omklassificerats till kortfristig fordran/skuld, vilket tidigare redovisats som en not
till kommunens egna kapital. Avräkning mot VA
verksamhetens egna kapital sker i årsbokslutet

Bidrag till infrastrukturella investeringar,
rekommendation 6.2 från RKR
Från och med år 1998 redovisar kommunen sina
pensionsåtaganden enligt redovisningslagens
blandade modell. Den innebär att pensionsför
måner som intjänats före 1998 redovisas som
ansvarsförbindelse och att pensionsförmåner som
intjänats från och med 1998 ingår i verksamhetens kostnader och redovisas som skuld. Ränta
på pensionslöften intjänande från och med 1998
redovisas i posten finansiell kostnad.

Redovisning av särskild löneskatt
Enligt en rekommendation från Rådet för kom
munal redovisning ska även löneskatten för alla
pensionsavsättningar, pensionsförpliktelser och
pensionsutbetalningar periodiseras. Övergången
till denna redovisningsprincip gjordes 1999.

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

Periodisering av utgifter och inkomster
Periodisering av utgifter och inkomster hänförliga
till räkenskapsåret har gjorts enligt god redovis-

Under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut
om kommunal medfinansiering av Citybanan.
Bidraget på 38,0 miljoner kronor är bokfört både
som en tillgång och som en avsättning på balansräkningen. Upplösning av bidraget kommer att
påbörjas det år som utbetalningen sker och under
25 år. Utbetalningen har påbörjats under 2013
med 4,5 miljoner kronor. Den avsättning som
kommunen gjorde 2013 har indexuppräknats med
index enligt avtal. För kommunen blev kostnaden
för indexuppräkning för åren 2009–2016 cirka
7,6 miljoner kronor.

Redovisning av lånekostnader,
rekommendation från RKR 15.1
Denna rekommendation anger hur lånekostnader
skall redovisas. Rekommendationen beskriver två
redovisningsmetoder. Huvudmetoden är att
lånekostnader belastar resultatet för den period de
uppkommer. Den alternativa metoden innebär att
lånekostnader som är direkt hänförbara till
anskaffning, uppförande eller produktion av vissa
angivna tillgångar, inräknas i anskaffningsvärdet
för tillgången. Håbo kommun tillämpar huvudmetoden, det vill säga att lånekostnaderna belastar
resultatet för den period de uppkommer. Undantaget är investering i exploateringsanläggningstillgångar, se Omsättningstillgångar ovan.
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Notförteckning
Noter – Koncernens resultaträkning
Not 6

Not 1

Skatt på årets resultat

Verksamhetens intäkter
tkr

Bokslut 2015 Bokslut 2016

Försäljningsintäkter

14 281

16 603

Taxor och avgifter

103 938

107 357

Hyror och arrenden

99 465

62 399

Bidrag

97 262

164 663

Försäljning av verksamheter och
entreprenader

29 723

95 957

0

11 698

24 225

3 182

Försäljning exploateringsfastigheter
Försäljning av anläggningstillgångar
Jämförelsestörande post
Återbetalning premier AFA
Summa

0

0

6 192

0

375 086

461 859

Not 2

Bokslut 2015 Bokslut 2016

Material, entreprenader, konsulter,
bidrag och transfereringar

-249 753

-295 722

Kostnader för arbetskraft

-695 752

-743 293

Övriga verksamhetskostnader

-220 991

-202 661

0

-227

-1 166 496

-1 241 903

Kostnader för såld mark
Summa

Inventarier
Summa

-7 083

-13 917

-7 083

-13 917

Uppskjutna skatter

-12 106

-14 633

Summa

-12 106

-14 633

Not 7

Förändring av eget kapital
tkr

Bokslut 2015 Bokslut 2016

Håbo kommun

39 711

74 900

Håbohus AB

13 348

40 926

Håbo Marknads AB

-8 737

-4 703

-287

352

44 035

111 475

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Noter – Koncernens balansräkning
Not 8
tkr
Bokfört värde
Årets anskaffning
Omklassificering
Avskrivning
Utrangering

Avskrivningar
Fastigheter och anläggningar

Summa

Bokslut 2015 Bokslut 2016

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Not 3
tkr

Aktuell skatt på årets resultat

Summa

Verksamhetens kostnader
tkr

tkr

Bokslut 2015 Bokslut 2016

-77 789

-81 484

-8 984

-9 702

-86 773

-91 186

Investeringsbidrag
Försäljning
Summa

Bokslut 2015 Bokslut 2016

1 876 868

1 963 756

172 355

238 797

1 498

-3 955

-76 194

-81 619

-19

0

0

-7 570

-10 752

-36 869

1 963 756

2 072 540

Not 9

Maskiner och inventarier

Not 4

tkr

Finansiella intäkter
tkr
Ränteintäkter

Bokslut 2015 Bokslut 2016

64

680

Övrigt

334

1 528

Summa

398

2 208

Not 5

Räntekostnader
Ränta på pensioner

Checkkredit
Summa

Årets anskaffning

7 923

6 117

0

3 955

Utrangering

28 372

Avskrivning

-9 061

-9 568

Summa

28 372

28 876

Finansiella anläggningstillgångar
Bokslut 2015 Bokslut 2016

-34 225

-27 953

-1 524

-1 029

-170

2 600

Indexuppräkning Citybanan
Bankkostnader

29 510

Not 10

Finansiella kostnader
tkr

Bokslut 2015 Bokslut 2016

Bokfört värde 1/1

-404
-12

-124

-35 931

-26 910

tkr
Aktier
Andelar

Bokslut 2015 Bokslut 2016

91

91

12 082

12 082

Försäkringar

1 139

0

Långfristiga fordringar

3 788

3 788

17 100

15 961

Summa
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Not 11

Not 16

Exploateringsfastigheter
tkr

Övriga avsättningar
Bokslut 2015 Bokslut 2016

tkr

Exploateringsfastigheter Håbo
Marknads AB

24 112

25 906

Avsättning medfinansiering
Citybanan

Exploateringsfastigheter Håbo
kommun

31 863

44 814

Uppskjuten skatt Håbo Marknads AB

Summa

55 975

70 720

Avsättning skatter Håbohus AB

Fordringar
Bokslut 2015 Bokslut 2016

Bokslut 2015 Bokslut 2016

22 419

11 210

895

0

12 404

6 456

Uppskjuten skatt Håbohus AB
Summa

Not 12
tkr

0

8 091

35 718

25 757

Not 17

Långfristiga skulder

Eget kapital, VA

2 767

0

Fakturafordran

19 627

8 380

Långfristiga låneskulder

1 449 138

1 392 575

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13 428

1 427

Förutbetalda anslutningsavgifter

47 431

48 572

Interimsfordringar

12 981

27 621

Kapital- och pensionsförsäkringar

1 139

0

Upplupna skatteintäkter

19 441

22 082

Andra kortfristiga fordringar

36 574

54 023

8 750

14 279

113 568

127 812

Avräkning skattekonto
Summa
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tkr

Statliga investeringsbidrag
Övriga lån
Summa

Bokslut 2015 Bokslut 2016

4 703

4 546

32 000

32 000

1 534 411

1 477 693

Not 18

Not 13

tkr

Kassa och bank
tkr
Kassa
Plusgiro
Bank
Summa

Kortfristiga skulder lån, räntor
Bokslut 2015 Bokslut 2016

39

34

96 252

63 029

2 089

981

98 380

64 044

Eget kapital
tkr
Håbo kommun

Bokslut 2015 Bokslut 2016

313 432

388 330

Håbohus AB

96 095

153 577

Håbo Marknads AB

10 169

2 289

-589

-236

419 107

543 960

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Summa

5 532

VAs egna kapital

33 306

0

1 251

Leverantörsskulder

67 993

60 483

Personalens källskatt

10 431

11 723

Social- och skolsamfond
Kortfristiga skulder
Depositionsavgifter

Not 14

Bokslut 2015 Bokslut 2016

858

863

22 760

27 673

25

623

Upplupna löneskulder

45 495

48 073

Arbetsgivaravgifter

12 217

13 858

Upplupen pensionsskuld

28 060

29 430

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

11 864

15 936

Förutbetald kommunalskatt
Övriga interimsskulder
Summa

1 410

4 172

17 841

21 071

224 486

268 462

Not 19

Borgen och ansvarsförpliktelser
tkr

Not 15

Pensioner
tkr
Avsättning för pensioner
Årets pensionskostnad
Avsättning garanti- och visstidspension
Löneskatt på pensioner
Summa

Föreningar
Bokslut 2015 Bokslut 2016

6 887

8 427

Bostadsrätter statlig kreditgaranti

700

700

136

71

89 264

96 901

Egnahem kommunalkreditgaranti

5 201

-1 599

Ansvarsförbindelse Håbohus AB

0

0

2 436

731

96 901

96 033

Bokslut 2015 Bokslut 2016

138

135

Fastighetsförteckningar Håbohus AB

86 711

0

Summa

94 572

9 333

Not 20

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster
tkr

Förändring EK obeskattad reserv
Avskrivning bidrag statlig infrastruktur
Summa

Bokslut 2015 Bokslut 2016

9 436

13 383

0

1 520

9 436

14 903
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Noter – Kommunens resultaträkning
Not 21

Not 25

Verksamhetens intäkter
tkr
Försäljningsintäkter

Generella statsbidrag och utjämning
Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

10 589

9 905

11 176

Taxor och avgifter

102 214

103 650

106 910

Hyror och arrende

24 674

25 255

26 834

Bidrag

73 521

97 201

164 557

Försäljning av verksamheter
och entreprenader

27 515

29 723

31 871

Försäljning av exploateringsfastigheter
Försäljning av anläggningstillgångar

Summa

0

0

9 803

2 706

10

3 182

0

6 192

0

241 219

271 936

354 333

Kostnader för såld mark
Kostnader för arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader

Summa

36 055
-20 292

0

2 360

14 781

43 959

47 780

51 843

6 699

1 308

-693

-41 628

-38 863

-41 942

30 459

29 354

39 752

Kommunen har erhållit särskilt statsbidrag på grund av flyktingsituationen cirka
11,0 mkr. Enligt rekommendation från RKR ska bidraget periodiseras med en
jämn fördelning från dec. 2015 till och med 2016. Kommunen har tillämpat
denna periodiseringsprincip i bokslutet.

Not 26

Finansiella intäkter
Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

2 224

2 173

2 246

319

80

1 229

220

255

299

-231 368

-247 118

-286 644

Jämförelsestörande poster
0

9 190

0

2 763

11 698

3 774

tkr

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Räntekostnader

-18 454

-15 640

-12 819

-1 058

-1 488

-994

Återbetalning aktieägartillskott
0

0

-227

-625 876

-666 862

-713 798

-233 376

-222 086

-243 738

–1 090 620 -1 136 066 -1 244 407

Summa

Not 27

Finansiella kostnader

Ränta på pensioner

tkr
Avskrivning fastigheter

-45 549

-48 713

-54 337

Avskrivningar maskiner och
inventarier

-10 525

-8 066

-8 679

Avskrivningar bidrag infrastruktur

-1 520

-1 520

0

-57 594

-58 299

-63 016

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

913 107

948 262

999 535

139

860

-4 172

-2 158

-1 535

842

911 088

947 587

996 205

Not 24

Skatteintäkter

Summa

35 869
-19 100

Övriga finansiella intäkter

Bokslut
2016

Avräkningsskatt justering
förgående år

33 710
-12 281

Ränteintäkter checkkredit

Bokslut
2015

Avräkningsskatt innevarande år

Bokslut
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2014

Kommunalskatt

Summa

Bokslut
2015

Bokslut
2015

Avskrivningar

tkr

Regleringsavgift

Bokslut
2014

Bokslut
2014

Not 23

Summa

Generella statsbidrag
Inkomstutjämning

Ränteintäkter

Verksamhetens intäkter

Material, entreprenader,
konsulter, bidrag och transfereringar

Kostnadsutjämning

tkr

Not 22
tkr

Kommunal fastighetsavgift

LSS-utjämning

Jämförelsestörande poster
Återbetalda premier AFA

tkr

Indexuppräkning Citybanan

-301

0

-404

Övriga finansiella kostnader

-296

-170

2 600

Checkkredit

Summa

-305

-11

-124

-20 414

-17 309

-11 741
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Noter – Kommunens balansräkning
Not 30

Not 28

Finansiella anläggningstillgångar

Fastigheter och anläggningar

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

0,6

1

1

Håbo Marknads AB 1 300
stycken

1 300

1 300

1 300

121 279

Håbo Hus AB 1 789 stycken

1 789

1 789

1 789

Mälarbanan 90 stycken

90

90

90

0,4

0

0

BRF Väppeby

78,5

0

0

Bålstavägen

5,8

6

6

Kommuninvest

450

6 018

6 018

1 074

1 139

0

14 810

6 089

6 089

3 788

3 788

3 788

141

0

0

23 527,3

20 220

19 081

tkr

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Medfinansiering Citybanan

36 480

34 960

33 440

Avskrivning bidrag infrastruktur

-1 520

-1 520

-1 520

Summa

34 960

33 440

31 920

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

1 602 235

1 669 396

1 786 331

-582 595

-628 144

-676 823

Bokfört värde 1/1

1 019 640

1 041 253

1 109 510

Årets anskaffning

97 495

116 935

Ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivning
Investeringsbidrag
Försäljning av anläggningstillgångar
Omklassificering
Bokfört värde 31/12

-54 338

-283

0

-7 570

Andelar

0

0

-9 695

HSB

-30 050

0

0

1 041 253

1 109 509

1 159 186

Försäkringar
63 303

63 418

Verksamhetsfastigheter

566 134

602 938

601 222

Fastigheter för affärsverksamhet

310 410

304 693

299 515

91 489

96 961

116 564

Fastigheter för övrigt verksamhet

9 874

8 806

1 235

Pågående exploateringsprojekt

17 953

32 808

77 232

1 041 253

1 109 509

1 159 186

Summa

Kommunaktiebolaget
6 stycken

-48 679

45 393

Publika fastigheter

Aktier

-45 549

varav
Markreserv och exploateringsfastigheter

tkr

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

Summa

Not 31

Bidrag till statlig infrastruktur

Not 29

Maskiner och inventarier
Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

100 093

107 343

113 823

-74 829

-85 354

-93 455

Bokfört värde 1/1

25 264

21 989

20 368

Årets anskaffning

7 250

6 480

6 117

-10 525

-8 101

-8 679

tkr

21 989

20 368

17 806

10-årssmycke

31

31

30

Summa

31

31

30

789

519

280

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

0

31 240

31 863

Årets anskaffningar

1 190

623

13 178

Omklassificeringar

30 050

0

0

0

-227

31 240

31 863

44 814

tkr
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Avskrivning
Bokfört värde 31/12
Varav
Maskiner

20 056

18 765

16 522

Konstverk, samlingar

Inventarier

717

744

739

Övriga maskiner och inventarier

427

340

265

21 989

20 368

17 806

Summa

Not 32
Förråd

Not 33

Exploateringsfastigheter
tkr
Bokfört värde 1/1

Justering/försäljning av
exploateringsfastigheter
Bokfört värde vid årets slut

Ekonomisk redovisning

tkr
Ackumulerat anskaffningsvärde

56
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Not 34

Not 37

Kortfristiga fordringar

Avsättningar pensioner
Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

470

2 767

0

Fakturafordringar

15 590

19 818

22 027

Andra kortfristiga fordringar

15 480

36 196

53 461

4 182

8 186

14 069

tkr
Eget kapital, VA

Avräkning skattekontot
Interimfordringar

23 743

12 981

27 621

Upplupna skatteintäkter
och avgifter

16 179

19 441

22 082

Summa

75 644

99 389

139 260

tkr
Avsättningar för pensioner
ingående balans
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Nya utbetalningar
Intjänad PA-KL
Slutbetalning FÅP
Intjänad förmånbestämd
ålderspension

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

76 967

84 480

91 291
1 358

975

1 062

-124

135

-364

-2 130

-2 024

-2 082

3 491

0

0

118

0

0

3 807

9 717

-233

26

437

513

Nya efterlevande pensioner

Not 35

Övrig post

Kassa och bank
tkr
Kassa
Plusgiro
Bank
Summa

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

28

39

34

17 638

54 140

0

1 606

2 089

981

19 272

56 268

1 015

Löneskatt pensioner
Summa

Ingående balans
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Aktualisering

Eget kapital

Bromsen
Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

256 819

273 720

322 620

16 901
273 720

48 901
322 621

74 900
397 520

Specifikation av egna kapitalet
Årets resultat
16 901
Resultatutjämningsreserv
14 700
Övrigt eget kapital
242 119
2 590
Varav särredovisning
Avfallsverket1)

48 901
14 700
259 020
1 932

74 900
14 700
307 920
1 169

Summa

322 621

397 520

tkr
Ingående eget kapital
enligt balansräkning
Årets resultat
Summa eget kapital

Övrigt
Förändring löneskatt
Summa

273 720

-3 846

-44

1 330

-449

84 480

91 290

89 990

367 431

353 931

337 326

3 128

5 073

4 434

-13 248

-13 281

-12 711

-540

-4 312

-1 597

-1 362

0

0

Pensionsförpliktelser

Gamla utbetalningar

Not 36

-116
1 466

1 158

-843

-960

-2 636

-3 242

-3 704

353 931

337 326

322 788

Senast avlästa aktualiseringsgrad: 87,0 procent

Not 38

1) Det egna kapitalet för avfallsverket ska särredovisas. Resultatet för respektive
år ska avräknas mot inarbetat eget kapital. Underskottet för avfallsverket för år
2016 uppgår till 763 tkr och har avräknats mot avfallsverkets eget kapital.

Övriga avsättningar
tkr

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Avsättning Citybanan

40 451

33 930

22 420

300

0

405

Utbetalningar

-6 821

-11 510

-11 615

Summa

33 930

22 420

11 210

Citybanan, årliga indexuppräkningar

Ekonomisk redovisning
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Not 39

Not 41

Långfristiga låneskulder 1/1
Nya upptagna lån under
året
Amorteringar under året

Borgen och ansvarsförbindelser
Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

574 775

631 075

689 575

56 300

58 500

50 000

0

0

-105 900

631 075

689 575

633 675

0

0

0

Utgående långfristig låneskuld

631 075

689 575

633 675

Förutbetalda anslutnings
inkomster

43 078

47 432,3

48 572

Statliga investeringsbidrag

4 860

4 702,7

4 546

Kapital- och pensionsförsäkringar

1 073

1 139

0

680 086

742 849

686 792

Summa skuld
Amorteringar nästkommande år. Bokförda som
kortfristiga skulder

Summa

tkr
Håbohus AB

Bokslut
2015

Bokslut
2016

2 132

1 932

1 840

0

0

27 867

54 256

63 014

57 656

9 367

10 194

11 455

852

858

863

Kortfristiga skulder

12 708

15 547

13 576

Despositionsavgift

25

25

623

tkr
Kortfristig skuld lån, räntor
VAs egna kapital
Checkkredit Nordea
Leverantörsskulder
Personalens källskatt
Social- och skolsamfond

1 251

Upplupna löneskulder

41 161

44 670

47 124

Arbetsgivaravgifter

10 854

11 625

13 198

Upplupen pensionsskuld

25 063

27 418

28 747

6 988

1 396

4 172

12 293

15 229

19 228

175 699

191 908

227 600

Förutbetald kommunalskatt
Övriga interimsskulder
Summa

Bokslut
2016

664 492

711 543

759 000

Föreningar

1 465

6 887

8 427

Räddningstjänsten

2 450

2 450

3 500

668 407

720 880

770 927

Bostadsrätter statlig kreditgaranti

700

700

700

Egnahem kommunal kreditgaranti

153

136

71

Delsumma
Ansvarsförbindelser

Summa

853

836

771

669 260

721 716

771 698

Not 42

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster
Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Avskrivning bidrag statlig
infrastruktur

0

0

1 520

Summa

0

0

1 520

Not 40

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Borgensåtaganden

Delsumma

Kortfristiga skulder

Bokslut
2014

Ekonomisk redovisning

Långfristiga skulder
tkr

57

58
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen bedömer att tre av totalt sju mål har
uppfyllts under 2016. Håbo kommun har en god planberedskap för både företagsetablering och bostäder
och exploateringsverksamheten ger totalt sett ett ekonomiskt överskott. Även effektiviteten och kvaliteten
inom kommunstyrelsens verksamheter har ökat, främst
genom digitalisering och samverkan. Mål som inte
uppfylls helt är att ge alla i Håbo goda förutsättningar
att må bra och utvecklas, vara en attraktiv arbetsgivare, värna om och inspirera till god matkultur samt öka
energieffektiviseringen.
Under året har stort fokus legat på planeringen av kommunens fysiska miljö. Ett tillägg till översiktsplanen om
landsbygdsutveckling i strandnära områden antogs
under våren. Dessutom har förvaltningen arbetat med
att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Från december 2016 är den nya översiktsplanen ute på samråd där alla kan lämna sina synpunkter på förslaget.
Satsningar på gator och vägar samt gång- och cykelvägar har gett en ökad tillgänglighet enligt planen för
full delaktighet. Flera åtgärder för ökad trafiksäkerhet
har utförts, ännu fler gator har fått ny beläggning och
flera gamla armaturer har bytts ut mot nya som är anpassade för LED-lampor.
Kommunstyrelsen har ett överskott på 8,8 miljoner kronor
för den skattefinansierade verksamheten och 3,3 miljoner för den taxefinansierade verksamheten.

Uppdrag och ansvarsområde
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har uppsiktsplikt över
nämnderna. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter samt har uppsikt över
verksamheter som bedrivs av kommunala bolag.
Kommunstyrelsen förbereder samtliga ärenden
som ska tas upp i fullmäktige.
I verksamheten återfinns kommunens centrala
funktioner för sekretariat, kvalitetssamordning,
säkerhet, upphandling, kommunikation, ekonomi,
löneadministration, personal- och arbetsgivarfrågor, IT samt ett kontaktcenter.
Kommunens tekniska avdelning, avdelningen för
kultur och livsmiljö samt plan- och utvecklingsavdelningen ingår i kommunstyrelsens verksamhet.

Måluppfyllelse
Attraktiva Håbo

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Planberedskap
för nya företagsetableringar och bostäder
ska ligga i fas med identifierade behov.
Nyckelindikatorer

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

2

0

100%

170%

58

50

Nya detaljplaner med
inriktning för näringslivsetableringar för
antagande av KF.
Antagna detaljplaner
för bostäder ska täcka
behovet enligt bostadsförsörjningsprogrammet.

NRI – Medborgarnas
syn på möjlighet till
bra boende, utbud
av boendeformer och
trivsam bebyggelse ska
förbättras.

Uppfyllt

52
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Vid årsskiftet finns detaljplaner som gör det
möjligt att bygga totalt 665 nya bostäder i Håbo
kommun. 300 bostäder ryms inom detaljplaner
som antagits under 2016. Planarbete pågår för
ytterligare cirka 3500 bostäder i processer som
kommit olika långt. Enligt bostadsförsörjningsprogrammet ska 150–200 bostäder byggas per år.
Genom de antagna detaljplanerna täcks behovet
till 170–225 procent.
En detaljplan har antagits som gör det möjligt att
utveckla en näringsfastighet till både bostäder och
verksamheter. Planberedskap för etablering av
verksamheter finns inom Dragets industriområde
och Lillsjöns industriområde. Mark- och miljödomstolen har fortfarande inte beslutat om detaljplanen för kvarter 3 i Logistik Bålsta.
Enligt SCB Medborgarundersökning upplever
kommunens medborgare en liten försämring när
det gäller möjligheten till bra boende, utbud av
boendeformer och trivsam bebyggelse. Till följd av
de antagna detaljplanerna kommer det finnas ett
större utbud av olika bostäder och bostadsformer
vilket kan leda till att medborgarnas upplevelse
förbättras.
Målet bedöms som uppnått då planberedskapen
överstiger identifierade behov.

Nyckelindikatorer
Antalet riktade
insatser påverkar
förutsättningarna för
en meningsfull fritid
för unga.
Förbättrad ranking i
Årets Ungdomskommun, KFUM.

8

Årets medborgarundersökning visar lägre resultat
än målsättningen vad gäller medborgarnas syn på
fritidsmöjligheter. Resultatet ligger dock i nivå med
föregående år, inte nämnvärt sämre än rikssnitt
och är jämförbart med andra förortskommuner.
Det finns en större efterfrågan på idrottslokaler än
vad det finns tillgång till. Nya inomhussporter
behöver träningstider vilket innebär att utomhusidrotternas möjlighet till tider inomhus minskar. Håbo har en mycket bra och omtyckt biblioteksverksamhet som har arbetat med att utveckla
en integrerad webblösning på kommunens webbplats.
Trots många aktiviteter är bedömningen att målet
inte är uppfyllt för året.

Kvalitativa och effektiva Håbo

Inte
uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016

Under 2016 har kommunen fått externa medel och
statsbidrag för flyktingmottagande. Målgruppen
barn och unga har prioriterats och ett antal riktade
aktiviteter har genomförts under året. Fritidsgården i Skokloster har kunnat hålla öppet längre och
möjligheten till skapande verksamhet har utökats.
Ett sommarkollo arrangerades i Skokloster för barn
från hela kommunen. För de äldre ungdomarna har
en mobil sommarfritidsgård erbjudits i Bålsta.
Biblioteket har erbjudit aktiviteter för alla åldrar,
framförallt barn och unga.

Utfall
2016

74

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbo kommun
är en attraktiv arbetsgivare.
Nyckelindikatorer
Nyckeltalsinstitutets
Attraktiv arbetsgivar
index AVI ska öka.
Korttidsfrånvaro

169

NRI – Medborgarnas
syn på fritidsmöjligheter ska förbättras

100

208

60

55

NMI – Medborgarnas
syn på idrotts- och
motionsanläggningar

59

62

58

NMI – Medborgarnas
syn på kulturverksamheten

57

77

75

Hållbart medarbetar
engagemang

Inte
uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

102

105

98

4,1%

2%

3,9%

85

80

Håbo AVI (attraktiv arbetsgivarindex) är 98 poäng
baserat på 2015 års resultat. Detta är en minskning från förra mätningen (102 poäng). Poängen
har minskat med två poäng var inom två områden.
• Personalansvar mäts genom att dela antalet
anställda med antalet chefer. Vid mättillfället
hade antalet chefer minskat från 70 till 62. Idag
finns det 73 chefer.
• Antal tillsvidareanställda som slutat under år
2015 var 177 personer, varav 26 gick i pension.

Kommunstyrelsen

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Alla i Håbo skall
ges goda förutsättningar att må bra och
utvecklas.

59
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Året innan var det 139 som slutade varav 32
gick i pension. Det råder arbetskraftsbrist/
efterfrågan inom vissa yrkesområden i Sveriges
kommuner vilket innebär att personalomsättningen kan öka.
Korttidsfrånvaro har gått ner till 3,9 procent av
avtalad arbetstid enligt Nyckeltalsinstitutets sätt
att räkna. Utbildning för chefer och rehabilitering
för medarbetare som ofta är frånvarande under
kortare perioder är exempel på åtgärder för att
minska korttidsfrånvaron. För medarbetare med
fyra sjuktillfällen eller fler under de senaste sex
månaderna har olika insatser via företagshälsovården erbjudits. För att öka kunskapen om olika
vägar till bättre hälsa erbjuds också två halvdagar
med gruppaktiviteter.
Under hösten deltog cirka 500 medarbetare i en
undersökning för att kartlägga HME (Hållbart
medarbetarengagemang). HME redovisas som ett
indexvärde för tre delområden samt för helheten.
Resultaten visar många positiva delar vid en
jämförelse med riksgenomsnittet bland kommuner.
• Totalindex 80 (riksgenomsnitt 79)
• Ledarskapsindex 82 (riksgenomsnitt 78)

Under året har flera effektiviserings- och kvalitetsförbättringsinsatser gjorts inom de olika
verksamheterna. Digitalisering och samverkan är
två områden som är återkommande när insatserna
summeras. Digitaliseringen av kommunstyrelsens
och kommunfullmäktiges sammanträdeshantering
har minskat arbetstiden inför sammanträden med
cirka en vecka. Även kostnaden för kopiering och
trycksakshantering har minskat. E-faktureringen
har ökat från 62 procent till 72 procent vilket innebär ett effektivare fakturaflöde i organisationen
(genomsnittlig tid i systemet minskade med cirka
2 dagar). En utställningsmonter är framtagen och
är tillgänglig för alla verksamheter vilket sparar
både tid och pengar samt säkerställer en gemensam Håbo-profil vid utställningar. Insatser har
gjorts för att säkerställa och öka kvaliteten i
kommunens dokumenthantering, avtalsdatabas
och information på Håbo.se.
För den nya översiktsplanen har fyra medborgardialoger genomförts. Totalt har 270 svar, synpunkter, idéer och åsikter lämnats som kommer att
användas som underlag i det fortsatta arbetet.
Processen för att ta fram en ny biblioteksplan för
Håbo folk- och gymnasiebibliotek inkluderade ett
antal dialoger, workshops och gruppsamtal med
olika målgrupper.

• Motivationsindex 82 (riksgenomsnitt 80)
• Styrningsindex 75 (riksgenomsnitt 79)
KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Öka effektiviteten och kvaliteten inom samtliga kommunstyrelsens verksamheter genom ständiga
förbättringar.

Uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

Andel enheter som under
året genomfört effektiviseringsinsatser enligt framtagen plan.

100%

100

Andel enheter som under
året genomfört kvalitetsförbättringsinsatser enligt
framtagen plan.

100%

100%

2

9

915

700

1 650

43

60

48

18 819

18 978

Nyckelindikatorer

Antal genomförda medborgardialoger för bredare
beslutsunderlag.
Öka användningen av
e-tjänster, antal transaktioner
Öka användningen av
e-tjänster, antal e-tjänster
E-handeln ska öka med
20 %, värde i KSEK.

Användandet av e-tjänster i kommunen har en
positiv utveckling och har ökat markant. Digitaliseringen i kommunen har även tagit viktiga steg
utan att det påverkar antalet transaktioner.
Ansökan om skolskjuts är det tydligaste exemplet
där ansökan varit digital för invånarna i flera år
men där ett byte av e-tjänsteplattform/handläggarstöd resulterade i effektivisering av handläggandet av ärenden.
En satsning på ökat antal e-tjänster inom socialförvaltningen har inte blivit klar i år. Arbete
pågår för att uppfylla målet 2017.

eMedborgarveckan – Ställ frågor om IT Elever på Fridegårdsgymnasiet
erbjöd biblioteksbesökarna sin IT-kompetens under eMedborgarveckan.

Kommunstyrelsen
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Hållbara Håbo

Nyckelindikatorer
Andelen ekologiska
råvaror.

Inte
uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016
38,9

35

Utfall
2016
26,1

Andelen elever som väljer
att äta i skolrestaurangen.
Minska matsvinnet
Andelen elever som är
nöjda med maten.
Andelen elever som är
nöjda med måltidsmiljön.

–

–

–

Andelen ätande, av antal inskrivna elever, varierar beroende på
årskurs. Av de yngre eleverna äter cirka 90 procent medan andelen
ätande minskar i de högre årskurserna. Tillförlitliga mätningar kan inte
göras på grund av okända faktorer dels andelen vuxna ätande dels
elevnärvaron.
Matavfallet i matsalen mäts varje dag på några av grundskolorna.
Varierar mellan 10–25 gram/serverad portion.
Inga tillförlitlig mätningar är gjorda. Synpunkter är att det är för mycket
blandad mat, för mycket grytor, mer hamburgare, pannkakor, tacos
och chicken nuggets, mindre grönsaker. Synpunkter är att ljudnivån är
hög, stressigt, smutsigt på golv, bord och stolar, brist på sittplatser.

Då det under stora delar av året varit brist på ekologiska livsmedel har inköpen minskat.
Två skolor har tävlat om vem som kunde minska
matsvinnet mest. Tävlingen fick stor uppmärksamhet och eleverna visade stort engagemang. På de
flesta skolorna finns det matråd och eleverna
kommer med feedback och menyförslag. Även
elevens val gör det möjligt för eleverna att vara
med och påverka menyn.
Kostverksamheten flyttar efter årsskiftet från
Kommunstyrelsen till Barn- och utbildningsnämnden. Det finns en tydlig koppling mellan kostens
uppdrag och verksamheterna för barn och unga
och omorganisationen möjliggör en tydligare
koppling, samordning och fokus.
Det har under året varit svårt att göra relevanta
och tillförlitliga mätningar inom området och
målet bedöms inte som uppfyllt.

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Öka energi
effektiviseringen i kommunens fastigheter
och verksamheter.

Inte
uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

Antal KWh/kvadratmeter
som används i kommunens
lokaler för installationsel ska
minska.

24,5

41,3

Antal KWh/kvadratmeter
som används i kommunens
lokaler för verksamhetsel
ska minska.

49

52

Energiförbrukning ska minska med 1% årligen – avser
elförbrukningen i MWh

12 647

17 460

8 448

7 816

Nyckelindikatorer

Energiförbrukning ska
minska med 1% årligen
– avser fjärrvärmeförbrukning i MWh

Mätningen av installations- respektive verksamhetsel har endast kunna göras på två anläggningar. Nivån för verksamhetsel är i nivå med
målsättningen men värdet för installationsel ligger
högt över måltalet. En analys av nivåerna ska
göras. I all nyproduktion måste uppdelning ske
mellan verksamhetsel och installationsel och fler
anläggningar kommer därmed kunna ingå i denna
mätning och jämförelser mellan olika anläggningar blir då möjlig.
Fuktskador i två skolor har medfört att flera ventilationsaggregat gått för fullt med ökad elförbrukning som följd.

Håbo en kommun med sund ekonomi
KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Exploateringsverksamheten skall totalt sett ge ett
ekonomiskt överskott.

Uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

Försäljning av kommunens
mark ska ge ett ekonomiskt
överskott.

100%

100%

I ett exploateringsprojekt
ska utbyggnaden av
allmän infrastruktur ha
kostnadstäckning.

100%

100%

Nyckelindikatorer

Kommunstyrelsen

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbo kommun
värnar om och inspirerar till god matkultur
med näringsriktiga och lustfyllda måltider i
en lugn och rofylld miljö.
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Målsättningen är att exploateringsprojekten ska
ge ekonomiskt överskott. Samtidigt finns det projekt som är framtunga och därför inte ger ekonomiskt överskott i de första etapperna.
I nya exploateringsprojekt kommer målet om att exploateringen ska ge ekonomiskt överskott att uppfyllas. I de fall där projekt inte ger överskott kommer
förvaltningen att föreslå att projekt inte startas eller
avbryts så snart det ekonomiska läget står klart.
Det ekonomiska resultatet för Draget väntas bli
sämre än budget främst beroende på kostnader för
hantering av massor och felaktig projektering.
Målet anses uppfyllt då årets samtliga kalkyler för
exploatering visar vinst vid markförsäljning och
allmän infrastruktur har kostnadstäckning.

Vinterväghållning, kr per inv/år
Vinterväghållningen har under året kostat mindre
än beräknat, främst beroende på att det varit ett
snöfattigt år. Sandupptagningen har legat på normal kostnad. Totalt lämnar vinterväghållningen
ett överskott på 1,3 miljoner kronor jämfört med
budget.

Produktion
Utfall
2015

Budget
2016

Utfall
2016

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3/år

1 511

1 400

1 675

Renad mängd avloppsvatten,
tusen m3/år

2 100

2 100

2 290

Antal VA-abonnenter, stycken

5 932

6 000

5 938

117 616

120 000

137 095

-

90%

72,7%

Area inhyrda verksamhets
lokaler, kvm BRA

12 502

13 336

14 122

Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA

95 074

96 085

95 074

Antal besök vid återvinningscentralen

100 223

100 000

103 233

Hushållsavfall, kg/invånare

212

210

207

324

350

320

63

73

73

Mått

Antal besök på biblioteket
Avtalstäckningsgrad

Mått
Resurser
Mått

Beläggningsunderhåll, kr per
inv/år

Utfall
2015

Budget
2016

Utfall
2016

13

50

60

Gatubelysning, kr/inv

274

319

343

Grovavfall, kg/invånare

Vinterväghållning, kr per inv/år

446

305

171

Förpackningar, kg/invånare

Avhjälpande underhåll, fastigheter – fakturerad kostnad kr/kvm

73

70

70

Planerat underhåll, fastigheter –
fakturerad kostnad kr/kvm

118

74

60

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3/år
Vattenproduktionen ökar och den överensstämmer
med vattenförbrukningen vilket är ett trendbrott.

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år

Renad mängd avloppsvatten, tusen m3/år

Redovisat mått på 60 kronor per invånare anger
de medel för beläggningsunderhåll som finns i
driftbudgeten. Budget för planerat beläggningsunderhåll har förts över på investeringar och redovisas där. Om beläggningsunderhåll i driftbudgeten
summeras med investeringar blir måttet 649 kr/
invånare.

En ökad mängd renat avloppsvatten är en följd av att
vattenproduktionen ökar. Även intäkterna stiger.

Gatubelysning, kr/inv
Förbrukade medel är något högt vilket beror på
ett stort antal felanmälningar på äldre armaturer,
insatser och stolpar. Trasiga armaturer har ersatts
med LED.

Antal besök på biblioteket
Besöken på biblioteken har ökat med ungefär 5
procent och räknas till 123 733 besökare. Ökningen är jämnt fördelad under 10 av årets 12 månader. I utfallet är även besöksstatistiken från håbo.
se/biblioteket medräknat och då endast siffrorna
från ingångssidan.
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Avtalstäckningsgrad
Under 2016 upphandlade Håbo kommun för 367,2
miljoner kronor. Leverantörstroheten har mätts för
de fem senaste åren. Jämförelsen har varit mellan
kommunens avtalsdatabas och leverantörsreskontra. 2012 var leverantörstroheten 22,3 procent och
nu är den 72,7 procent. En förklaring är att 2012
var enbart ramavtal registrerade i avtalsdatabasen. Från och med hösten 2013 ska samtliga avtal
finnas i avtalsdatabasen. E-fakturor har ökat från
62 procent 2015 till 2 procent 2016.
Mellan 2015 och 2016 har antalet beställningar i
kommunens e-handelssystem ökat med cirka 1 500.

Verksamhetsresultat
Budget
2016

Utfall
2016

Nyttjandegrad, ishall

75

91

Nyttjandegrad, inomhusanläggningar exkl sim- och ishall

75

83

Nyttjandegrad, utomhusanläggningar

75

21

Andel besvarade externa samtal i kontaktcenter inom 60 sek

64

70

81

Andel externa samtal där ärendet kan hanteras och avslutas
av kontaktcenter

44

50

36

Självskattat allmänt hälso
tillstånd, kvinnor

73

70

Självskattat allmänt hälso
tillstånd, män

76

73

Självskattat allmänt hälso
tillstånd, flickor

74,4

80

74,4

Självskattat allmänt hälso
tillstånd, pojkar

94,7

95

94,7

20

37

5

9

Upplevd otrygghet, kvinnor
Upplevd otrygghet, män
Upplevd trygghet, flickor

29,3

50

29,3

Upplevd trygghet, pojkar

54,4

75

54,4

260

266

ANDT – antalet insjuknande
i hjärtinfarkt per 100 000
invånare.
ANDT – andel av åk 7 som
aldrig rökt, flickor

87,2

90

87,2

ANDT – andel av åk 7 som
aldrig rökt, pojkar

87,4

90

87,4

3

4,7

Nöjdhet med kommunens
insatser inom Finskt förvaltningsområde

Utfall
2016

NII – Medborgarnas nöjdhet
med kommunens information

55

55

51

Kommunens webbinformation
till medborgarna

83

85

72

NMI – Biblioteksverksamheten

7,7

77

75

NMI – Sophämtning

7,1

7,2

7

NMI – tillgängligheten till återvinningscentralen

8,3

8,3

8

INSTA 800 resultat för lokal
vården

Ingen nationell Ung och hälsa undersökning gjordes under
2016. Det finns inga nya värden för pojkars och flickors
upplevda trygghet eller ANDT.

NMI – gång och cykelvägar

53

54

53

NMI – gator och vägar

55

55

54

NMI – vatten och avlopp

75

77

72

Hösten är den del av året då det är störst beläggning i ishallen. Isen finns tillgänglig redan från
vecka 32 då Bålsta Hockey har sitt sommarläger.
Vecka 33–40 är det i princip ingen aktivitet alls
på isen. Om ishallen väljer att öppna tidigare för
allmänheten kan beläggningen bli högre.

Nyttjandegrad, inomhusanläggningar
exkl sim- och ishall
Andelen utnyttjade timmar i de olika hallarna
varierar. De mindre gymnastiksalarna som till
exempel Rungården/Mansängen används betydligt mindre än Gransätersskolans sporthall. Den
begränsade ytan i de små salarna gör det svårt för
flera idrotter att välja det alternativet. Slottsskolans
hall i Skokloster är den hall som används mest.

Nyttjandegrad, utomhusanläggningar
Det är en mycket ojämn belastning på de olika
fotbollsplanerna. Då planerna ofta används för
spontanidrott som inte bokas är användningen betydligt högre än vad som redovisas. Konstgräsplanen har en längre säsong än övriga planer. Under
senare delen av september minskar användningen
drastiskt. De yngre lagen flyttar sin träning inomhus mycket tidigare än lag med äldre spelare.

Andel besvarade externa samtal i
kontaktcenter inom 60 sek
Resultatet står sig bra i jämförelser med andra
kontaktcenter. Detta mått ska ställas mot måttet
antal hjälpta i Kontaktcenter.

Andel externa samtal där ärendet kan
hanteras och avslutas av kontaktcenter
Siffrorna i resultatet ovan kan tolkas som att det
är färre av de som ringt in till kontaktcenter som
blivit hjälpta. Så är dock inte fallet utan skillnaden
ligger i en ändring av kategorisering av ärenden.

Kommunstyrelsen

Sedan förra året har antalet kvadratmeter ökat med
1 876 kvadratmeter. Av dem är 1 680 kvadratmeter
inhyrda paviljonger för evakuering av Futurum.

Utfall
2015

Budget
2016

Nyttjandegrad, ishall

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA

Mått

Utfall
2015

Mått
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I Kontaktcenter jobbar sex kommunvägledare med att ge information, vägledning och rådgivning om kommunal verksamhet och service.

SKLs jämförelser i KKiK (Kommunens Kvalitet i
Korthet) visar att hela 85 procent av de som ringer
till kommunen får hjälp med en enklare fråga
redan vid första kontakten och samtalet besvaras
inom 60 sekunder. Det placerar Håbo kommun på
fjärde plats av landets kommuner vad det gäller
service per telefon.

Självskattat allmänt hälsotillstånd, kvinnor/män
I paritet med riksgenomsnittet och förortskommuner.

Upplevd otrygghet, kvinnor/män
I jämförelse med riksgenomsnittet är otryggheten
hög, är dock i paritet med förortskommuner till
storstäder.

ANDT – antalet insjuknande i hjärtinfarkt per
100 000 invånare.
Något lägre än riksgenomsnittet men högre än
snittet bland förortskommuner.

INSTA 800 resultat för lokalvården
Ritningar för förskolan finns nu tillgängliga vilket
inneburit att det finns kvalitetsnivåer för olika
typer av rum. En okulär kvalitetskontroll görs nu
direkt efter rengöringen.

NII – Medborgarnas nöjdhet med kommunens
information
I årets undersökning från SCB får kommunen ett
lägre betyg från invånarna i merparten av frågorna som ställdes. Invånarna har också gett ett
lägre betyg på hur nöjda de är med kommunens
information.

Kommunens webbinformation till medborgarna
I årets undersökning har metod och frågor gjort
om och årets undersökning är en självskattning.
I Håbo är det kontaktcenter som svarat på frågorna och de hittade svar på 72 procent av de 250
frågor man ställt i undersökningen.

Årets händelser
Plan och utveckling

En tyngdpunkt under året har varit arbetet med
ny översiktsplan. De viktigaste momenten har
varit att ta fram en nulägesbeskrivning, uppdatering av de allmänna intressena, strategiska
inriktningar, riktlinjer samt mark- och vattenanvändningskarta. Webbaserade medborgardialoger
och ortsanalyser för Skokloster och Krägga/
Stämsvik har genomförts och sammanställts.
Ett samrådsförslag till en ny översiktsplan har
tagits fram och godkänts av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige tog under våren fram ett
tematiskt tillägg gällande översiktsplan. Tillägget
gäller Landsbygdsutveckling i strandnära lägen,
så kallad LIS-plan.
Arbete pågår med flera detaljplaner av olika
karaktär och i olika skeden. Till exempel pågår
planarbete för komplexa områden som Bålsta
centrum etapp 1, med cirka 730 lägenheter, den så
kallade Tvåhusplanen som kan möjliggöra cirka
500 lägenheter och Kalmarsand med cirka 300
lägenheter. I Bålsta centrumplanen har en markanvisningstävling genomförts för att få fram en
profilbyggnad som kan bli 17 våningar och ett helt
nytt landmärke för Bålsta. Det blev Håbohus
förslag med ett hus byggt i trä som nu ska genomföras. Sex detaljplaner har antagits med tillsammans 360 lägenheter. Planberedskapen för bostäder är mycket god, det finns för närvarande över
600 bostäder i färdiga byggrätter.
När det gäller olika verksamhetsområden så
överklagades kommunfullmäktiges beslut att anta
detaljplan för kvarter 3 i Logistik Bålsta. Länsstyrelsen hävde överklagandet men ärendet har gått
vidare till mark- och miljödomstolen.
I Dragets verksamhetsområde startade utbyggnaden av infrastruktur i februari. Försäljning av mark
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Personalavdelningen
Inom personalavdelningen har året kännetecknats
av stor generationsväxling och nyrekryteringar
har skett.

Administrativa avdelningen
IT-enheten har medverkat i ett gemensamt projekt
med övriga kommuner i Uppsala län för att möjliggöra digitala möten för alla verksamheter. Det
har inneburit effektiviseringar i form av minskad
restid samt mindre miljöpåverkan.
Ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har införts som ger samtliga förvaltningar
möjligheter att utveckla och digitalisera sina
arbetsprocesser. En dokumenthanteringsplan har
upprättats för att motsvara de lagkrav som ställs
på hanteringen av myndighetens handlingar.
Håbo kommun har vunnit pris för bästa utvecklingen av ordermatchning vilket lett till en inbjudan att
gästföreläsa på e-handelsdagarna i Stockholm.
Arbetet med sociala medier har intensifierats.
Vid flera tillfällen har Håbo rankats högst på Facebook av Sveriges kommuner. Håbos mest spridda
inlägg var Pigga pensionärer med 72 000 visningar, över 1 200 gillamarkeringar, 443 delningar
och mängder med positiva kommentarer. Nyheten

blev viral och plockades upp av riksmedier. Ökad
rekrytering via kommunens sociala kanaler har
gett positivt genomslag.

Kultur och livsmiljö
Verksamheten HBTQ-certifierades 2016, med syftet
att skapa en mer inkluderande miljö där alla invånare känner sig trygga och välkomna.
Den 13 augusti genomfördes Håbo festdag för 16
året i rad. I år genomfördes arrangemanget av en
extern projektledare och det var en mycket lyckad
dag. Under året erbjöds 170 ungdomar mellan
15–17 år sommarjobb.
Flytt och etablering av fritidsgården K5 i Bålsta
ger nya möjligheter för unga genom utökade öppet
tider och utveckling av sommarverksamhet. På K5
har en akustisk replokal utrustats. I Skokloster
har fritidsgårdsverksamheten utökats till fyra
kvällar i veckan och tillsammans med Svenska
Kyrkan erbjuds ungdomarna verksamhet alla dagar i veckan. Statsbidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) innebar
möjlighet att driva dagkollo för 90 barn i samarbete med Svenska Kyrkan.
Utökade medel till verksamhetsprojekt från ”Extra
Statsbidrag Flyktingmottagande” har bland annat
bidragit till sommarfritidsgårdar i Bålsta och på
strandbaden. Fokus har i år legat på inkludering
av nyanlända och av unga utan studier eller arbete.
Biblioteket har haft ökat fokus på unga och bland
annat genomfört Street Art/gatukonst, en musik

Kommunstyrelsen

har pågått och vid årets slut är området i stort sett
slutsålt. Dessutom har arbete med planprogram
startat för Dragelund där syftet är att studera förutsättningar för ett helt nytt verksamhetsområde med
nära koppling till motorvägen och trafikplatsen.
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har utretts, eleverna har evakuerats till paviljonger och renoveringsarbetet ska påbörjas våren 2017.
Inloppsstationen i nya delen av reningsverket i
Bålsta har byggts om. VA-modellen över VA-systemen i Bålsta och Skokloster har provkörts, ska
kalibreras och kommer ligga till grund för ledningsutbyggnader och exploateringar. Skoklosters
vattenverk har utretts och två olika åtgärdsprogram har tagits fram.
En ny avfallsplan har antagits från 1 mars. Fokusområden är bland annat att förebygga uppkomsten
av avfall, öka återanvändningen och öka materialåtervinningen. En total översyn av avfallsverksamheten har genomförts där ett antal förslag till
åtgärder identifierats för att bibehålla kvalitet och
service och samtidigt minska kostnaderna.

Jan Fridegårdpriset 2016 pristagaren Helene Rådberg.

videoproduktion och Star Wars-dagen. Biblioteket
har erbjudit skrivarverkstäder för 9–15 åringar
i samarbete med elever på Biskops Arnös skrivarlinje. En ny biblioteksplan har arbetats fram
tillsammans med medborgare, förvaltningar,
föreningar och företag. Planen antogs av kommunfullmäktige i september. Bibliotekets utlån av
e-medier har ökat samtidigt som de fysiska lånen
har minskat drygt 8 procent.
Nationaldagsfirandet i Skokloster hade publikrekord och har utvecklats till en festdag. Jan
Fridegårdspriset gick till poeten Helene Rådberg.
Flera aktiviteter har genomförts med anledning av
att kommunen är ett finskt förvaltningsområde.
Simhallens omklädningsrum har renoverats.
Installation av avfuktningsanläggning i ishallen medför bättre inomhusklimat och minskar
energiåtgången. Nya idrottshallar ger möjlighet
för föreningar att utöka sina verksamheter. Dojo,
judo och boxning lämnar sina gamla lokaler för
att flytta in i för verksamheten anpassade lokaler
samtidigt som det blir fler lokaler över för föreningar att expandera i. Ett nytt föreningsråd börjar
ta form och har träffats vid ett flertal tillfällen.

Tekniska avdelningen
Flera större renoveringar har avslutats under året
bland annat på Gransäterskolan, Ellensborg och
taket på Fridegård. Futurums omfattade skador

Trafiksäkerheten har höjts genom ombyggnation av övergångsställen vid Kalmarleden (Broby
backar), Vibyleden (Natts väg), Södra Eneby och
på Råbyleden där även blinkande varningsskyltar
satts upp. På infarten till Viby Äng har hastigheten sänkts och en gångpassage anlagts. Arbetet
med att säkra utpekade skolvägar fortsätter. Stråken har säkrats med avseende på trafiksäkerhet
och trygghet genom fysiska åtgärder, röjning och
gallring, översyn av belysning, skyltning, linjemålning med mera.
I enlighet med reviderad plan för ökad tillgänglighet i Bålsta centrum har gångbanan längs
Centrumvägen från Pomona till Bålsta centrum
byggts om för ökad framkomlighet för personer
med rörelsehinder.
Hållplatsen för Mjuka Linjen på vändplanen för
Centrumvägen har återinförts. I samband med
detta infördes utökad parkeringsövervakning.
Under året har fler vägar än tidigare underhållits
med ny beläggning.
Ett stort antal gamla armaturer har bytts ut mot
LED-armaturer. Det har gett minskade energikostnader vilket möjliggjort andra viktiga underhållsåtgärder.
Flera bostadsnära skogar har gallrats och röjts under året. Vid gallringarna har hänsyn tagits för att
upprätthålla tryggheten längs gång- och cykelvägar.
Sommarblomsplanteringarna utökades genom broräckeslådor i gamla Bålsta. Detta har uppskattats
av många kommuninvånare.
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Intern kontroll
Kommunstyrelsen har identifierat tio risker i organisationen och fastställt internkontrollmoment
för att minska dessa. Arbetet med den interna
kontrollen genomfördes enligt fastlagd plan och
visade inte på några allvarliga brister som inte
anses kunna hanteras med en åtgärdsplan. Vissa
åtgärder kräver ett kommunövergripande arbete
och kommer att genomföras och följas upp ytterligare under 2017.
Det samlade överskottet jämfört med budget för
nämndverksamheten är ca 28,0 miljoner kronor vid
bokslut. Prognosen vid delårsbokslutet var 6,4 miljoner kronor i överskott. Det är positivt att det blev
ett överskott vid årets slut, men prognossäkerheten
måste förbättras för att ge bättre beslutsunderlag
under året. Vid kontroll av fakturahantering har
vissa brister uppmärksammats och har kunnat åtgärdas genom kompletterande underlag eller attest
av överordnad chef. Utförandet av politiskt fattade
beslut har kontrollerats och visar att graden av
utföranden har blivit bättre än föregående år.

Valfrihet och konkurrens
Kommunstyrelsen har under året inte planerat
eller genomfört någon ny konkurrensutsättning av
verksamheten.
Stora delar av den tekniska verksamheten bedrivs
genom inköpta tjänster av externa leverantörer
enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling).
Det betyder att allt ska upphandlas och vara
avropat genom ramavtal och andra avtal. De stora
volymerna är fastighetsentreprenader vid nybyggen och större renoveringar, asfaltsbeläggning,
vinterväghållning, gräsklippning och olika specialistbehov inom alla verksamheter. Inom gatu- och
parkskötseln används knappt hälften av budgeten
till inhyrda tjänster. Inom fastighetsverksamheten
är det cirka en fjärdedel. En väsentlig del av verksamheten är därför konkurrensutsatt om än med
kommunen som huvudman.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

Externa intäkter

79 355

88 584

85 161

-3 423

Interna intäkter

113 819

109 655

114 747

5 092

Summa intäkter

193 174

198 239

199 908

1 669

Verksamhetsköp, bidrag,
underhållsmaterial

-31 672

-29 144

-29 346

-202

Personal
kostnader

-105 588

-114 595

-108 869

5 726

Övriga
kostnader

-182 072

-194 091

-182 508

11 583

Interna
kostnader

-68 709

-57 321

-64 044

-6 723

Summa
kostnader

-388 041 -395 151 -384 767

10 384

Resultat

-194 867 -196 912 -184 859

12 053

Nettokostnaden för kommunstyrelsens verksam
het inklusive taxefinansierade verksamheter är
184,9 miljoner kronor. Det är 5 procent lägre än
förra året och 6 procent lägre än budget. Överskottet jämfört med budget är totalt 12 miljoner
kronor, där de skattefinansierade verksamheterna
står för 8,8 miljoner kronor.
De externa intäkterna är 7 procent högre än föregående år, men 3,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det är främst avgiftsintäkter i VA- och avfallsverksamheten som ökat med 4,4 miljoner kronor,
men ökningen är inte lika stor som budgeterat.
De interna intäkterna utgörs främst av internhyra
till fastighetsavdelningen. Internhyran har ökat
med 1 procent vilket motsvarar 1,3 miljoner kronor.
Överskotten finns främst på kostnadssidan.
Köp av verksamhet och bidrag följer budgeten i
stora drag, men är 8 procent lägre än föregående
år. Kostnaden för skötsel av gator och vägar har
minskat med 5,1 miljoner kronor och ersättningen
till Räddningstjänsten har ökat med 1 miljoner
kronor.
Personalkostnaderna har ökat med 3 procent jämfört
med föregående år, vilket är ungefär 1 procentenhet
mer än löneökningen. Det betyder att antalet anställda är relativt oförändrat. Överskottet jämfört
med budget är 5,7 miljoner kronor. Det orsakas av
personalvakanser och annan frånvaro inom flera
av verksamheterna, främst VA och den gemensamma administrationen.
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Lokalvården har infört nya metoder i den dagliga
rengöringen för att minska användandet av kemikalier. Mätningar på kontaktytor har visat att rengjorda ytor är betydligt renare med den nya metoden.
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Övriga kostnader har ökat med endast 0,2 procent
från förra året. Fastighetskostnader i form av
inhyrda lokaler, fastighetsåtgärder samt uppvärmning/energi/vatten är ett område som haft ökade
kostnader med 2,5 miljoner kronor eller cirka
3 procent. Kapitalkostnader har minskat med
1,6 miljoner kronor. Övriga kostnader är det relativt små förändringar i. Överskottet jämfört med
budget är 11,6 miljoner kronor.
Interna kostnader har sjunkit med 7 procent från
det tidigare året. Främst är det internhyran som
minskat generellt till följd av lägre internränta
men också till följd av lägre internhyresnivå för
kategorin föreningslokaler.
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Driftredovisning
tkr
Kommunfullmäktige
Valnämnd
Kommunstyrelse
Socialnämnd
(handikappoch pensionärsråd)
Stöd politiska
partier
Revision
KD-Stab
Tillstånd lotterier
Medlemsavgifter
Vänortsverksamhet
Nämndadministration
Gator och
vägar
Gatu-/parkdrift och
underhåll
Parker

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

-988

-1 050

-789

261

0
-3 085

-7
-3 583

0
-3 576

7
7

-200

-181

-212

-31

-924

-1 000

-943

57

-698
-4 262
20

-1 118
-5 005
20

-992
-5 083
28

126
-78
8

-2 667

-2 700

-2 667

33

-112

-100

-53

47

-676

-701

-366

335

-20 921

-21 938

-19 610

2 328

-6 810

-6 191

-7 001

-810

-6 080

-3 761

-4 086

-325
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Miljö, hälsa,
hållbar
utveckling
Räddningstjänst
Säkerhet
Allmän fritidsverksamhet
Offentliga arrangemang
Föreningsbidrag
Stöd till
studieorganisationer
Allmän kulturverksamhet
Bibliotek
Utomhusanläggningar
Ishall
Simhall
Föreningslokaler
Fritidsgårdar
Kultur- och
livsmiljöadministration
Omsorg på
OB-tid (kost)
Förskola
(kost)
Grundskola
(kost)
Gymnasieskola (kost)
Buss, bil,
spårbunden
trafik
Teknisk
ledning, fastigheter och
lokalvård
Ekonomiavdelning
Personalavdelning
Upphandling
IT-enheten
Kommunens
försäkringar
Kommunikation, kontaktcenter,
vaktmästeri
Kvalitetsarbete
Summa

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

-848

-869

-741

128

Driftredovisning avgiftsfinansierad
verksamhet
Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

-658

0

-763

-763

VA-verksamhet

-2 297

0

4 018

4 018

Summa

-2 955

0

3 255

3 255

tkr
-18 050

-19 075

-19 075

0

-167
-1 939

-231
-2 011

-194
-1 917

37
94

-376

-396

-571

-175

-1 904

-1 997

-2 506

-509

-360

-360

-356

4

-2 902

-3 072

-2 842

230

-6 869
-5 241

-7 149
-5 181

-7 388
-5 406

-239
-225

-4 519
-4 473
-10 413

-4 055
-4 753
-8 513

-4 054
-4 899
-9 089

1
-146
-576

-1 946
-1 616

-2 903
-1 809

-3 024
-1 559

-121
250

-5

-44

-55

-11

-9 184

-9 847

-9 741

106

-17 495

-18 218

-16 978

1 240

-2 824

-2 493

-2 556

-63

-708

-510

-283

227

-16 184

-14 585

-10 237

4 348

-6 132

-7 036

-6 041

995

-6 836

-7 400

-7 316

84

-2 994
-10 715
-1 093

-4 377
-11 861
-1 200

-4 430
-11 825
-1 106

-53
36
94

-7 705

-8 100

-7 661

439

-1 014

-1 552

-919

633

-191 915

-196 912

-188 119

8 793

Avfallsverksamhet

Budgeten för kommunstyrelsens skattefinansierade verksamhet uppgår till 196,9 miljoner kronor.
Där ingår tilläggsbudget som beviljats med anledning av det extra statsbidraget för flyktingsituationen, dels vid delårsbokslutet med 785 000 kronor
och dels med 849 000 kronor i samband med årsredovisningen. Tilläggsbudgeten har använts till
driftkostnader för lokaler i Draget som köptes in
för flyktingändamål samt för integrationskapande
åtgärder inom kultur och livsmiljö. Med anledning
av nya arvodesregler 1 juli 2016 överförs 386 000
kronor i budget från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
Totalt har 188,1 miljoner kronor använts i den
skattefinansierade verksamheten under året och
överskottet är därför 8,8 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges
sammanträdeshantering har digitaliserats vilket
medfört lägre kostnader för kopierings- och trycksakshantering med cirka 90 000 kronor.
Nämndadministrationens kostnader är lägre än
budget med 335 000 kronor till följd av föräldra
ledighet.
Gatu- och parkenheten har totalt ett överskott
där verksamheten Gator och vägar redovisar det
största överskottet. Överskottet beror på ökade
intäkter för parkeringsövervakning, högre parkeringshyra samt lägre kostnader för vinterväghållning med snöfattiga perioder januari–april samt
november–december. Även kapitalkostnaderna är
lägre än budget beroende på senarelagda investeringar. Gatu- och gångvägsbelysning uppvisar
dock underskott beroende på eftersatt underhåll
med felanmälningar på äldre armaturer, insatser
och stolpar.
Verksamheten gatu-/parkdrift och underhåll har
haft högre kostnader för reparationer av fordon,
framförallt redskapsbäraren och kranbil. Under-
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skott i personalkostnader förklaras med högre
kostnader för sommarungdomar samt en nyanställning som gått parallellt.
Trots högre intäkter och lägre lönekostnader
redovisar verksamheten parker ett underskott
beroende på högre kostnader för skogsarbeten som
avverkning, röjning, risdragning samt för sommarblommor. Verksamheten har även fått betala
reparation av en flismaskin.
Offentliga arrangemang, Håbo festdag, nationaldagen och Jan Fridegårdpriset genomfördes i år
av externa projektledare vilket medför underskott
med 175 000 kronor. Det finansieras av budget
överskott i kultur och livsmiljös administration.
Underskottet på föreningsbidrag med 509 000
kronor skulle ha balanserats av resultatet från
intäktssidan på föreningslokaler, se kommentar
under föreningslokaler.
Överskott har uppstått med 230 000 kronor på
allmänkultur och Fridegårdscenen på grund av
osäkerheter kring en vakans under hösten. Detta
har kompenserat underskottet hos biblioteket.
Biblioteket har haft en informatör på halvtid som
avser hela kultur- och livsmiljö. Vilket har lett till
underskott.
Utomhusanläggningar och ishall överfördes till
kultur och livsmiljö från gatu- och parkenheten i
augusti. Kostnader för reparationer och underhåll
av maskiner har ökat, bland annat har ismaskinen
behövt repareras. Detta samt höga kostnader för
vatten till bevattningsanläggningen och utbyte
av pumpanläggningen på Gröna Dalen utgör de
största kostnaderna och underskottet uppgick till
225 000 kronor.
Även simhallen flyttades över till kultur och
livsmiljö från gatu- och parkenheten. Ett överskott
skulle ha balanserat minusresultatet på utomhusanläggningar men reparation och underhåll av
tekniska installationer i simhallen kostade mer än
budget. Den omfattande och tidsmässigt utdragna
renoveringen av simhallen har medfört att intäkterna är lägre än förväntat.
Föreningslokaler redovisar ett underskott på
587 000 kronor till följd av högre hyreskostnader
på Fabriksvägen. Orsaken är att lokalen blev
tillgänglig tre månader tidigare än beräknat och
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att avtalet inte blev uppsagt med tidigare hyrestagare. Dessutom blev det under fem månader
hyreskostnader för två lokaler istället för en då
budolokalen ännu inte har kunnat hyras ut. Det
var från början meningen att föreningslokalernas intäkter skulle balansera föreningsbidragens
minusresultat.
Kultur- och livsmiljöadministrationen lämnar
överskott med 250 000 kronor på grund av sjukskrivning samt besparingsåtgärder för att täcka
underskott i bland annat offentliga arrangemang.
Kostverksamheten redovisar överskott inom
grundskolorna genom högre ersättning för mjölkstöd, lägre personalkostnader och lägre kostnader
för förbrukningsmaterial. De lägre personalkostnaderna beror bland annat på svårigheter att
rekrytera och tillsätta vakanta deltidstjänster och
en tjänst som måltidsutvecklare har varit vakant
under stor del av året.
Buss, bil och spårbunden trafik hade fakturerat
SL för energi under 2015. Under 2016 har faktureringen klarats ut och därmed intäktsförts under
2016.
Teknisk ledning redovisar överskott beroende på
högre intäkter för lönebidrag och interna overheadkostnader. Enheten har även lägre kostnader
för hyra av anläggningstillgångar, representation
och övriga tjänster. Fastighetsverksamheten redovisar ett överskott på 3,2 miljoner kronor beroende
på lägre kostnader för tekniska konsulter, fjärrvärme, personal, fastighetskostnader (t ex försäkringskostnader) och kapitalkostnader. Tidigare
insatser för avhjälpande underhåll har börjat ge
resultat.
Administrativa avdelningen omfattar verksamheterna ekonomi, kansli, upphandling, IT, Kontaktcenter samt kommunikation och redovisade
ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Överskottet
kan delvis förklaras av lägre personalkostnader
beroende på att tjänster inte tillsatts vid föräldraledigheter och vakanta tjänster. Ersättning för
overheadkostnader är högre än budgeten. Kostnader för IT-system, konsulter och skanning av
leverantörsfakturor på ekonomienheten är lägre
än budgeterat. Kapitalkostnader för ärendehanteringssystemet är lägre än budgeterat på grund av
att det började användas senare. Inom kontaktcenter har ett nytt telefonisystem medfört lägre
kostnader. Vaktmästeriet har haft högre intäkter
än budgeterat samt lägre kostnader för personal
och transportmedel.

Kommunstyrelsen
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Avfallsverksamheten har haft större förbrukning av matavfallspåsar, oförutsedda utgifter vid
återvinningscentralen och en prishöjning från
avfallsentreprenören. Underskottet på 763 000
kronor minskar det samlade resultatet i avfalls
fonden som efter 2016 års resultat minskar till
1,2 miljoner kronor.
VA-verksamhetens höjning av taxor har ökat
kommunens intäkter. Detta tillsammans med
lägre kostnader innebär att tidigare underskott
har vänts till ett överskott på 4 miljoner kronor.
Det samlade underskottet i VA-fonden kan därför
avbetalas helt. Fonden kommer att ha ett överskott
på cirka 1,2 miljoner kronor. Verksamheten har
varit underbemannad på grund av svårighet att
anställa kompetent personal. Konsultkostnader
har varit lägre beroende på att utredningen av
felaktigheterna i Bålsta reningsverk har varit i en
slutfas. Färre vattenläckor och akuta avloppsstopp
har bidragit till överskottet.
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Kommunstyrelsens budget för alla investeringar
uppgår till 193,1 miljoner kronor och 72,1 miljoner
kronor har investerats.
För skattefinansierade investeringar uppgår budgeten till 125,2 miljoner kronor och 59,6 miljoner
kronor har investerats under 2016. De största
enskilda investeringarna är det planerade underhållet av fastigheter med 5,6 miljoner kronor,
planerat underhåll av gator/vägar med 12 miljoner
kronor, samt inköp av två fastigheter för flyktingändamål, 8,7 miljoner kronor, som sedan sålts.
Två stora projekt som påbörjats är Västerängsskolans kök där överskottet på 24 miljoner kronor
överförs till år 2017 samt förskolan i Frösundavik
där byggstart ännu inte skett varför överskottet på 17 miljoner kronor förs över till nästa år.
Överskottet uppgår till totalt 65,7 miljoner kronor.
När de obudgeterade köpen av fastigheterna för
flyktingändamål frånräknas, uppgår överskottet
till 74,4 miljoner kronor. Av överskottet överförs
70,2 miljoner kronor till år 2017 eftersom det avser
pågående investeringar.

Investeringar
Inkomster

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

0

0

69

69

Utgifter

-86 799

-193 077

-72 146

120 931

Summa

-86 799

-193 077

-72 077

121 000

De taxefinansierade verksamheterna avfall och
VAs budget för investeringar uppgår till 67,8 miljoner kronor och 12,5 miljoner kronor har investerats.
Främst är det 4,6 miljoner kronor i Bålsta vattenverk och reningsverk. Införlivningen av Biskops-
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Arnö i VAs verksamhetsområde har påbörjats och
13,7 miljoner kronor ska överföras till år 2017.
Ombyggnationen av Bålsta reningsverk pågår och
överskottet är 12,8 miljoner kronor. Omläggning av
VA-ledningar har inte genomförts i år och överskottet på 9,2 miljoner kronor ska föras till år 2017.
Överskottet uppgår till totalt 55,3 miljoner kronor,
varav 44,5 miljoner kronor ska föras över till 2017
eftersom det avser pågående investeringar.

Viktiga förändringar och trender
Globalisering

Just nu och många år framöver har världen, Europa, Sverige och Håbo kommun stora utmaningar
i att hantera migrationsfrågorna. Håbo kommun
måste förbereda sig på att ta emot ett större antal
flyktingar än tidigare och det kräver initialt en
bred beredskap men även uthållighet.

Urbanisering
Håbo kommun som arbetsgivare, agerar på en
konkurrensutsatt arbetsmarknad där potentiella
medarbetare har mycket att välja på, både i
offentlig och privat sektor. Kompetensförsörjning
är redan idag en akut fråga för vissa verksamheter och kommer med all säkerhet att bli det för fler
delar då vi står inför ett generationsskifte.
Utbyggnaden av Bålsta tätort medför ett ökat
slitage och kortare livslängd på bland annat gator/
vägar/gång- och cykelvägar och lekutrustning. Det
ökar behovet av reparationer och underhåll medför
en kortare livscykel för beläggningar och utrustning. Utbyggnaden och ökad inflyttning ställer
också krav på vatten- och avloppsnät och annan
infrastruktur.

Demografiska förändringar
Den demografiska förändring som Sverige och
stora delar av västvärlden genomgår handlar i sak
om att den äldre andelen av befolkningen ökar.
Ökningen av antalet äldre ställer krav på mer
uppsökande verksamhet och ökad tillgänglighet för
människor med funktionshinder.
En ökad inflyttning till kommunen tillsammans
med ett ökat barnafödande ökar trycket och
efterfrågan på våra anläggningar och mötesplatser. Föreningslivet vill öka sin verksamhet, men
begränsas av tillgången till lokaler och planer som
inte finns tillgängliga i önskad omfattning.
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Det rörliga friluftslivet ställer krav på utomhusanläggningar såsom motionsspår, ridstigar
och utegym. Efterfrågan och behovet av ytor för
spontanidrott ökar och är stort samtidigt som allt
fler intresserar sig för individuella sporter och
träningsformer.

Ökad individualisering
Den offentliga måltiden styrs allt mer mot att
maten ska vara lagad så nära gästen som möjligt,
i egna tillagningskök, med närproducerade och
ekologiska råvaror. Allt fler efterfrågar också specialkost med fokus på särskilda önskemål/religion
snarare än allergier och intoleranser.
Den ökade individualiseringen innebär ett ökat
tryck på tillgänglighet och transparens hos de
kommunala verksamheterna. Det innebär bland
annat att den digitala tillgängligheten av allmänna handlingar och tjänster blir allt viktigare.
En ökad befolkningsmängd och en ökad individualisering medför också ett ökat inflöde av synpunkter och önskemål. Den egna individens behov sätts
i centrum framför kollektivets och många ställer
krav på förändringar utifrån de egna behoven. Det
blir en utmaning för kommunen som organisation
att balansera det individuella och det gemensamma och tydliggöra vilken service medborgarna kan
förvänta sig.

Teknikutveckling
Effektiviseringar och ändrade arbetssätt kommer
att kräva ökad digitalisering inom alla verksamhetsområden. För att kunna genomföra digitaliseringen krävs det ett ökat stöd för e-tjänster, mobila
lösningar, e-arkiv, och andra tekniska lösningar
som uppfyller krav på både tillgänglighet och
säkerhet. Den nya EU-förordningen om dataskydd
som ersätter den svenska personuppgiftslagen
i maj 2018 kommer kräva nya riktlinjer för hur
personuppgifter hanteras och nya IT-system som
hjälper verksamheterna att agera vid eventuella
incidenter.
Den tekniska utvecklingen och användningen ökar
även inom sport och fritid. I dag krävs möjligheter
till trådlös uppkoppling i våra anläggningar för att
kunna genomföra olika arrangemang.

Överförmyndarnämnden
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Överförmyndarnämnden
En av två handläggartjänster har varit vakant större delen av året och har delvis täckts upp av vikariat.
Överförmyndarnämnden uppfyller två av tre uppsatta
mål. Det är målen som handlar om att utveckla handläggningsrutinerna då förvaltningen i år har utvecklat
handläggningen av årsredovisningar och 76 procent
har fått ersättning utbetald senast den 31 juli, vilket är
en tydlig förbättring jämfört med 2015. Målet att utveckla informationen på kommunens hemsida är också uppfyllt då samtliga blanketter som ställföreträdarna
behöver finns på kommunens hemsida.

Under året har ett fokusområde varit att förbereda för
en anslutning till den länsgemensamma nämnden och
förvaltningen i Uppsala län. Håbo kommun kommer att
ansluta till den gemensamma förvaltningen från och
med den 1 januari 2017 och till den gemensamma
nämnden från och med den 1 januari 2019.

Uppdrag och ansvarsområde
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som har ett tydligt myndighetsansvar.
Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över
samtliga gode män, förvaltare och förmyndare.
Denna tillsyn ska ge en garanti mot rättsförluster
för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt,
förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det
vill säga underåriga, gamla, sjuka och funktionshindrade

Måluppfyllelse

Kvalitativa och effektiva Håbo
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS MÅL:
Förvaltningen ska utveckla sina handläggningsrutiner och tydliggöra förväntningarna på ställföreträdarna.
Nyckelindikatorer
Minst 90 procent av
årsräkningarna för
föregående år ska
vara inkomna från
ställföreträdarna
senast 1 mars.

Uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

90%

91%

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott om
417 000 kronor till följd av högre kostnader för uppdragstagare.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS MÅL:
Förvaltningen ska förbättra stödet till
huvudmännen genom kompetensutveckling av ställföreträdarna.
Nyckelindikatorer

Utfall Måltal
2015
2016

Andel ställföreträdare som erhållit
godkänt på genomfört prov.

Inte
uppfyllt
Utfall
2016

90%

Någon särskild kompetensutveckling av ställföreträdarna har inte genomförts under året bortsett från
det stöd som har lämnats vid särskild förfrågan eller
i särskilda situationer. Det har heller inte genomförts
några tester av ställföreträdarnas kunskaper.
Anledningen till detta är att verksamheten har haft
personalbrist i stort sett hela året och varit tvingade
att fokusera på granskningsarbetet.
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS MÅL:
Förvaltningens information på hemsidan
ska förbättras
Nyckelindikatorer
Andel blanketter
som kan hämtas via
hemsidan.

Uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

100%

100%

Överförmyndarnämnden

Sammanfattning

Nämnden uppfyller inte målet kring kompetensutveckling av ställföreträdarna. Detta beror på att verksamheten tvingats fokusera på granskningsarbetet på
grund av personalbrist.
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Mått

Produktion
Utfall
2015

Budget
2016

Utfall
2016

Andel ensamkommande flyktingbarn som blivit tilldelad en
god man inom tio dagar.

98%

95%

100%

Andel av inkomna redovisningar där ersättningar utbetalas
senast 31 juli.

60%

70%

76%

Antal gode män

230

241

Antal förvaltare

13

15

Antal e-tjänster

5

0

Mått

Andel ensamkommande flyktingbarn som blivit
tilldelad en god man inom tio dagar
De ensamkommande barn som kommit till kommunen under 2016 är placerade av annan kommun. Det har alltid funnits en god man vid placeringstillfället. Kommunen övertar då kostnaden
och den gode mannen fortsätter sitt uppdrag,
alternativt fortsätter sitt uppdrag till en ny god
man är tillsatt.

Andel av inkomna redovisningar där
ersättningar utbetalas senast 31 juli
Förvaltningen har i år utvecklat handläggningen
av årsredovisningar och 76 procent har fått
ersättning utbetald senast den 31 juli vilket är en
tydlig förbättring jämfört med 2015.

Cirka tolv procent av ställföreträdarna har under
året valt att avsluta sitt uppdrag. I första hand
handlar det om gode män till ensamkommande
barn som har flyttat till Håbo kommun från en
annan kommun och där man inte längre vill ha
kvar uppdraget på grund av avstånd. Det kan
också bero på att samarbetet mellan ställföreträdarna och huvudmannen inte har fungerat tillräckligt väl eller att den gode mannen upplever
uppdraget som alltför arbetskrävande.

Årets händelser
Arbetet under verksamhetsåret har i huvudsak
fokuserat på att arbeta med anslutningen till
den gemensamma nämnden och förvaltningen
i Uppsala län.
Verksamheten har också utvecklat arbetet med
handläggning av årsredovisningarna. Det har
medfört att en större andel av ställföreträdarna
har fått ersättning före den 31 juli.
Året har också präglats av brist på personal och
verksamheten har varit underbemannad större
delen av 2016.

Intern kontroll

Vid årets slut fanns 241 aktiva gode män med
sammanlagt 347 uppdrag.

Överförmyndarnämndens huvudsakliga internkontrollarbete består i att handläggarna kontrollerar att uppdragstagarna, det vill säga att gode
män / förvaltare, sköter sina åligganden åt huvudmannen.

Antal förvaltare

Ekonomi

Antal gode män

De 15 förvaltarna hade sammanlagt 20 uppdrag.

Förvaltningen har inte lyckats med att utveckla
e-tjänster i dess rätta bemärkelse, det vill säga att
man elektroniskt kan hämta det material man
behöver för att sedan skicka in det elektroniskt
med identifikation i form av till exempel Bank-id.
Däremot kan alla blanketter man behöver hämtas
hem elektroniskt.

Verksamhetsresultat
Högst 5 procent av gode männen/förvaltarna väljer 2016 att
avsäga sig uppdrag.

Bokslut
2015

Budget
2016

Externa intäkter

1 424

100

2 529

2 429

Interna intäkter

0

0

0

0

Summa intäkter

tkr

Antal e-tjänster

Mått

Resultaträkning och ekonomisk analys

Utfall
2015

Budget
2016

Utfall
2016

5%

12%

Bokslut Budget2016 avvikelse

1 424

100

2 529

2 429

Verksamhetsköp,
bidrag, underhålls
material

0

0

0

0

Personalkostnader

-2 624

-1 638

-4 410

-2 772

-164

-90

-159

-69

Övriga kostnader
Interna kostnader

-2

0

-5

-5

Summa kostnader

-2 790

-1 728

-4 574

-2 846

Resultat

-1 366

-1 628

-2 045

-417

Antalet ensamkommande flyktingbarn som har
placerats i kommunen har ökat. Det leder till
ökade intäkter då kommunen återsöker kostnader
för de ensamkommandes gode män.

Överförmyndarnämnden

Personalkostnaderna är högre till följd av högre
arvodeskostnader då nämnden har haft fler gode
män till ensamkommande flyktingbarn än budgeterat. Personalkostnaderna är också högre då
kostnader för uppdragstagare som avser 2015
finns utbetalda i 2016.
Nämndens övriga verksamhetskostnader överstiger budget något till följd av högre utbildnings- och
konsultkostnader än budgeterat.

Driftredovisning
tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut Budget2016 avvikelse

Överförmyndare

-1 366

-1 628

-2 045

-417

Summa

-1 366

-1 628

-2 045

-417

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott
om 417 000 kronor. I resultatet finns det högre
personalkostnader för gode män för ensamkommande flyktingbarn. Samtidigt som personalkostnaden för dessa ökar, ökar också intäkterna då
nämndens kostnader för gode män återsöks hos
Migrationsverket. Personalkostnaderna är också
högre då kostnader för uppdragstagare som avser
2015 finns utbetalda i 2016. Nämndens övriga
verksamhetskostnader överstiger budget något till
följd av högre utbildnings- och konsultkostnader
än budgeterat.
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Viktiga förändringar och trender
Kommunen har under året fattat beslut om att bli
en del av den gemensamma överförmyndarförvaltningen i Uppsala län från och med 1 januari 2017.
Från den 1 januari 2019 blir Håbo kommun också
en del av den gemensamma nämnden i länet. Håbo
kommun blir i och med detta en del av en större
organisation med bättre resurser och bredare
kompetens vilket kommer att öka rättssäkerheten
för huvudmännen och förbättra stödet till ställföreträdarna.
En viktig trendförändring för de kommande åren
är att antalet ensamkommande barn som anvisas
till kommunen kommer att vara väsentligt färre
än 2015.
Antalet äldre ökar i Håbo kommun vilket kommer
att medföra att allt fler kommer att vara i behov av
en god man.

Överförmyndarnämnden

Håbo kommun årsredovisning 2016
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Bygg- och miljönämnden
ret för avdelningens planverksamhet och exploatering
tillhör kommunstyrelsen.
Intresset att bygga nytt inom kommunen har varit
stort från fastighetsägare under året. Antalet ärenden
kopplat till planverksamhet, bygglov och kart- och
mättjänster har ökat.
Arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en översiktsplan har varit i fokus. Denna kom ut på samråd i december. Förvaltningen har haft en del personalomsättning under året och alla tjänster har inte blivit tillsatta.
Detta har inneburit en högre arbetsbelastning och omprioritering av arbetsuppgifter. Vilket i sin tur inneburit
att även nämndens mål och resultat har påverkats.
Bygg- och miljönämnden tog fram sex mål under 2016.
Varje mål mäts utifrån ett antal nyckelindikatorer. Tre av
sex mål har uppfyllts.

Sammanfattning
Plan- och utvecklingsavdelningen tillhör i år bygg- och
miljöförvaltningen. Bygg- och miljönämnden ansvarar
för avdelningens personal och ekonomi medan ansva-

Uppdrag och ansvarsområde
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens
myndighetsutövande uppgifter inom bygg- och
miljöområdet, för kart- och mättekniska uppgifter
i kommunen samt för bostadsanpassningsbidrag.
Inom byggnadsväsendet ansvarar nämnden för
bygglov, förhandsbesked, anmälan och strandskydd enligt gällande lagstiftning inom plan- och
bygglagen, miljöbalken och angränsande lagstiftning.
Inom miljöområdet ansvarar nämnden för prövning och tillsyn enligt en mängd olika lagar.
Lagar som nämnden följer vid prövning och tillsyn
är livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen,
smittskyddslagen och miljöbalken. I miljöbalken
ingår bland annat lagar om miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska produkter, förorenad
mark, områdesskydd, avfall och tillverkarens
ansvar.
Inom bygg- och miljöförvaltningen hanteras även
kommunens uppdrag kring fysisk planering. Det
avser såväl översiktlig planering som detaljplanering med tillhörande exploaterings- och genomförandefrågor.
Bygg- och miljönämnden ansvarar för plan- och
utvecklingsavdelningens personal och driftsbudget, medan kommunstyrelsen ansvarar för verk-

År 2016 har nämnden ett överskott på 3,8 miljoner.
Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat
samt lägre personalkostnader.

samhetens planerings- och exploateringsfrågor
liksom avtal, genomförandefrågor och ekonomi
kopplat till exploatering.
Tillsyn och kontroll är en stor del av nämndens
uppgifter. Inom nämndens ansvar ligger även medverkan i kommunens fysiska planering, allmän
intressebevakning inom verksamhetsområdena
samt information och rådgivning till invånare,
byggherrar, företag och verksamheter.

Måluppfyllelse
Attraktiva Håbo

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS MÅL: Bidra
till en god bebyggd miljö som värnar om
och uppmärksammar kulturvärden.
Nyckelindikatorer
Goda estetiska och
arkitektoniska miljöer eftersträvas samt
kulturvärden beaktas
vid beslut om bygglov,
förhandsbesked och
remissvar.
Antal genomförda aktiviteter utifrån kulturmiljöprogrammet.

Uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

100%

100%

3

3
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I handläggningen av detaljplaner, förhandsbesked
och bygglov är det viktigt att aktuellt tillskott av
ny bebyggelse bidrar till en god bebyggd helhetsmiljö. Avsikten är att med beaktande av kulturvärden och byggnadstradition hitta ett ramverk
samtidigt som ny byggnad ska få avspegla sin tid.
I bygglovgivningen är det ofta detaljplanen som
sätter ramverket. Därför är det viktigt att utveckla samspelet mellan bygglov och planering. Genom
att bygg- och miljöförvaltningen från 2016 ansvarar för plan- och utvecklingsfrågorna gagnas
denna samverkan och i förlängningen den goda
bebyggda miljön.
I myndighetsutövning har kulturmiljöprogrammet
kommit ha en betydande roll. Det har varit ett bra
hjälpmedel för att informera fastighetsägare kring
de värden som hennes/hans byggnad bedöms ha
samt medfört ökad förståelse för vikten av att
anpassa eventuell förnyelse till den ursprungliga.
Bygg- och miljöförvaltningen har också tagit fram
en utställning om kulturmiljön som visades på
bibilioteket i Bålsta mellan januari och mars.
Dessutom har ämnet ”en god bebyggd miljö” varit
aktuell i förberedelserna för framtagande av en ny
översiktsplan. I översiktsplanen ges vägledning för
hur kulturvärden ska beaktas.
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procent, är bedömningen att medarbetare upplever
arbetsplatsen som trivsam och effektiv. Måltalet
som 2016 är angivet i procent bör framöver ändras
för att bättre kunna kopplas till HME-enkätens
sifferskala.
Förbättringsområden som tydligt kommer fram är
hur förvaltningen arbetar med mål, uppföljning av
mål och behovet av att göra personalen mer
delaktig.
Antalet bygglovsansökningar via e-tjänsten har
inte ökat i den omfattning som var förväntat. Av
årets totala avtalsansökningar inkom 23 procent
via e-tjänsten.
Syftet med den digitala handläggningen är att
skapa en positiv effekt för kunder och medarbetare. För att önskad effekt ska uppnås är det
viktigt att den digitala handläggningen är väl
förankrad och accepterad av personalen. Genom
att tydligt kartlägga processer, följa rutiner i
handläggningen och använda IT-verktyg som
stödjer en digital handläggning blir processen
effektivare.
Håbo kommun är en aktiv aktör i Boverkets
projekt ”Får jag lov?” med fokus digitala handläggningsprocesser. Ytterligare ett antal digitala
processer är i uppstartsfasen och kan genomföras
under 2017.

Kvalitativa och effektiva Håbo
Enkäten om HME (hållbart medarbetarengagemang) som genomfördes under hösten mäter flera
faktorer och är i skalan 1–5. Då förvaltningens
resultat visar ett relativt högt genomsnitt, 80

Nyckelindikatorer
Nöjd-medarbetarindex
Andel inkomna
ansökningar via etjänsten Mitt Bygge.
Antal kartlagda
processer med
åtföljande digital
ärendehandläggning inom bygglov.

Nyckelindikatorer

Inte
uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

100

80

30%

23%

4

1

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

67

– 1)

100%

66,67%

Antal Öppet hus på
Bygglov.

4

4

Antalet genomförda
utbildningstillfällen
med kontaktcenter.

4

4

100%

100%

Nöjd-Kund-index
Rättssäker handläggning

Andel genomförda
aktiviteter gällande
förvaltningens del i
handlingsplanen för
Förenkla Helt Enkelt.

61

1) Utfallet för Nöjd-Kund-index för helåret 2016 kommer inte
kommunen tillhanda förrän senare under våren 2017 och därför kan inget resultat redovisas.

Bygg- och miljönämnden

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS MÅL:
Trivsam och effektiv arbetsplats där
medarbetarna arbetar i god dialog
tillsammans och gentemot invånare och
företagare.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS MÅL: Nöjda
nyttjare av bygg- och miljöförvaltningens
Uppfyllt
verksamhet
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I stort har förvaltningen nöjda nyttjare av verksamheten. Målet anses vara uppfyllt även om en
av indikatorerna, rättssäkerhet, inte når sitt
måltal och trots att resultatet för nöjd-kund-index
för hela 2016 inte kommit. Vad gäller måluppfyllelsen kan tre av fem indikatorer bockas av.
Under året har sju överklagade ärenden avgjorts.
Av dessa sju ärenden stod nämndens beslut fast i
fem av fallen vilket ger ett årsutfall på 71 procent.
Till nästkommande år har måltalet sänkts då det
inte anses rimligt att alla beslut ska hålla.
När det gäller NKI (nöjd-kund-index) arbetas det
kontinuerligt med förbättringar där föregående års
resultat vägleder vilken typ av insatser som
behövs. Kommunen har inte fått helårsresultatet
för NKI utan den kommer under våren 2017.
Därför kan inget utfall för helåret 2016 redovisas.
Halvårsresultatet visar dock på ett mycket gott
resultat där kommunens samlade resultat ligger
på NKI 69. År 2014 var resultatet av NKI 67 och
år 2015 var resultatet av NKI 63.
Exempel på åtgärder som har gjorts under året och
som har lett till ökad grad av måluppfyllelse:
• Förstärkning av resurser till bygglov, miljö, planoch utvecklingsavdelningen och förvaltningsledningen.
• Framtagande av enhetliga mallar för tjänsteskrivelser.
• Kompetensutveckling av personal i kontaktcenter.
• Framtagande av projektmodell.

• Förbättrad samordning tack vare nya mötesforum mellan tekniska avdelningen och bygg- och
miljöförvaltningen.
I förvaltningens grunduppdrag ligger att stödja en
effektiv och balanserad förvaltning av natur- och
vattenresurser i kommunen. Sammantaget görs
väldigt mycket inom området. Genom de indikatorer som har valts kan konstateras att två av tre
anses vara uppfyllda. Det område som inte är
uppfyllt rör måltalet om 50 stycken nya godkända
enskilda avloppsanläggningar som i stället är
28 stycken. Detta förklaras av att det inte varit
full personalstyrka som arbetar med tillsynen av
avloppsanläggningar.
Dessutom krävs att de fastighetsägare som berörs
hörsammar kravet på ny anläggning. Eftersom
tillsynen av enskilda avlopp är en av de viktigaste
åtgärderna en kommun kan göra för att förbättra
vattenkvaliteten gör förvaltningen bedömningen
att målet inte kan anses uppfyllt. De resurser som
har avsatts för denna tillsyn är två heltidstjänster
och med den takten kommer det dröja till minst
år 2022 innan samtliga enskilda avloppsanläggningar hunnit bli genomgångna och åtgärdade.
En workshop har hållits kopplad till miljöstrategin
och viktiga miljöområden att agera kring de
närmaste åren har fastställts i ledningsgruppen.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS MÅL:
Främja en bättre inomhusmiljö inom
förskole- och skollokaler genom ökad
samordning mellan bygglov och miljö.
Nyckelindikatorer

Hållbara Håbo

Antal nya planer för egenkontroll enligt miljöbalken

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS MÅL: Stödja
en effektiv och balanserad förvaltning av
natur- och vattenresurser i kommunen.
Nyckelindikatorer

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

5

7

Medarbetare med kompetensutveckling inom naturoch vattenvårdsfrågor.
Andel genomförda aktiviteter gällande förvaltningens del i handlingsplanen
för kommunens miljöstrategi.
Antal nya ”godkända”
enskilda avloppsanläggningar

Inte
uppfyllt

46

100%

100%

50

28

Tillsyn enligt miljöbalken
inom energiområdet kopplat till energieffektivisering.

Inte
uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

5

0

100%

0%

Det är flera aktiviteter inom målområdet som kan
komma att bidra till bättre inomhusmiljö inom
förskole- och skollokaler i Håbo kommun under de
närmaste åren.
Miljöavdelningen har i tillsynsplanen för 2016
inkluderat tillsyn inom energiområdet kopplat till
energieffektivisering. Denna tillsyn har dock inte
haft förutsättningar att genomföras under 2016 på
grund av stor personalomsättning gällande just
dessa kompetenser.

Bygg- och miljönämnden
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Mått

Resurser
Mått

Bostadsanpassning, kr per
invånare

Utfall
2015

Budget
2016

Utfall
2016

105

115

105

Antalet ärenden håller ungefär samma volym som
tidigare år. En handfull ärenden har varit kostsamma och de handlar då om hisslösningar eller köksanpassningar med höj-och sänkbar inredning. Trots
det lämnar verksamheten ett mindre överskott.

Produktion
Utfall
2015

Budget
2016

Utfall
2016

Antal ärenden per handläggare,
miljö

132

150

106

Antal livsmedelsinspektioner per
handläggare

118

100

121

Antal miljöbalksinspektioner per
handläggare

46

60

38

Antal beslut, byggavdelningen,
stycken

395

500

371

18

40

36

Mått

Nämndbeslut, bygglovavdelningen, antal

Antal ärenden per handläggare, miljö

Inom bygg- och miljöförvaltningen kommer fortsatt
arbete med effektivisering av plan- och bygglovsprocessen bidra till att uppnå målbilden.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS MÅL: Öka
kunskapen om radonhalten i inomhusmiljön
Nyckelindikatorer
Antal hushåll som antar
erbjudandet om att mäta
radonhalten.

Uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

20

55

Under året har 55 hushåll nyttjat erbjudandet om
att mäta radonhalten i sin bostad.

Miljöavdelningens ärenden består både av egeninitierade tillsynsärenden samt händelsestyrda ärenden
som startas på grund av exempelvis en ansökan.
Under 2016 har antalet egeninitierade ärenden
varit lägre än tidigare år på grund av att avdelningen har haft en större personalomsättning.

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare
I Håbo kommun är det en tjänst som utför livsmedelsinspektioner. Under året utfördes 121 inspektioner.

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare
Under 2016 har i genomsnitt 4,25 tjänster utfört
miljöbalksinspektioner, vilket medfört 38 inspektioner per handläggare i snitt. Volymen inspektioner har blivit färre än budget och förklaras av stor
personalomsättning under året.

Antal beslut, byggavdelningen, stycken
Årsutfallet är 371 stycken beslut, vilket är lägre
än budgeterat. Det förklaras främst av att under
stora delar av året var bemanningen på handläggarsidan inte komplett och till del på att tillströmningen av nya ärenden inte blev fullt så hög som
hade bedömts inför 2016.

Nämndbeslut, bygglovavdelningen, antal
Antalet nämndbeslut under året uppgick till 36 st.
Dessutom har fyra st ordförandebeslut fattats i
brådskande ärenden.

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen har haft stor förhoppning om att
tidigare inspirations- och utbildningstillfälle
skulle bidra till att verksamheter/fastighetsägare
under året skulle ta fram nya planer för egenkontroll gällande förskole- och skollokaler. Vid årets
slut har det dock inte kommit in några nya planer.
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Verksamhetsresultat

Kundnöjdhet, bostadsanpassning
Utfall Budget
2015
2016

Utfall
2016

Kundnöjdhet, bostadsanpassning

100

100

Tillgänglighet – andel bygglovsfrågor från kund där kontaktcenter
tar emot och kan ge svar på
frågan

65%

54%

11

Mått

Handläggningstid för inspektionsrapporter (dagar)

10

14

Nöjd-Kund-Index – Miljöavdelningen

64

70

Rättssäkerhet, andel överklagade
miljöbeslut som står sig

0%

100%

50%

4

7

4

Handläggningstid byggärenden,
från komplett ärende till beslut
(veckor)

3,6

3

3,5

Nöjd-Kund-Index – Bygglovsavdelningen

58

65

Rättssäkerhet, andel överklagade
byggbeslut som står sig

50%

90%

71,4%

Handläggningstid nybyggnadskarta, enstaka småhus (veckor)

4,2

4

5

Andel bygglovsärenden som är
klara inom 10 veckor från komplettförklaring

91%

100%

94%

Handläggningstid för tillstånd
till värmepump (dagar)

Utfallet för Nöjd-Kund-index för hela 2016 får kommunen
inte förrän våren 2017 och därför kan inget resultat redovisas vare sig för Miljö- eller Bygglovavdelningen.

Måttet är nytt för 2016, och därför kan ingen
jämförelse med tidigare år göras. Under året har
utvärdering hanterats via personlig kontakt med
bidragssökande. Kundnöjdheten är mycket god.

Tillgänglighet – andel bygglovsfrågor från
kund där kontaktcenter tar emot och kan ge
svar på frågan
Måttet är nytt för 2016 och därför kan ingen
jämförelse göras med föregående år. Under året
har successivt andelen kunder hjälpta av kontaktcenter ökat från att vid delårsuppföljningarna
varit 45 respektive 52 procent för att vid årets slut
vara 54 procent.

Handläggningstid för inspektionsrapporter
(dagar)
Under 2016 har miljöavdelningens inspektionsrapporter genomsnittligt skickats elva dagar efter
utförd inspektion.

Nöjd-Kund-Index – Miljöavdelningen
För januari till juni 2016 var miljöavdelningens
NKI 68.
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Under 2016 har två överklagade miljöbalksbeslut
avgjorts. Ett av besluten stod sig medan det andra
upphävdes på formella grunder och återremitterades till kommunen.

Handläggningstid för tillstånd till värmepump
(dagar)
Nyckeltalet visar den genomsnittliga handläggningstiden för ett värmepumpsärende från att
ansökan är komplett och till det att beslut har
fattats. Under 2016 var miljöavdelningens genomsnittliga handläggningstid fyra dagar.

Handläggningstid byggärenden, från komplett
ärende till beslut (veckor)
Mot bakgrund av fortsatt stor ärendevolym och då
handläggarresurserna inte har varit komplett
under stora delar av året så blev den genomsnittliga handläggningstiden lägre än budget det vill
säga 3,5 veckor.

Nöjd-Kund-Index – Bygglovsavdelningen
För januari till juni 2016 var bygglovavdelningens
NKI 64.

Rättssäkerhet, andel överklagade byggbeslut
som står sig
Under 2016 var det sju beslut kopplat till bygglov
som vann laga kraft och i fem av dessa stod
nämndens beslut fast. Två av besluten höll inte.

Handläggningstid nybyggnadskarta, enstaka
småhus (veckor)
Måttet är nytt för 2016, och därför kan ingen
jämförelse göras med föregående år. Utfallet under
året var ca fem veckor för aktuell kategori nybyggnadskarta.

Andel bygglovsärenden som är klara inom
10 veckor från komplettförklaring
Av årets 349 beslut kom det att bli 22 st som hade
handläggningstid som översteg tio veckor. Uttryckt
som andel så är det 94 procent som ligger inom tio
veckor.

Årets händelser
Den 1 januari 2016 genomfördes en organisationsförändring vilket innebär att plan- och utvecklingsavdelningen flyttas från kommunstyrelsens förvaltning till bygg- och miljöförvaltningen.
Syftet är att samla kommunens resurser som
arbetar med förutsättningarna till expansion och

tillväxt. Detta medför nya arbetssätt som förenklar
och effektiviserar arbetet. Bygg- och miljönämnden
ansvarar för avdelningens personal och ekonomi
medan kommunstyrelsen ansvarar för själva
verksamhetens planverksamhet och exploatering.
För att förbättra tillgängligheten gällande bygglov
har förvaltningen haft öppet hus vid fyra tillfällen
under året. Intresset var störst under våren då
många fastighetsägare hade planer på byggprojekt
inför sommaren. Vid två tillfällen erbjöds även
energi- och klimatrådgivning.
I augusti medverkade förvaltningen på Håbo
festdag där information om översiktsplanen,
planerings- och bygglovsfrågor samt energi- och
klimatrådgivning erbjöds. Förvaltningen uppmärksammande även Earth Hour i samarbete med Håbo
bibliotek. Invånarna bjöds på en energi- och klimatutställning, energipyssel för barn och energi- och
klimatrådgivning.
Under våren fortsatte arbetet med att införa det
nya höjdsystem (RH 2000) som förberetts under två
år. Övergången till det nya systemet sker den 9 maj.
Under hösten genomförde miljöavdelningen tillsyn
på kommunens samtliga förskolor. Avdelningen
valde att fokusera på förekomsten av kemikalier i
förskolemiljön samt på förskolelokalernas skick.
Flertalet av avvikelserna som framkom är kopplade till lokalerna som temperatur, ventilation,
buller, fukt och upplevd ohälsa. De fristående
förskolorna har kommit längre i sitt arbete med
att aktivt minska förekomsten av kemikalier i
förskolemiljön jämfört med de kommunala förskolorna som precis har påbörjat arbetet.
Under året har förvaltningen vakanta tjänster.
Detta har inneburit en hög arbetsbelastning på
förvaltningen och har även påverkat resultatet på
flera sätt. Konkurrensen om personal inom teknik,
planering, bygglov och projektledning är stor i
Stockholmsregionen, både från andra kommuner
och privata företag. Även miljöavdelningen har
haft stor personalomsättning. Detta har inneburit
att visst tillsynsarbete blivit nedprioriterat som
tillsynen av flertalet miljöfarliga verksamheter
samt tillsynen av enskilda avloppsanläggningar.

Intern kontroll
Bygg- och miljönämnden godkänner en plan för
intern kontroll i februari 2016 samtidigt som
fjolårets plan följs upp.

Bygg- och miljönämnden

Rättssäkerhet, andel överklagade miljöbeslut
som står sig
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Årets plan för intern kontroll innehåller 15 områden som anses särskilt viktiga. Bland annat rör
det sig om att säkerställa att all hantering av
ärenden är effektiv och kvalitetssäker samt att
ärendena avslutas korrekt. Andra områden som
anses viktiga för den interna kontrollen handlar
om förbättring av tillgänglighet, översyn av
nämndens taxor och avgifter samt kontroll av
nämndens inrapporterade data som används i
statistik och jämförelser.

De interna intäkterna har ökat vilket främst beror
på att ett nytt upplägg för tidsredovisning i planoch exploateringsprojekten har införts. Det innebär ökade interna intäkter till verksamheterna för
utfört arbete i projekten löpande under året.
Tidigare år tillfördes intäkterna först efter att
projektet avslutats. För kommande år kommer
tidsredovisningen månadsvis belasta plan- och
exploateringsprojekten och ge en intäkt till de
berörda verksamheterna.

Vid årets slut kan det konstateras att en stor del
av åtgärderna är gjorda. Dock har inte alla åtgärder kunnat prioriteras. Detta kan förklaras av
brist på tillgängliga resurser under året. Några av
åtgärderna har påbörjats under året och kommer
att slutföras under nästkommande år.

De minskade kostnaderna för bidrag beror på att
kostnaderna för bostadsanpassning blivit något
lägre än budgeterat.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr
Externa intäkter

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

8 800

8 558

5 989

-2 569

Interna intäkter

604

0

3 358

3 358

Summa intäkter

9 404

8 558

9 347

789

Verksamhetsköp,
bidrag, underhållsmaterial

-2 146

-2 340

-2 201

139

Personalkostnader

-16 395

-21 777

-18 411

3 366

Övriga kostnader

-3 665

-3 367

-3 691

-324

Interna kostnader

-884

-483

-639

-156

Summa kostnader

-23 090

-27 967

-24 942

3 025

Resultat

-13 686

-19 409

-15 595

3 814

Under året har personalomsättningen varit
relativt hög inom nämnden vilket resulterat i lägre
personalkostnader än budgeterat. Det har varit
omsättning av personal inom bygglov-, miljö- samt
plan- och utvecklingsavdelningen. Inom bygglovoch miljöavdelningarna är de flesta tjänsterna
tillsatta vilket innebär att kostnaden kommer att
öka jämfört med i år. Vakanserna inom plan- och
utvecklingsavdelningen är främst nya tjänster som
har utlysts. Då det är svårrekryterade kompetenser finns en risk att det dröjer innan samtliga
tjänster är tillsatta.
Övriga kostnader har ökat något jämfört med
budget vilket beror på ökade kostnader för annonsering, konsultkostnader och ökade kostnader för
lantmäteriförrättningar.

Driftredovisning
Bokslut
2015

Budget
2016

-240

-209

Bokslut
Budget2016 avvikelse

Bygg och miljönämnden redovisar ett överskott på
3,8 miljoner kronor.

tkr

-43

-90

-82

8

Under året ökade intäkterna jämfört med budget
och även jämfört med föregående år. Intäkterna
består främst av bygglovavgifter, planavgifter,
tillsynsavgifter och tillståndsavgifter samt intäkter
för utfört arbete i plan- och exploateringsprojekt.

Kart, mät, GIS

-1 745

-2 146

-1 407

739

Plan- och utvecklingsavdelning

-5 680

-7 190

-5 228

1 962

603

-1 704

-999

705

-1 668

-2 297

-2 332

-35

0

0

0

0

Miljöavdelning

-2 151

-2 796

-2 591

205

Bostadsanpassning

-2 762

-2 977

-2 758

219

-13 686 -19 409 -15 595

3 814

Bygg- och miljönämnd
Nämndadministration

Den huvudsakliga anledningen till att de externa
intäkterna blivit lägre än budgeterat är att nedskrivning av vissa planprojekt gjordes under året.
Det har minskat intäkterna med cirka 1,4 miljoner
kronor. Ytterligare en anledning är att vissa interna
intäkter har budgeterats som externa vilket medför
en avvikelse mot budget och föregående år både när
det gäller externa och interna intäkter.

Byggavdelning
Förvaltningsledning
Konsument- och
energirådgivning

Summa

-198

11

Bygg- och miljöförvaltningens samlade årsresultat är
ett överskott om 3,8 miljoner kronor.
Verksamheten kopplat till mät, kart och GIS lämnar
vid årets slut ett överskott på 739 000 kronor. Detta

Bygg- och miljönämnden

förklaras av att intäkterna är betydligt högre än
budget. Den ökade intäktsnivån är kopplad till den
höga byggtakten i kommunen.
Plan- och utvecklingsavdelningens samlade överskott uppgår till knappt 2 miljoner kronor. Bakgrunden till överskottet är bland annat att det varit en
del vakanta tjänster. Den största delen av överskottet förklaras dock av nytt sätt att göra tidsredovisning för plan- och exploateringsprojekt. Under året
har även avskrivning av några planprojekt gjorts
vilket försämrat resultatet med 1,4 miljoner kronor.
Bygglovsavdelningens överskott förklaras till viss
del av högre intäkter än budget, men till större del
av lägre personalkostnader än budget. Den lägre
kostnaden beror framförallt på att det mellan
rekryteringar blivit tjänster som inte blivit tillsatta under vissa perioder.
Miljöavdelningens överskott beror främst på lägre
personalkostnader som uppstått i samband med
personalomsättning inom avdelningen.
Verksamheten vad gäller bostadsanpassningsbidrag redovisar ett överskott trots stor ärendevolym
och en del kostsamma åtgärder.

Investeringar
tkr
Inkomster

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut Budget2016 avvikelse

0

0

0

0

Utgifter

-120

0

-149

-149

Summa

-120

0

-149

-149

Bygg- och miljöförvaltningen har år 2016 inte
någon budget vad gäller investeringar. Under året
har behov av fler arbetsplatser uppstått vilket
medfört att en öppen yta på avdelningen omvandlats till ett kontorslandskap med sex arbetsplatser
genom en investering av kontorsmöbler på 149 000
kronor.

Viktiga förändringar och trender
Håbo kommun ligger i storstockholmsområdet som
präglas av stark tillväxt. Allt fler vill bo i kommunen samtidigt som bostadsbristen är stor. Kommunen har en omfattande planering för att möjliggöra
nya bostäder och kan därmed sägas ta sitt ansvar
för bostadsförsörjningen i regionen.
Idag finns över 600 bostäder i färdiga byggrätter i
lagakraftvunna detaljplaner. Räknas de pågående
planprojekten som väntas bli klara under de
kommande fyra åren samman kommer ytterligare
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cirka 3000 nya bostäder att finnas. Faktiskt utfall
av färdigställda bostäder var 65 under 2015, vilket
var fler än de senaste åren. Den officiella statistiken för 2016 kommer först under kommande vår
men redan nu kan konstateras att antalet färdigställda bostäder för året visar på en fortsatt
ökande trend.
Det har under senaste åren varit ett stort intresse
från byggherrar att få markanvisning och att
bygga bostäder, främst i centrala Bålsta. Det står
klart under 2016 att betalningsviljan när det
gäller markpris på bostadsmark ökat kraftigt.
Detta har bland annat framkommit i de markanvisningstävlingar som har genomförts för kvarteret 9 i Bålsta centrum.
Ett relativt nytt inslag i bostadsförsörjningen
handlar om att skapa bostäder för nyanlända.
I och med att kommunens kvot för mottagande
ökar så ökar behovet av snabba insatser för att
lösa boendefrågan. Kommunen har valt att undvika tillfälliga boenden i moduler utan söker mer
hållbara lösningar där de nyanlända har goda
förutsättningar att bli integrerade i övriga samhället.
En av förvaltningens stora utmaningar är tillgången till arbetskraft. Då kommunen är i tillväxt
behöver också resurserna förstärkas för att möta
upp den ökade arbetsvolymen.
Inom bygg- och miljöförvaltningens verksamhetsområde är det svårrekryterat. Kommunen ligger i
en tillväxtregion och konkurrensen om arbetskraft
är hård från såväl andra kommuner som privata
företag. Utmaningen för kommunen de kommande
åren är att både lyckas behålla personal och att
vara en attraktiv arbetsgivare vid nyrekryteringar.
Bygg- och miljöförvaltningen har som målbild att
förenkla myndighetsutövningen för såväl handläggare som invånare och företagare. Genom att
utveckla effektiva processer blir handläggningen
kortare. Invånarna har allt större krav och förväntningar på att deras ärende ska få en snabb
hantering. Utnyttjandet av e-tjänster är en självklarhet i dag och bygglovhanteringen är först ut
med en e-tjänst för bygglovansökan. Flera steg är
gjorda för en digital ärendehandläggning på
förvaltningen. Utvecklingen av digital handläggning kommer att fortsätta under kommande år och
är beroende av att kommunens införande av ett
e-arkiv.
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Barn- och utbildningsnämnden
Den kommunala musikskolan har genomfört den planerade satsningen på att införa obligatorisk musiklek.
Grundskolans olika samverkansformer med vårdnadshavare behöver utvecklas. Vårdnadshavare har generellt sett ett högt förtroende för förskoleverksamheten. De höga värdena är ett resultat av ett medvetet
värdegrundsarbete.
Flera nyrekryteringar inom förskola och skola har gjorts.
På Futurum har evakueringen av elever från övre
Futurum startats, på grund av arbetsmiljöproblem, under senare delen av hösten. Renoveringen/ombyggnaden av skolan startas våren 2017 och beräknas
pågå till hösten 2018.
Elever från Fridegårdsgymnasiet har haft stora framgångar inom Ung företagsamhet med många utmärkelser.
Skolan har upplevt ett ökat söktryck under året och studieresultaten har ytterligare förbättrats ytterligare.

Sammanfattning
Projektet RIK- förskola (reflekterad, identifierad kvalitet)
har startats upp under året och har som syfte att kvalitetssäkra verksamhetens språkutvecklingsarbete. Studieresultaten för de elever som lämnade årskurs 9 är
mycket goda, med hög behörighet till gymnasieskolan
och det högsta genomsnittliga meritvärdet någonsin i
kommunen.

Uppdrag och ansvarsområde
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för
kommunens barnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och den kommunala musikskolan.
I kommunal regi finns förskola, omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola, fritidshem,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning
och musikskola. Dessutom finns det i Håbo kommun även fem fristående förskolor, tre fristående
dagbarnvårdare och tre friskolor varav två har
fritidshem. Förberedelseklasser och särskilda
undervisningsgrupper ingår i skolområdet och
rektorsområdena. Inom rektorsområdet Gröna
Dalen finns grundsärskolan med eget fritidshem.
Barn- och elevhälsoenhetens verksamhet spänner

Kommunen planerar för en hög utbyggnadstakt under de kommande åren. Detta styr planering för de
kommande åren då nya förskolor och skolor måste
etableras. Detta kan ske i såväl egen som i annan regi.
Förvaltningens resultat hamnar på ett överskott med
7,5 miljoner kronor. Det är främst gymnasieverksamheten som bidrar till överskottet. Även fritidshem och förskola bidrar till förvaltningens positiva resultat.

över det specialpedagogiska, medicinska, sociala,
psykologiska och omvårdande arbetet. Enheten
har ett nära samarbete med alla kommunala
förskolor och grundskolor samt gymnasieskolan.
Dessutom ligger aktivitetsansvar och samordning
för nyanlända elever inom enheten.
Barn- och utbildningsförvaltningen administrerar
placeringar, vårdnadsbidrag, skolpliktsbevakning,
skolskjutsar, tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrågor, fakturering, kravverksamhet med mera.
Kontoret har även enheter för utveckling.
Förvaltningens totala kostnader finansieras
framför allt genom anslag från kommunfullmäktige men även genom övriga intäkter, främst
reglerade föräldraavgifter och statsbidrag.
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Nyckelindikatorer

Attraktiva Håbo

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbos kommunala förskolor och skolor ska nå höga
resultat.
Nyckelindikatorer

Utfall Måltal
2015
2016

Andelen elever som har
godkänt på alla delprov
i årskurs 3 i de nationella
proven är för Ma år
2016 75 procent (2013:
70 procent).

75%

Andelen elever som
har godkänt på alla
delprov i årskurs 3 i de
nationella proven är för
Sv 75 procent (2014: 69
procent)

75%

Andelen elever som har
godkänt på alla delprov
i årskurs 6 i de nationella
proven är för Ma år
2016 95 procent (2014:
89 procent).
Andelen elever som
har godkänt på alla
delprov i årskurs 6 i de
nationella proven är för
Sv 95 procent (2014: 92
procent).

90,4%

93,6%

95%

95%

Uppfyllt
Utfall
2016

88%

93%

93,8%

94,2%

Andelen elever som
har godkänt på alla
delprov i årskurs 6 i de
nationella proven är för
Eng 95 procent (2014:
92 procent)

95,8%

95%

92,9%

Meritvärden för elever
som slutar årskurs 9 ska
nå 214 meritpoäng år
2016 (2014: 209 p)

222,2

214

225,3

Meritvärden för elever
som slutar gymnasiet
14 be-tygspoäng (2014:
13,7 p)

13,7

14

14,07

Andel behöriga elever
till något nationellt
program på gymnasiet
är för 2016 95 procent
(2014: 93 procent)

92%

95%

92,2%

Andel årsarbetare med
pedagogisk högskoleutbildning inom
förskolan ska 2016 vara
35 procent (2014: 33
procent)

29%

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

Andel årsarbetare med
pedagogisk högskoleutbildning inom
fritidshem ska 2016 vara
35 procent (2014: 33
procent)

28%

35%

28%

Andel behöriga lärare
inom grundskola ska
2016 vara 84 procent
(2014: 82 procent)

77%

84%

78%

Andel behöriga lärare
inom gymnasieskolan
84 procent (2014: 81
procent)

81%

84%

81%

Utfallet i de mål som berör de nationella proven i åk 3 (1 och 2
ovan) är beräknade som ett genomsnitt av resultaten på de olika
delproven.

Nyckelindikatorerna för kunskapsmålen visar
att måluppfyllnaden är god. Trots att Skolverket
slutat presentera statistik över hur stor andel av
eleverna som har godkänt på alla delprov på de
nationella proven i årkurs 3 utan endast redovisar
resultaten delprov för delprov, kan vi konstatera
att våra elever i årskurs 3 gör bra ifrån sig.
Det är området skriftliga räknemetoder som
behöver ges större uppmärksamhet i undervisningen. På alla andra delprov, både i matematik och
svenska, ligger resultaten över, på eller strax
under rikssnittet.
När det gäller resultaten på de nationella proven i
årskurs 6 var måltalen högt uppsatta. De resultat
som eleverna presterade är, trots att de inte når
måltalen, väldigt goda. Jämfört med förra året
har resultaten förbättrats i matematik och svenska, medan resultaten i engelska försämrats något.
Meritvärdet för årskurs 9 och de elever som
lämnade gymnasiet är mycket bra.
På huvudmannanivå kommer resultatuppföljning
fortfarande vara ett fokusområde för de kvalitetsdialoger som genomförs med verksamheterna varje
termin. Resultaten presenteras för nämnden.
Ett arbete med att ytterligare förbättra resultaten
i förskolan har startats. Projektet RIK- förskola
har som syfte att kvalitetssäkra verksamhetens
språkutvecklingsarbete.

35%

29%

När det gäller värdena för personal med utbildning för den verksamhet som de arbetar i är
siffrorna från 2015 och måltalen gäller för 2016.

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse
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Andelen personal med högskoleutbildning i förskolan och på fritidshemmen har länge varit låga och
minskade från 2014 till 2015. Att lyckas med att
rekrytera personal med utbildning för dessa
verksamheter är ett viktigt förbättringsområde,
men så länge som tillgången på utbildad personal
är låg måste även andra åtgärder vidtas. Ett exempel på detta är att utbilda den personal som inte
är behörig för verksamheternas uppdrag och syfte,
samt att ge stöd i genomförandet av aktiviteter.
Det finns en risk att läget kommer att försämras
då bristen på legitimerade lärare blir allt påtagligare. Förvaltningen driver ett arbete med att Håbo
kommun ska bli en attraktiv arbetsplats.

Kvalitativa och effektiva Håbo
KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Alla barn och
elever i Håbos kommunala förskolor och
skolor ska minst nå målen.
Nyckelindikatorer
Andelen elever i årskurs 9
som når godkänt i samtliga ämnen ska för 2016
minst vara 75 procent
(2014: 72,6 procent)
Digital uppföljning ska
finnas för samtliga elever
i alla årskurser och alla
ämnen, och när de
anges i årliga upp-följningar ska detta år 2016
uppfyllas till 100 procent
Andelen elever som
fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
i kommunen ska 2016
inklusive IM vara minst
74 pro-cent (2014: 72,5
procent)
Elevernas läsförmåga
i slutet av skolår 2 visar
sig i DLS-tester. Andelen
elever med låga staninevärden (1 och 2) skall
minimeras efter insatser
under årskurs 3. Alla
elever läser efter åk 3.

Uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

73,1%

76,2%

kvalitetsdialogerna att resultaten för alla elever
ännu är inte inlagda i systemet men att andelen
ökat sedan förra året. Förvaltningen har under
året infört en uppgradering av systemet till IST
Lärande med avsikten att förenkla hanteringen
av elevresultat i systemet.
Elevernas läsförmåga är föremål för ett utvecklingsarbete. Under året har förvaltningen startat ett
projekt Läs och skriv F-3. Syftet med projektet är att
sprida bra metoder för läsinlärning och ge stöd till
elever som inte når målen. Förhoppningen är att det
kommer att leda till att fler elever blir duktiga på
att läsa. Resultaten från de diagnostiska testerna
(DLS) i årskurs 4 som genomförts under läsåret
15/16 visar att den aktuella elevgruppen förbättrat
sina resultat avsevärt från årskurs 2 till årskurs 4.

Hållbara Håbo
KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbos kommunala förskolor och skolor ska vara trygga
och främja en livslång lust att lära
Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

Den andel av de som
erbjudits plats inom
förskoleverk-samheten
har fått plats på önskat
placeringsdatum ska för
2016 vara 100 procent

100%

94%

Den andel av de som
erbjudits plats inom
förskoleverk-samheten
har fått plats på önskat
placeringsdatum ska för
2016 vara 100 procent

100%

94%

97%

97%

Föräldrars syn på skola
angående trygghet
år 2016 ska öka till 88
procent (2014: 85,8
procent)

88%

81%

Föräldrars syn på fritidshem angående trygghet år 2016 ska för fritidshem öka till 93 procent
(2014: 91,4 procent)

93%

87%

Andel elever i särskilda
undervisningsgrupper
ska minska från 4,1
procent till 3,5 procent
år 2016.

3,5%

2,3%

Nyckelindikatorer
75%

75%

100%

74%

100%

76,2%

77,3%

Värden på de nyckelindikatorer som har med
kunskapsresultaten från vårterminen 2016 att
göra visar på goda resultat.
När det gäller digital registrering av samtliga
elevresultat, konstateras vid de genomförda

Uppfyllt

Föräldrars syn på förskola
angående trygghet år
2016 ska öka till 97 procent (2014: 95 procent)

97%
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Andelen elever som går i särskild undervisningsgrupp har ytterligare minskat från 4,1 procent till
2,9 procent i mars och nu 2,3 procent. Detta beror på
att antalet elever i de särskilda grupperna minskat
samtidigt som antalet elever totalt i grundskolan ökat.
Andelen som får plats på önskat datum i förskolan
är för närvarande inte fullt 100 procent. Detta
beror på att efterfrågan på förskoleplatser ökat på
grund av den expansion som kommunen genomgår.
Den ökade efterfrågan medför att det tar lite
längre tid innan vårdnadshavare kan erbjudas en
plats i förskoleverksamheten.

Nyckelindikatorer

Den samlade bedömningen är att målet är nått.

Mått

Produktion
Utfall
2015

Budget
2016

Utfall
2016

Antal barn i förskola, egen regi

856

954

946

Antal barn i förskola, annan
huvudman

169

164

181

Antal barn i pedagogisk omsorg,
annan huvudman

15

14

18

Antal barn i fritidshem, egen regi

1 083

1 106

1 055

Antal barn i fritidshem, annan
huvudman

162

152

150

Antal barn i förskoleklass, egen
regi

246

234

232

41

38

41

2 117

2 189

2 187

518

522

530

19

16

17

Antal elever i gymnasieskola,
egen regi

467

515

523

Antal elever i gymnasieskola,
annan huvudman

454

448

441

Mått

Antal barn i förskoleklass, annan
huvudman
Antal barn i grundskola, egen
regi

Håbo en kommun med sund ekonomi
KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbos kommunala förskolor och skolor ska kännetecknas
av en resurseffektiv verksamhet.

När det gäller siffrorna om antal barn per årsarbetare visar preliminära beräkningar, där endast
personal som arbetar i barngrupperna ingår,
värdena 5,6 barn per årsarbetare i förskolan och
22,3 barn per årsarbetare i fritidshemmen.

Antal barn i grundskola, annan
huvudman

Uppfyllt

Utfall Måltal
2015 2016

Utfall
2016

Antal barn i grundsärskola, egen
regi

Kostnad per inskrivet barn i
förskolan

92 749

90 211 88 230

Antal elever i gymnasiesärskola,
egen regi

16

17

16

Kostnad per inskriven elev i
fritidshem

2

1

20 294 20 393

Antal elever i gymnasiesärskola,
annan huvudman

2

12 452

Inskrivna barn per årsarbetare i förskola

5,9

5,3

Inskrivna elever per
årsarbetare i fritidshem

24

21,8

Kostnad per elev i
grundskolan

84 640

81 338 81 497

Kostnad per elev i
gymnasieskolan

64 617

62 295 55 811

Statistiken från Skolverket avseende årsarbetare i förskola och
fritidshem är ännu ej publicerade.

Ovanstående kostnader avser enbart barn- och
utbildningsnämndens kostnader för verksamhet i
egen regi. Måltalen för 2016 är anpassade efter
beslutad budgetram.
Verksamheterna Komvux (kommunal vuxenutbildning) och SFI (svenska för invandrare) har under
året övergått från egen regi till köp av utbildningsplatser från andra utövare och samverkansavtal
med Upplands-Bro.

Antal barn i förskola, egen regi
I den egna verksamheten är det 17 färre barn 1–3
år och 9 fler 4–5 år än budgeterat. Det innebär på
totalen, lägre ersättning till de egna enheterna.

Antal barn i förskola, annan huvudman
En fristående förskola har ökat med 12 barn mot
budgeterat, vara av större delen är barn på 4-5 år.
Detta innebär ökade kostnader för ersättning till
annan huvudman.

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan
huvudman
Under hösten har en ny utövare av pedagogisk
omsorg startat i kommunen. Denna var inte
budgeterad och innebär högre kostnader totalt.

Antal barn i fritidshem, egen regi
Något färre barn inskrivna under våren ger en
negativ avvikelse på helår jämfört med budget på
51 barn. Färre antal barn ger lägre ersättning till
fritidshem i egen regi.

Barn- och utbildningsnämnden

Resultat från enkätfrågor till elever och föräldrar
visar att det fortfarande finns ett utvecklingsområde kring vårdnadshavares förväntningar och
hur vi uppfyller dessa. Våra olika samverkansformer med vårdnadshavare behöver utvecklas.
Vårdnadshavare har generellt sett ett högt förtroende för förskoleverksamheten. De höga värdena
är ett resultat av ett medvetet värdegrundsarbete.
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Antal barn i grundskola, egen regi
Antal elever under året följer det som har budgeterats. Under hösten har elevantalet ökat med 60 i
jämförelse med våren.

Antal barn i grundskola, annan huvudman
Under året har elevantalet ökat med 8 i jämförelse
med budget. Ökat antal elever för annan huvudman ger högre kostnader för köp av verksamhet.

Antal elever i gymnasieskola, egen regi
Den ökning som har skett i egen regi motsvarar
minskningen av elever inom annan huvudman.

Årets händelser
Barn- och utbildningsnämnden har under 2016
bland annat behandlat följande: upphandling av
skolskjuts, riktlinjer för reseersättning, skolplaceringsregler, framtida lokalbehov, nyttjande av
salar för Idrott och hälsa samt uppföljning av
Skolinspektionens tillsyn.
När det gäller nyanlända i grundskolornas förberedelseklasser fanns vid utgången av 2016, 42
grundskoleelever placerade, varav 17 inte var
folkbokförda i Sverige. I Språkintroduktion på
gymnasiet var 64 elever placerade.

Förskoleverksamhet
Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet
2015 har flera kompetensinsatser gjorts för att
kvalitetssäkra verksamheten.

Håbo kommun årsredovisning 2016

Projektet RIK-förskola (reflekterad och identifierad
kvalitet) utarbetades i samarbete med kommunens
läs- och skrivutvecklare. Det är en metod som
stärker ett medvetet språkutvecklande arbetssätt
för pedagogerna. Målet är att samtliga kommunala förskolor ska använda sig av metoden. Projektmodellen provades under höstterminen 2016
i arbetslag vid Slottsbacken och Gröna Dalens
förskola.
Värdegrundsarbetet fortsätter och samtliga
förskolor har även genomfört en värdegrundsutbildning i samarbete med Lions Quest. Att detta
ger goda resultat visas i föräldraenkäten, där
trygghet för verksamheten visar ett värde på
97 procent.
Ett lyckat projekt med skolyoga genomfördes på
Backsippan och Viby förskola. Projektet fortsätter
även under 2017.
Den gemensamma inkluderingsutbildningen för
förskola och skola hade sin uppstart i förskolan
under slutet av året. Samtliga pedagoger kommer
att delta fram till 2018.
Under 2016 genomfördes och avslutades en tillsyn
på Raoul Wallenbergskolans förskola samt i
verksamheten för annan pedagogisk omsorg.
Annehill och Nybyggets förskola är de förskolor
som delvis renoverats enligt tidigare upprättad
plan.

Skolverksamhet
Studieresultaten för de elever som lämnade
årskurs 9 under året är mycket goda med hög
behörighet till gymnasieskolan och det högsta
genomsnittliga meritvärdet någonsin.
Ett Läs och skriv-projekt har startats. Syftet är
att stödja språkutvecklingen hos eleverna i förskoleklass upp till årskurs 3. Ingen elev ska lämna
årskurs 3 utan att kunna läsa. Projektet har som
uppdrag att finna bra diagnostiska verktyg för att
visa vilka elever som behöver stöd i sin språkutveckling. I uppdraget ingår även att ta fram goda
metoder för att stödja elevers språkutveckling,
inriktat mot de elever som behöver extra stöd, men
också för att stimulera alla elevers språkutveckling.

Musikskolans stråkelever åkte till Håbos vänort Ingå i Finland för att
under några dagar repetera och spela konserter tillsammans
med Ingås stråkelever.

Under året har flera nyrekryteringar av skolledare
gjorts efter skolledare som slutat delvis på grund
av pension.

Barn- och utbildningsnämnden

Håbo kommun årsredovisning 2016

Under året har Vibyskolan blivit en egen enhet med
egen rektor. Slottsskolan upphörde att vara ett eget
rektorsområde. Rektor för Gransäterskolan är
också rektor för Slottsskolan med en biträdande
rektor som leder det operativa arbetet på skolan.
Elever från Fridegårdsgymnasiet har under året
haft stora framgångar inom Ung företagsamhet
med många utmärkelser. Gymnasiet har upplevt
ett ökat söktryck under året och studieresultaten
har ytterligare förbättrats. 68 procent av de
Håboelever som sökt sådana program som finns
på Fridegårdsgymnasiet har sökt dit. 27 procent
av eleverna kommer från närliggande kommuner.
Det medför att gymnasiet, trots förtätningar och
ombyggnationer, har ett behov av ett ökat utrymme för fler studieplatser i den nära framtiden.
Den kommunala musikskolan har under året
genomfört den planerade satsningen på att införa
obligatorisk musiklek.
De fristående skolorna i Håbo kommun fortsätter
att attrahera många elever och presterar mycket
goda resultat.

Administration
Förra året infördes flera nya system och e-tjänster.
Ett omfattande arbete har gjorts under året för att
anpassa arbetssätt och information till våra nya
system så att servicen till medborgarna ska bli
bättre.
Ett omfattande projekt avseende dokumentation
och administrativa processer har genomförts
under 2016 i och med det nya ärendehanteringssystemet Ciceron.

kontroll innehåller sex områden som anses särskilt
viktiga.
• Kontroll av effekterna av inkluderingsutbildning.
• Kontroll av om systemet Hypernet används som
avsett och att underlagen kan ligga till grund för
analys av barngrupper och kunskapsresultat.
• Kontroll av anmälningar och utredning om
kränkande behandling.
• Kontroll av inskrivna barn i fritidshemmen.
• Kontroll av kontaktlärare/mentorernas förutsättningar till förebyggande arbete. Detta har inte
förvaltningen hunnit med att kontrollera.
• Kontroll av att nyanlända elever erbjuds
skolplats inom rimlig tid.
Alla kontrollmoment utom kontrollen av systemet
Hypernet är genomfört. Kontrollerna visar att vi
kan förbättra oss inom vissa områden men inga
brister. Kontrollmomentet som inte hunnits med
flyttas över till nästa års plan.

Valfrihet och konkurrens
Det fria skolvalet är en grundläggande rättighet
för barn och elever i kommunen. Inom förskolan är
andelen barn i annan huvudman 15,5 procent och
inom grundskolan 16,6 procent.
Totalt deltar nu 766 ungdomar folkbokförda i Håbo
kommun i gymnasieutbildning, av dessa går 382
på Fridegårdsgymnasiet. Detta motsvarar 50
procent. 444 ungdomar folkbokförda i Håbo går på
något av de fyra nationella program som Fridegård
erbjuder, 300 av dessa ungdomar går på Fridegård
vilket motsvarar 68 procent.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
Budget2016 avvikelse

Externa intäkter

71 024

72 080

90 597

18 517

Interna intäkter

234 229

316 913

322 881

5 968

388 993

Summa intäkter

305 253

413 478

24 485

Personalrörlighetssiffrorna för barn- och utbildningsförvaltningen är 15 procent, det motsvarar
kommunens totala personalomsättning.

Verksamhetsköp,
bidrag, underhållsmaterial

-121 033 -127 485 -125 602

1 883

Personalkostnader

-329 129 -350 098 -353 558

Intern kontroll

Övriga kostnader

Förvaltningen har följt upp Plan för intern
kontroll 2016.
Barn- och utbildningsnämnden godkände en plan
för intern kontroll i februari 2016 samtidigt som
fjolårets plan följdes upp. Årets plan för intern

-35 533

-29 038

-46 979

-3 460
-17 941

Interna kostnader

-290 399 -386 205 -383 626

2 579

Summa kostnader

-776 094 -892 826 -909 765

-16 939

Resultat

-470 841 -503 833 -496 287

7 546

Barn- och utbildningsnämnden

På Futurum har evakueringen av elever från övre
delen av Futurum startats på grund av arbetsmiljöproblem under senare delen av hösten. Renoveringen/ombyggnaden av skolan startas våren 2017
och beräknas pågå till hösten 2018.
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budgeten i balans. Övriga kostnadsposter som
bidrar till avvikelsen är tillfällig inhyrd personal
989 000 kronor, IT-support 626 000 kronor samt
övriga tjänster 714 000 kronor. Under året har
ökade externa intäkter inneburit att förvaltningen
har, trots budgeterade lägre kostnader, ett positivt
resultat
Minskade interna kostnader beror på minskad
ersättning till förskolan. Färre barn än budgeterat
ger lägre ersättning ut till respektive förskola.

Studenten!

Avvikelsen mellan åren beror på en ökning av
både barn och elever inom förvaltningens samtliga
verksamheter vilket innebär en högre kostnad.
Även den stora flyktingströmmen har påverkat
förvaltningens kostnader mellan åren. Intäkterna
för statsbidrag har ökat vilket innebär högre
externa intäkter. Fler barn och elever samt ökade
statsbidrag innebär högre personalkostnader.

Driftredovisning
Budgeten för barn- och utbildningsnämnden
uppgår till 503,8 miljoner kronor. De externa
intäkterna finansierar 12,5 procent av den totala
budgeten.
Ökningen av externa intäkter i jämförelse med
budget beror på ökningen av statsbidrag från
Skolverket med 5,9 miljoner kronor, ökad försäljning till andra kommuner av barn- och elevplatser
5,0 miljoner kronor, driftsbidrag från Migrationsverket 4,5 miljoner kronor samt ersättning från
Försäkringskassan med 915 000 kronor.
När det gäller de interna intäkterna har ersättningen, i jämförelse med budget, till förskolorna
minskat med 2,3 miljoner kronor och för skolorna
har det skett en ökning med 8,4 miljoner kronor.
De ökade intäkterna för skolorna beror på förändrad ersättningsmodell för tilläggsbelopp och
resursbelopp samt förändring av elevpeng. En
ökad intern intäkt inom förvaltningen motsvaras
av en lika stor kostnad.
Lönekostnaderna har ökat under året i jämförelse
med budget. Utbetalning av statsbidrag innebär i
regel en motprestation av verksamheten. Motprestationen är oftast kopplad till personal. Antingen
kan det vara krav på fler personal i verksamheten
eller lönepåslag. Det är därför som lönekostnaderna har ökat.
Inför år 2016 hade förvaltningen budgeterat med
en lägre kostnad av 15 miljoner kronor för att få

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

Barn och utbildningsnämnd

-425

-500

-383

117

Nämndadministration

-343

-357

-455

-98

Allmän kulturverksamhet

-567

-557

-480

77

Musikskola

-5 135

-5 567

-5 466

101

Öppen förskola

-1 706

-1 938

-1 917

21

0

-3 543

-3 486

57

-95 986 -103 771 -102 946

825

tkr

Omsorg på OB-tid
Förskola
Vårdnadsbidrag
Pedagogisk
omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola

-480

-400

-361

39

-1 055

-1 103

-1 181

-78

-16 997

-26 126

-25 120

1 006

-8 940

-11 944

-11 865

79

-221 448 -220 744 -221 275

-531

Grundsärskola

-9 141

-8 293

-8 050

243

Gymnasieskola

-79 502

-82 982

-76 046

6 936

-6 476

-7 618

-7 241

377

-571

-859

-1 216

-357

Gymnasial vuxenutbildning

-2 733

-2 663

-1 548

1 115

Särvux

-1 011

-973

-750

223

-314

-569

-702

-133

Svenska för invandrare

-1 795

-2 199

-2 245

-46

Elevhälsoenhet
övergripande
administration

-1 105

0

0

0

Övergripande
verksamhet

-15 140

-21 127

-23 554

-2 427

-470 870 -503 833 -496 287

7 546

Gymnasiesärskola
Grundläggande
vuxenutbildning

Aktivitetsansvaret

Summa

Förvaltningens resultat innebär ett överskott med
7,5 miljoner kronor. Det är främst gymnasieverksamheten som bidrar till överskottet. Även fritidshem och förskola bidrar till förvaltningens positiva
resultat.
Underskottet på övergripande verksamhet beror på
ombyggnationen av Futurumskolan. Under tiden
som Futurumskolan renoverar sina lokaler kommer förvaltningen ha dubbla hyreskostnader. Dels
för tomma lokaler i samband med renoveringen
samt för de uppställda paviljongerna under tiden
som renoveringen fortgår.
Kommunfullmäktige tog beslut inför årsbokslutet
om en tilläggsbudget till barn- och utbildningsnämnden med anledning av flyktingsituationen
under året. Tilläggsbudgeten på 7,3 miljoner
kronor har bland annat använts till ombyggnation
till fler klassrum på gymnasiet, uppsättning av
paviljonger på Gröna Dalenskolan, ökning av
modersmålsundervisning samt att täcka ökade
kostnader i samband med språkintroduktion på
gymnasiet och till förberedelseklasser inom
grundskola.
Totalt har verksamheten förskola ett överskott på
825 000 kronor mot budgeterat och resultatet är
högre än föregående år. Totala antal barn är nio
barn fler än budgeterat. De kommunala förskolorna har lägre antal barn, framförallt 1–3 åringar vilket innebär en lägre kostnad för nämnden.
En av de fristående förskolorna i kommunen har
ökat sitt barnantal, mestadels med barn i åldern
4–5 år, vilket ger en högre kostnad än budgeterat.
Totalt är kostnaden för ersättning per barn lägre
än budgeterat.
De kommunala förskolorna har ett resultat i
balans med budget. Det beror främst på lägre
personalkostnader vid rekryteringar. Det är stor
brist på förskollärare vilket innebär svårigheter
att tillsätta dessa tjänster med behörig personal.
Detta syns även tydligt i nyckelindikatorn (Andel
årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning
inom förskola).
Överskottet beror även på att centrala tjänster
inom elevhälsan inte kunnat tillsättas under året.
Överskottet på fritidshem beror på att antal barn
inom fritidsverksamheten, både i egen regi och
annan huvudman, är lägre än budgeterat vilket
innebär minskad volymersättning. Den stora
skillnaden mellan åren beror på att lokalkostna-
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derna som år 2015 låg på grundskolan belastade
resultatet år 2016 för fritidshem med 7,2 miljoner
kronor.
Fler elever inom grundskolans fristående verksamheter innebär en ökad ersättning i jämförelse med
budget. Även ökningen av elevpengen som gjordes har
inneburit ökade kostnader under året. Med hänsyn
till grundskolans verksamhetskostnader och ökad
ersättning för asylsökande elever från migrationsverket har förvaltningen, förutom köp av fristående
verksamhet, ett resultat i paritet med budget.
I kostnaderna för grundskolan år 2015 låg även
lokalkostnader både för fritidsverksamhet och
förskoleklasser. Det är därför som en jämförelse
mellan åren visar på en högre kostnad för grundskolan år 2015. Efter justering mellan verksamheternas lokalkostnader, innebär det att grundskolan har blivit 6,3 miljoner kronor dyrare i
jämförelse mellan åren. Detta är en förväntad
kostnadsökning som beror på löneökningar,
demografiska förändringar och specifika satsningar inom grundskolan.
Allt fler elever vill studera på Fridegårdsgymnasiet. Det innebär att fler elever har valt Fridegårdgymnasium och att kostnaderna har minskat
för köp av skolplatser från kommuner och andra
fristående aktörer. Det är dock inte färre köp av
skolplatser som bidrar till den stora minskningen
av kostnaderna motsvarande 4,5 miljoner kronor,
utan kostnadsbesparingen beror till stor del på
budgeterade dyra gymnasieprogram som inte
elever har valt. Även lägre kostnader för skolskjutsar 570 000 kronor bidrar till överskottet.
Fridegårdsgymnasiet har ett positivt resultat vid
årets slut på 1,8 miljoner kronor. Det är bland
annat statsbidrag för lärarlyftet och förstelärare,
effektivisering av befintliga personalresurser,
försäljning av gymnasieplatser till andra kommuner och ersättning för asylsökande elever, som
bidrar till överskottet.
Totalt visar vuxenutbildningen inklusive SFI
(svenska för invandrare) ett överskott med 712 000
kronor. Överskottet beror på färre elever inom
gymnasial vuxenutbildning än budgeterat. Däremot har elevantalet ökat inom grundläggande
vuxenutbildning och SFI, vilket innebär högre
kostnader än planerat.
Övriga verksamheter som har ett över- eller
underskott är gymnasiesärskolan, särskild vuxenutbildning för vuxna och aktivitetsansvaret. När
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det gäller gymnasiesärskolan är det främst ökad
försäljning och minskat köp av särgymnasieplatser
som utgör det positiva resultatet. Särskild vuxenutbildning för vuxna har lite lägre undervisningskostnader och aktivitetsansvaret något högre
personalkostnader än budgeterat.

Investeringar
Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

Utgifter

-3 392

-3 000

-2 671

329

Summa

-3 392

-3 000

-2 671

329

tkr
Inkomster

Förskolans investeringar på 54 000 kronor har
under året använts till upprustning av förskolekontoret. Grundskolan har använt i stort sett
hela investeringsbudgeten på 2,1 miljoner kronor.
Det som har köpts in under året är främst
skolmöbler 1,4 miljoner kronor samt inventarier
för uppstart av nytt klassrum på Gröna Dalenskolan 532 000 kronor. Fridegårdsgymnasiet har
investerat 328 000 kronor i skol- och kontorsmöbler. Resterande investeringar omfattar bland
annat kontorsmöbler på förvaltningen och inköp
av diskmaskin till Café Fridegård.

Viktiga förändringar och trender
Kommunen planerar för en hög utbyggnadstakt
under de kommande åren. Detta styr planeringen
för de kommande åren då nya förskolor och skolor
måste etableras. En sådan kan ske i såväl egen
som annan regi.

Förskola
För tidsperioden 2020–2025 har tre scenarier
tagits fram och som innebär att nya förskolor
måste starta för att möta behoven. Fram till och
med 2019 anger prognoserna en ökning med
240–350 fler barn 1–5 år och mellan 2020 och
2025 tillkommer 320–670 fler barn 1–5 år.

cirka 50 procent av eleverna bör gå där. Prognoser
visar att kommunen, till och med 2019, får 20–150
fler elever i gymnasieålder och mellan 2020 och
2025 tillkommer ytterligare 100–200 elever.
Gymnasiet tar också emot elever från andra
kommuner. Det innebär att kommunen måste
planera för 400-450 nya gymnasieelevplatser i
anslutning till Fridegårdsgymnasiet.

Statliga utredningar
I en nationell utredning Mer tid för kunskap,
föreslås att förskoleklassen kvarstår som en egen
skolform men blir obligatorisk. Enligt förslaget ska
skolplikt då inträda vid sex års ålder. Utredningen
föreslår även att skolplikten ska förlängas, under
högst ett år för en elev som inte har uppnått
behörighet till ett nationellt yrkesprogram i
gymnasieskolan efter att ha avslutat den högsta
årskursen i grundskolan. Skolhuvudmännen
bestämmer om den förlängda skolplikten ska
fullgöras inom ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller i grundskolan. Förslagen föreslås
bli införda läsåret 2017/18.
Vidare föreslår utredningen att huvudmannen
ska erbjuda undervisning i lovskola till elever i
årskurs 8 och 9 som riskerar att inte nå kunskapskraven eller som har gått ut årskurs 9 och inte
blivit behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Deltagande i lovskola ska vara frivilligt
för eleverna. Förslaget föreslås träda i kraft den
1 januari 2017.
I en annan utredning Gymnasieutredningen
föreslås förändringar när det gäller intag till
gymnasiet. Där föreslås att behörig till gymnasiet
är den som har godkänt i tolv ämnen, vilket ska
gälla för samtliga nationella program. Andra
förslag är att alla program ska ge en allmän
behörighet till högskolan och att ämnesbetyg
ska ersätta dagens kursbetyg.

Grundskola
De scenarier som prognostiserar grundskolans
utveckling anger att kommunen till och med år
2019 bör räkna med en ökning motsvarande
370–480 fler grundskolelever F-9. Mellan 2020
och 2025 tillkommer ytterligare 640–1380 grundskoleelever F–9.

Gymnasieskola
Utifrån ett antagande att alla som bor i Håbo
kommun och vill gå på de program som Fridegårdsgymnasiet erbjuder får det, innebär det att

Kolifej på Gransäterskolan. Kolifej är en dag fylld med samarbetsövningar och lära-känna-varandra-övningar i naturen.
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På avdelningen för barn och unga är samtliga handläggartjänster bemannade. En överenskommelse har
gjorts med Landstinget i Uppsala län som finansierar en
första linjens psykolog som har sin arbetsplats i familjeteamets lokaler.

Under året har avdelningen för stöd till vuxna genomfört ett utvecklingsarbete med nya rutiner och arbetsflöden som fortsätter att implementeras under 2017.

Två av nämndens tre mål är uppfyllda. Målet att ta
hänsyn till barnperspektivet vid beslut om insatser har
uppfyllts då 15 stycken slumpmässigt utvalda akter har
granskats och i samtliga fanns barnperspektivet med.
Enheterna har samverkat på ett framgångsrikt sätt och
genom det har färre barn och ungdomar placerats utanför sin familj. Målet om ett ökat förtroende för socialtjänsten uppfylls inte. Resultaten vid dessa mätningar är
lägre än 2015, men finns inom felmarginalen.

Flyktingmottagandet har ökat till följd av ny lagstiftning.
Vuxenenheten har genomfört ett stort arbete och mottagit 69 stycken skyddsbehövande. Då inga ensamkommande barn har anvisats till kommunen under året avvecklas boendet för ensamkommande på Biskops-Arnö.

Sammantaget redovisar socialnämnden ett överskott
på 10,7 miljoner kronor. Det beror i huvudsak på högre
intäkter än kostnader för ensamkommande barn, men
förklaras också av lägre kostnader för försörjningsstöd
samt färre placeringar av barn och unga.

Uppdrag och ansvarsområde

Måluppfyllelse

Socialförvaltningens verksamhet bygger på
respekt för människors självbestämmanderätt och
integritet. Vård och behandling ska så långt som
möjligt genomföras i frivilliga former. Utgångspunkten för allt arbete ska vara den enskildes
behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Socialnämnden bedriver sitt arbete i nära
samverkan med brukarna och i enlighet med
Socialtjänstlagen ska tvångsinsatser så långt som
möjligt undvikas.
Socialnämnden består av tre ledamöter och två
ersättare. Nämnden ansvarar framför allt för
kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorgens område. Det är bland annat rätten till
bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger om barn
och ungdom samt serveringstillstånd och tillsyn
enligt alkohollagen och tobakslagen. För att kunna
fatta akuta beslut måste en ordinarie ledamot i
nämnden alltid finns tillgänglig. Det är löst genom
att de ordinarie ledamöterna har en jourvecka var
tredje vecka.
Inom nämndens administration finns delar av
socialchefens kansli, avdelningen för stöd till barn
och unga och delar av avdelningen för stöd till
vuxna. Socialchefens kansli ansvarar för ekonomi,
administration, kvalitets- och utvecklingsarbete,
handläggning av serveringstillstånd och delar av
anhörigkonsulentens tjänst.

Attraktiva Håbo

SOCIALNÄMNDENS MÅL: Förtroendet
för socialtjänstens verksamhet ska öka.
Nyckelindikatorer

Inte
uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016

Andel medborgare med högt
förtroende för socialtjänstens
verksamhet.

50

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

47

Utfall
2016

43

Andel besökare till individ och
familjeomsorgens vuxenenhet
som upplever att deras situation förbättrats efter kontakt
med myndighetsutövningen
inom socialtjänstens individoch familjeomsorg.

83%

83%

Andel besökare till vuxenenheten som upplever att socialsekreteraren visat förståelse för
besökarens situation.

89%

89%

Andel besökare till individ och
familjeomsorgens barn och
ungdomsenhet som upplever
att deras situation förbättrats
efter kontakt med myndighetsutövningen inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

87%

87%

76%

Andel besökare till barn och
ungdomsenheten som upplever att socialsekreteraren
visat förståelse för besökarens
situation.

93%

93%

90%

Socialnämnden

Sammanfattning
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Nyckelindikatorn ”Andel medborgare med högt förtroende för
socialtjänstens verksamhet” har inte utvärderas då ingen sådan
mätning genomförts.
I SCB:s medborgarundersökning som i huvudsak är en attitydundersökning, minskade förtroendet jämfört med 2015. Dock finns
minskningen inom den statistiska felmarginalen.
Besökarnas upplevelse av besök på vuxenenheten har inte gått
att utvärdera då svarsfrekvensen var för låg.
Besökarnas upplevelse av stöd vid besök på barn- och ungdoms
enheten har minskat något jämfört med 2015. Även här var svarsfrekvensen förhållandevis låg vilket gör att minskningen ligger inom
den statistiska felmarginalen.

I SCB:s medborgarundersökning som genomfördes
våren 2016 minskade förtroendet för stöd till
utsatta personer. Någon konkret orsak till det har
inte gått att finna. Minskningen är inom den
statistiska felmarginalen.
SOCIALNÄMNDENS MÅL: Vid beslut om
insatser inom vuxenenheten ska
barnperspektivet beaktas.
Nyckelindikatorer

Uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

90%

100%

Andel beslut inom vuxenheten där barnperspektivet har beaktats.

Förvaltningens utvecklingsledare har granskat 15
akter inom vuxenenheten. I samtliga akter fanns
barnperspektivet med som en del. Dock fanns en
tendens till standardformuleringar i texten och
enheten behöver i detta sammanhang utveckla
arbetet så att personalen i större utsträckning
utgår från det specifika barnet. Förvaltningen har
haft en workshop kring detta med handläggarna.

Kvalitativa och effektiva Håbo
SOCIALNÄMNDENS MÅL: Genom
individuellt anpassade insatser på
hemmaplan ska placeringar av barn
och unga så långt som möjligt undvikas.
Nyckelindikatorer

Uppfyllt

Utfall Måltal Utfall
2015
2016 2016

Antal ”nyskapande” åtgärder på hemmaplan.

1

1

Antal personer för vilka
placeringen avslutats och
man istället erbjudits insatser på hemmaplan.

2

6

Mått
Produktion
Utfall
2015

Budget
2016

Utfall
2016

26

23

22

2 645

2 070

2 954

Antal med försörjningsstöd som är
arbetslösa

173

160

131

Antal hushåll med försörjningsstöd

241

250

189

1 244

1 300

1 061

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande
flyktingbarn placerade i Håbo
kommun

25

25

27

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande
flyktingbarn placerade i annan
kommun

41

50

76

Antal placerade personer institutionsvård vuxna

21

21

20

Mått

Antal placeringar Institutionsvård
vuxna
Antal vårddygn institutionsvård
vuxna

Antal bidragsmånader försörjningsstöd

Antal placeringar Institutionsvård vuxna
Av de hittills 22 stycken genomförda eller pågående
vårdvistelserna utgörs tre av vård enligt LVM
(Lagen om Vård av Missbrukare) och tre av psykiatrivård. De sistnämnda kommer från och med nästa
år istället att redovisas inom, och bekostas av,
vård- och omsorgsnämnden. Årets placeringar är
färre än under år 2015 och i nivå med budget.

Antal vårddygn institutionsvård vuxna
Trots färre placeringar och färre placerade personer än förra året har vårdvistelserna blivit längre,
så därför har antalet vårddygn ökat. Av vårddygnen till och med augusti utgörs 24 procent, alltså
714 dygn, av tvångsvård enligt LVM och 26
procent, alltså 760 dygn, av psykiatrisk vård.
Hälften av vårddygnen är således missbrukare i
frivillig vård. Där arbetar avdelningen aktivt för
att korta ner vistelseperioderna och förebygger
behov av extern vård genom öppenvårdslösningar.
Det är dock ofta en komplex problematik med
samsjuklighet i kombination med hemlöshet och
somatiska besvär som gör att vårdvistelserna
blivit nödvändiga och ibland långvariga.

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa

Genom bland annat en allt mer framgångsrik
samverkan mellan den behandlande enheten och
den myndighetsutövande delen har färre barn och
ungdomar placerats utanför sin familj under året.

I det här måttet tar förvaltningen med alla former
av hel- eller deltidsarbetslöshet. Med samma urval
som gjordes fyra år bakåt i tiden är årets nivå,
69 procent av antalet bidragshushåll, den lägst
uppmätta nivån. En analys visar att antalet
ärenden med en mer komplex sammansatt problematik ökar. Det kan också förklara att fler har
varit bidragsmottagare i allt längre perioder
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Antalet nyansökningar har fortsatt att minska
inom ekonomiskt bistånd. De nyanlända som har
anvisats till kommunen ingår inte i vare sig de här
volymerna eller i kostnaderna för ekonomiskt
bistånd. Dessa återfinns inom ramen för flyktingprojektet under sina tre första år (under etableringsperioden och ytterligare ett år). Däremot
återfinns flera av de som mottogs för mer än tre
år sedan i den här statistiken och hör till de med
längst bidragsberoende som står långt ifrån
arbetsmarknaden.

Antal bidragsmånader försörjningsstöd.
Antalet bidragsmånader sjunker av naturliga
skäl när antalet hushåll minskar. Men i snitt är
en bidragsmottagare aktuell i 5,6 månader vilket
är en negativ trend från år 2015 med 5,1 månad i
snitt. En mätning i oktober visade att 25 procent
av bidragsmottagarna har fått utbetalt försörjningsstöd under minst tio månader av den senaste
tolvmånadersperioden. Detta är ett viktigt utvecklingsområde som också syns i nämndens mål för
år 2017.

Antal ensamkommande nyanlända och
skyddsbehövande flyktingbarn placerade
i Håbo kommun
Efter stängningen av kommunens egna HVB-hem
på Biskops-Arnö hade socialförvaltningen som
ambition att ungdomarna skulle placeras på
privatägt HVB-hem i Håbo kommun. En del av
ungdomarna hade en önskan om att få bo i familjehem och i vissa fall kunde förvaltningen tillgodose
deras önskemål. Familjehemmen fanns då i andra
kommuner, framförallt närmare Stockholm.

Antal ensamkommande nyanlända och
skyddsbehövande flyktingbarn placerade
i annan kommun.
Antalet ensamkommande barn som Håbo kommun
ansvarar för uppgår vid årets utgång till 103
stycken.

Antal placerade personer institutionsvård
vuxna
Ett fåtal personer har placerats mer än en gång
under året. Det innebär att antalet placeringar är
något fler än antalet personer som har placerats.

Verksamhetsresultat
Utfall
2015

Budget
2016

Utfall
2016

25%

50%

100%

100%

88%

100%

78%

Antal barn som är aktuella
för insatser på familjeteamet
i åldersgruppen 0–6 år

90

120

Antal barn som är aktuella
för insatser på familjeteamet
i åldersgruppen 6–12 år

130

173

Antal barn som är aktuella
för insatser på familjeteamet
i åldersgruppen 13–18 år

150

208

Mått

Andel elever som ingår i ungdomscoachningens insatser
vilka ökar sin skolnärvaro med
minst 50 procent
Andel mottagna nyanlända
och andra skyddsbehövande
av kommuntal
Andel barnavårdsutredningar
som är avslutade inom lagstadgad tid, 120 dagar

60%

Antal avslutade ärenden som
gäller barn som varit aktuella
för insatser på familjeteamet.

70

50

62

Andel upprättade genomförandeplaner i samband med
beslutade insatser enligt SoL
och LVU

30%

100%

40%

100%

95%

35

49

50%

55%

Andel av inkomna anmälningar
där förhandsbedömning har
avslutats inom 14 dagar enligt
lagstadgat krav
Antal upprättade Samordnade
Individuella Planer (SIP) under
året rörande barn och unga
Andelen av placerade personer
institutionsvård vuxna som har
placerats för första gången

30

Andel elever som ingår i ungdomscoachningens
insatser vilka ökar sin skolnärvaro med minst
50 procent
Arbetet med hemmasittare har under höstterminen ökat med sex elever. Hos alla dessa har
närvaron i skolan ökat med mer än 50 procent.

Andel mottagna nyanlända och andra
skyddsbehövande av kommuntal
Med ett nytt regelverk från och med 1 mars 2016
och med Bosättningslagen (2016:38) innebär det
att kommuntalet på 78 personer för året är tvingande för Håbo kommun.
Avdelningen har stora svårigheter att hitta
bostäder åt alla som ska anvisas till kommunen
men lyckades med stora ansträngningar lösa
boende för flertalet. För fyra personer kom dock
förvaltningen överens med Migrationsverket om
uppskjuten anvisning till januari 2017. En familj
försenades av personliga skäl men har tagits emot
i januari 2017. Två individer tackade nej till
anvisad plats i Håbo kommun.

Socialnämnden

Antal hushåll med försörjningsstöd.

95

96

Socialnämnden

Andel barnavårdsutredningar som är
avslutade inom lagstadgad tid, 120 dagar
Avdelningen har under den senare delen av året
bättre kunnat hålla utredningstiden på 120 dagar.
Det finns fortfarande en förbättringspotential.
Om avdelningen fortsättningsvis lyckas behålla
socialsekreterarna på avdelningen för stöd till
familjer, barn och unga kommer målet att nås där
alla utredningar färdigställs inom lagstadgad tid.

Antal barn som är aktuella för insatser på
familjeteamet i åldersgruppen 0–6 år
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ningen gör nu förhandsbedömningar inom
14 dagar på 95 procent av de anmälningar eller
ansökningar som kommer in. Det finns ingen
siffra för 2015, då det är ett nytt mått.

Antal upprättade Samordnade Individuella
Planer (SIP) under året rörande barn och unga
Antalet SIP har ökat vilket har varit en viktig
målsättning. Jämfört med 2015 har det under
verksamhetsåret överenskommits om 63 procent
fler samordnade individuella planer.

I de familjer som familjeteamet har arbetat med,
antingen individuellt, i grupp eller på läger, har
arbetet i denna åldersgrupp nått ut till 120 stycken barn.

Andelen av placerade personer institutionsvård
vuxna som har placerats för första gången

Det finns inget värde från 2015, då måttet är nytt.

Måttet, som använts för första gången i år, ger
en indikation på om rätt insats beviljats till rätt
person. Om någon som vårdats externt vid ett
tillfälle inte behöver göra det på nytt kan det
antas att högre grad av rätt insats har beviljats.
Då med rätt varaktighet och fungerande eftervård
än om samma personer vid upprepade tillfällen
placeras på extern institution.

Antal barn som är aktuella för insatser på
familjeteamet i åldersgruppen 6–12 år
I de familjer som familjeteamet har arbetat med,
antingen individuellt, i grupp eller på läger, har arbetet
i denna åldersgrupp nått ut till 173 stycken barn.
Det finns inga siffror från 2015, då måttet är nytt

Antal barn som är aktuella för insatser på
familjeteamet i åldersgruppen 13–18 år
I de familjer som familjeteamet har arbetat med,
antingen individuellt, i grupp eller på läger, har
arbetet i denna åldersgrupp nått ut till 208 stycken ungdomar.
Det finns inga siffror från 2015, då måttet är nytt

Antal avslutade ärenden som gäller barn som
varit aktuella för insatser på familjeteamet.
Antalet avslutade familjer som har fått behandling
på familjeteamet under året är 62 stycken.

Andel upprättade genomförandeplaner i
samband med beslutade insatser enligt SoL och
LVU
Ingen förbättring under årets fyra sista månader.
Skrivandet av genomförandeplaner har inte
prioriterats under året. Fokus kommer att läggas
på denna arbetsuppgift under 2017.

Andel av inkomna anmälningar där
förhandsbedömning har avslutats inom
14 dagar enligt lagstadgat krav
Under den senare delen av året har Avdelningen
för stöd till barn, unga och familjer gjort ett
förbättringsarbete med nästan 20 procent. Avdel-

Det är fler än hälften av de placerade personerna
som inte har fått extern missbruksvård tidigare.

Årets händelser

Avdelningen för stöd till familjer, barn och
unga
Tack vare särskilt statsbidrag till kommunen har
socialnämnden kunnat bidra till ett integrationsläger i samarbete med Nibro AB. Huvudsysselsättningen var fotbollsskola och bra samverkan med
polis och räddningstjänst som gav ungdomarna
samhällsinformation. Lägret uppmärksammades
i både tidningar och tv på regional nivå.
Håbo kommun har sedan januari 2016 inte fått
några ensamkommande ungdomar anvisat till
kommunen. På grund av det har verksamheten med
eget HVB-hem lagts ner under december 2016.
Avdelningen barn och unga har gjort en överenskommelse med Landstinget i Uppsala län om att
ha en psykolog stationerad i Familjeteamets
lokaler. Detta som ett led i utbyggnaden av Första
linjen för barn och unga i länet.

Avdelningen för stöd till vuxna
Kostnaderna minskas inom ekonomiskt bistånd
men bidragsperioderna per person är längre än
föregående år. Avdelningen har sett över vilka som
är långvarigt bidragsberoende och har påbörjat ett
arbete kring den målgruppen, där flertalet har en
mer komplex sammansatt problematik än ren
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arbetslöshet. Med anledning av personalbristen
på avdelningen kommer arbetet främst att utföras
under år 2017.

Hanteringen av förvaltningens sociala kontrakt
har utvecklats med grundligare biståndsutredningar och återkommande besiktningar. Inom
flyktingmottagandet har stora ansträngningar
möjliggjort att de flesta anvisningar har kunnat
tas emot i enlighet med Bosättningslagen. Dock
är bostadsbristen ett fortsatt stort problem.
Nya regionala riktlinjer för missbruksvården
lanserades under hösten. Avdelningen har ett högt
antal vårddygn för missbrukare men har under
året prövat en ny hemmaplanslösning med stödlägenhet, vilket utvärderats och nu prövas vidare i
förändrad form. Nya, hittills okända brukare, har
krävt LVM-vård och frivilliga placeringar på
HVB-hem som håller kostnaderna uppe. Däremot
har trenden i övrigt under hösten visat en generell
minskning av antalet externa vårdvistelser, men
trenden har i övrigt under hösten generellt varit
en minskning av antalet externa vårdvistelser.
Internt inom förvaltningen har nya riktlinjer för
våld i nära relationer antagits politiskt. Implementeringen är påbörjad och fortsätter under 2017.

Intern kontroll
Under året har intern kontroll genomförts inom
bland annat följande områden:
• Uppföljning av barnavårdsutredningar stickprovsvis av förvaltningens utvecklingsledare.
• Rutiner har tagits fram för att kvalitetssäkra
återsökning av medel från Migrationsverket.
• Stickprovsvisa kontroller av utbetalning av
försörjningsstöd.
• Nationell brukarenkät som gäller framför allt
mötet med socialsekreteraren inom individ- och
familjeomsorgen.
• Uppföljning av hur barnperspektivet beaktas i
utredningar och journalanteckningar inom
vuxenenheten.

Valfrihet och konkurrens
Inom nämndens verksamhetsområde bedrivs
konsumentvägledningen av en privat utförare
sedan flera år tillbaka med en kostnad på 100 000
kronor under året. En ny upphandling enligt LOU
(Lagen om offentlig upphandling) av denna verksamhet påbörjades i slutet av 2016.
Institutionsplaceringar, HVB-hem och familjehem
bedrivs till 90 procent av annan huvudman till en
kostnad av 72,7 miljoner kronor.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
Budget2016 avvikelse

Externa intäkter

38 681

34 669

84 301

49 632

Interna intäkter

20

19

21

2

Summa intäkter

38 701

34 688

84 322

49 634

Verksamhetsköp,
bidrag, underhållsmaterial

-41 563

-44 549

-74 671

-30 122

Personalkostnader

-38 727

-36 406

-43 930

-7 524

Övriga kostnader

-11 616

-12 823

-12 844

-21

Interna kostnader

-1 651

-1 155

-2 442

-1 287

Summa kostnader

-93 557

-94 933

-133 887

-38 954

Resultat

-54 856

-60 245

-49 565

10 680

Socialnämnden redovisar ett överskott på
10,7 miljoner kronor.
De externa intäkterna består av statsbidrag,
hyresintäkter och föräldraavgifter. Årets resultat
är avsevärt högre än budgeterat och även högre än
föregående år. Ersättning från Migrationsverket
utgör största delen med 74 miljoner kronor. Antalet ensamkommande barn ökade mycket föregående år och innevarande år visas en helårseffekt.
Migrationsverket har tagit beslut om ändrade
förutsättningar från 1 juli 2017, det kommer
innebära lägre ersättningar framöver.

Socialnämnden

Avdelningen har under året arbetat aktivt för de
med behov av samordnad rehabilitering inom
LOKUS (lokal utveckling i samverkan) med
Samordningsförbundets fyra aktörer: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i
Uppsala län och kommunen. Arbetet fortsätter
nästa år och kan ge mer resultat på sikt. Avdelningen finns även representerad i arbetet inom
DUA (Delegationen Unga till Arbete) i samverkan
med barn- och utbildningsförvaltningen samt
Arbetsförmedlingen.
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Nämnden har kostnader för köp av vårdplatser på
institution, HVB-hem, familjehem och bidrag där
försörjningsstöd är den stora utgiften. Kostnaden
för försörjningsstöd är lägre än budgeterat och lägre
än föregående år. Köp av vårdplatser på institution
för vuxna har ökat och är något högre än budgeterat, 852 000 kronor, men lägre än föregående år.
Resultatet för köp av institutionsplatser barn och
unga visar ett överskott på 3,2 miljoner kronor
jämfört med budget och 3,8 miljoner kronor lägre
än föregående år. Den stora kostnaden för verksamhetsköp är HVB-hem och familjehem för ensamkommande barn med ett resultat på 54 miljoner
kronor. Det är avsevärt högre än budgeterat och
även högre än föregående år. I och med ändrade
förutsättningar från Migrationsverket behöver
dessa verksamhetsköp sänkas till en lägre nivå.
Resultatet för personalkostnaderna är högre än
budgeterat och även högre än föregående år. Det är
främst arvoden för kontaktpersoner och kontakt
familjer som överskrider budget med 4,9 miljoner
kronor och 685 000 kronor mer än föregående år.
De interna kostnaderna är högre än budgeterat
och även högre än föregående år. Nämnden har
haft möjlighet att köpa en vårdplats internt.

Driftredovisning
Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

Socialnämnd

-306

-387

-345

42

Nämndadministration

-182

-100

-137

-37

Konsument- och
energirådgivning

-100

-110

-99

11

Alkohol- och
tobakstillstånd

-71

-40

-26

14

Övergripande
socialnämnd

-5 648

-6 520

-5 914

606

tkr

Anhörigstöd

-178

-183

-180

3

Övriga insatser
enl LSS

0

0

-287

-287

Missbrukarvård
för vuxna

-12 105

-9 292

-9 295

-3

Barn- och ungdomsvård

-25 848

-26 619

-22 392

4 227

Familjerätt & familjebehandling

-1 642

-1 675

-1 651

24

-178

-400

-126

274

-12 660

-13 545

-11 806

1 739

4 062

-1 374

2 741

4 115

0

0

-48

-48

-54 856

-60 245

-49 565

10 680

Övriga insatser
vuxna
Ekonomiskt
bistånd
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

Budgeten för socialnämnden uppgår till 60,2
miljoner kronor. I beloppet ingår tilläggsbudget med
anledning av flyktingsituationen som beviljades av
kommunfullmäktige vid delårsbokslutet med
982 000 kronor och ytterligare med 724 000 kronor
som beviljas i samband med årsredovisningen.
Totalt 1,7 miljoner kronor till socialnämnden.
Tilläggsbudgeten har använts till personalförstärkning för att underlätta integration på kommunens
stödboende samt avlasta socialsekreterarna.
Tilläggsbudgeten har också använts till ett integrationsläger i samarbete med Nibro AB. Huvudsysselsättningen var fotbollsskola och bra samverkan med
polis och räddningstjänst som gav ungdomarna
samhällsinformation. Lägret uppmärksammades
i både tidningar och tv på regional nivå.
Socialnämnden har ett resultat på +10,7 miljoner
kronor.
Överskottet på övergripande verksamhet beror till
största delen på budgeterade konsultkostnader.
Konsulter för inhyrd arbetsledning ger överskott
på denna verksamhet då utfallet ligger på den
aktuella verksamheten.
Kostnad för kontaktpersoner för LSS (Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade) barn
och ungdomar har tidigare redovisats under
verksamhet kontaktpersoner SoL (Socialtjänstlagen) där även budget är lagd. Denna verksamhet
förs över till vård- och omsorgsnämnden 2017 där
all LSS verksamhets bedrivs.
Sammantaget är verksamheten missbrukarvård
för vuxna i balans med budget men det finns
avvikelser mellan de olika delarna. Personalkostnaderna för handläggning missbruk visar ett
överskott på 170 000 kronor främst på grund av
vakanta tjänster. Öppen missbruksvård har ett
överskott jämfört med budget på 217 000 kronor.
Det beror dels på vakanser och dels att kostnaderna för stödlägenheten vid hemmaplanslösningar
har varit lägre än budgeterat. Kontaktpersoner för
vuxna enligt SoL visar ett resultat på 450 000
kronor i överskott då behovet inte har varit i nivå
med budgeterat. Resultatet är även lägre än
tidigare år. Det finns även ej budgeterade kostnader för familjehem vuxna.
Institutionsvård för vuxna har ett resultat med ett
underskott på 729 000 kronor mot budget. Resultatet är 1,4 miljoner kronor lägre än föregående år.
Av utfallet utgörs 1,8 miljoner av psykiatrisk vård
som kommunen inte har kunnat påverka och cirka
1,9 miljoner av tvångsvård enligt LVM (lag om vård
av missbrukare i vissa fall).
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Avdelningen arbetar aktivt för att förebygga behov
av extern vård genom lösningar inom öppenvården.
Flera av brukarna har dock en komplex sammansatt problematik och arbetet är långsiktigt.

Det finns även överskott på grund av lägre personalkostnader inom barn- och ungdomsvård.
Resultatet för övriga insatser vuxna visar ett
överskott på 274 000 kronor mot budgeterat och
är något lägre än föregående år. Färre beslut om
skyddat boende har krävts under året jämfört med
föregående år, vilket budgeten baserades på.
Den positiva trenden med minskat ekonomiskt
bistånd håller i sig från föregående år. Det beror
främst på minskat antal nyansökningar men även
minskat antal pågående ärenden.
Verksamheten ekonomiskt bistånd är omvärldskänslig och förändringar inom Försäkringskassans regelverk som har trätt i kraft under året
förväntas ge en negativ effekt. Det kan innebära
att resultatet kommer att ligga ungefär på samma
nivå även framöver, trots att nästa års interna
satsning på att hitta alternativ försörjning till
personer inom långvarigt bidragsberoende, skulle
ha inneburit en fortsatt positiv trend.
Handläggning ekonomiskt bistånd har haft
perioder av vakanser, vilket har medfört ett
budgetöverskott.
Sociala lägenheter har belastats av lägre kostnader
i form av renovering och tomhyra än budgeterat.
Verksamheten för mottagande av ensamkommande
barn har ett resultat med 4,1 miljoner kronor i
överskott. Kostnaderna för köp av platser på familjehem och HVB-hem är lägre än ersättningen från
Migrationsverket vilket ger ett överskott. HVBhemmet som drevs i egen regi har avvecklats under
hösten. Föregående år ökade antalet ensamkommande barn stort under hösten. Det totala antalet

barn för helår är därför större under innevarande
år än föregående år, trots att kommunen inte sedan
februari fått någon ny anvisning. Migrationsverket
har beslutat om ändrade förutsättningar från och
med 1 juli 2017 och nämnden behöver anpassa
verksamheten efter detta under kommande år.

Investeringar
Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

Utgifter

-29

0

0

0

Summa

-29

0

0

0

tkr
Inkomster

Socialnämnden har inte haft behov av investeringar under 2016.

Viktiga förändringar och trender
Exploateringstakten för nya bostäder i kommunen
ökar stadigt och det innebär att fler barnfamiljer
flyttar hit. Inflyttningen kommer sannolikt leda
till ett ökat behov av service och insatser från barn
och ungdomsavdelningen.
Institutionsplaceringar för barn och unga hålls på
en stadig låg nivå. Förvaltningens uppfattning är
att vård på hemmaplan är att föredra för både
barn och familj. Vården på hemmaplan är under
ständig utveckling.
Konfliktnivåerna mellan separerade föräldrar
ökar. Det får till följd att socialtjänsten måste
förbättra och förfina de insatser och interventioner
som görs för dessa barn.
Arbetslösheten i kommunen är mot slutet på året
jämförbar med föregående år: 4,1 procent för
16–64 åringar i oktober jämfört med 4,0 procent
i oktober 2015. Detta är fortsatt lågt jämfört med
riket. Fler bidragstagare under året har haft ett
långvarigt bidragsberoende inom ekonomiskt
bistånd än föregående år. Psykisk ohälsa är på
olika sätt ett arbetsområde inom både verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och missbruk.

Socialnämnden

Verksamheten barn- och ungdomsvård har ett
resultat med 4,2 miljoner kronor i överskott. Det
långsiktiga arbetet med att arbeta förebyggande
med hemmaplanslösningar istället för institutionsplaceringar syns tydligt i resultatet. Institutionsvård barn och unga har ett överskott mot budget
med 3 miljoner kronor och 3,5 miljoner kronor lägre
än föregående år. De största hemmaplanslösningarna med kontaktpersoner, kontaktfamiljer och
familjebehandling har underskott mot budgeterat.
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Vård- och omsorgsnämnden
mulansmedel från staten för kompetensutveckling och
ökad bemanning inom äldreomsorgen. Dessa medel
har använts för att starta projektet Trygg hemgång som
avser äldre med omfattande omvårdnadsbehov.

Sammanfattning
I socialstyrelsens årliga brukarenkät förbättrades resultatet vad gäller särskilt boende. Det är framför allt boende på Pomona hus 4 som är betydligt nöjdare med
vården och omsorgen i år jämfört med 2015. Ett bättre
resultat presenterades också över hur många olika personer från hemtjänsten som besöker en brukare under
en tvåveckorsperiod. Kommunen har under året fått sti-

Uppdrag och ansvarsområde
Vård- och omsorgsnämndens verksamheter bygger
på respekt för människors självbestämmanderätt
och integritet. Utgångspunkten för allt arbete ska
vara den enskildes behov, lagstiftningen och de
ekonomiska resurserna. Nämnden bedriver sin
verksamhet i nära samverkan med brukarna och
säkerställer dialogen med brukarna, bland annat
genom medverkan i det kommunala handikapprådet
och det kommunala pensionärsrådet.
Inom nämndens administration finns delar av
socialchefens kansli, avdelningen för stöd till barn
och unga, avdelningen för stöd till vuxna samt
avdelningen för stöd till äldre och funktionsnedsatta.
Vård- och omsorgsnämnden består av sju leda
möter och fem ersättare. Nämnden ansvarar för
kommunens uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden, som rätt till bistånd, omsorg om
äldre människor med bland annat särskilt boende,
hemtjänst och dagverksamhet samt stöd till
människor med funktionsnedsättning genom bland
annat personlig assistans, gruppbostäder och
korttidsboende. Nämnden har också ett hälso- och
sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå för
boende på särskilt boende och vissa boende i eget
hem. Delar av omsorgen och omvårdnaden av äldre
utförs av privata utförare då LOV (lag om valfrihet) gäller för hemtjänsten. Ett av Pomonas hus
har upphandlats enligt LOU (lagen om offentlig
upphandling).

Nämnden uppfyller två av tre mål. Flera verksamheter
använder tekniska lösningar för att öka vårdens och omsorgens kvalitet, exempelvis via iPads, smartboards och
andra kognitiva hjälpmedel. Arbetet med att öka det
förebyggande, rehabiliterande och habiliterande arbetssättet har fortsatt där temadagen Balansera Mera
arrangerades för att utveckla det fallpreventiva arbetet. Det mål som inte uppfylls handlar om att öka det individuella förhållningssättet inom all vård och omsorg.
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på
drygt 1,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse om knappt 0,7 procent. De största underskotten
finns inom köp av hemtjänst och inom den kommunala
hemtjänsten. Överskott redovisas inom hemsjukvården, externt köp av LSS-boende och äldreboende.

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar
socialchefens kansli för ekonomi, administration,
kvalitets- och utvecklingsarbete, äldre- och handikappombudsman, anhörigkonsulent samt MASfunktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
och MAR-funktion (medicinskt ansvarig för
rehabilitering).

Måluppfyllelse
Attraktiva Håbo

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS MÅL:
Öka det individuella förhållningssättet
inom all vård och omsorg.

Inte
uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

Andel brukarna med en
individuell plan inom en
månad från beslut om
insats.

90%

66,34%

Andel brukare med
individuell plan inom en
månad från beslut om
insats - samtliga kundvalsutförare.

90%

33,64%

Andel medarbetare som
deltagit i fortbildningstillfällen på temat individuellt förhållningssätt.

80%

88%

100%

75%

Nyckelindikatorer

En lyckad implementering av IBIC.
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Verksamheterna har inte lyckats att upprätta
individuella genomförandeplaner i tillräckligt stor
utsträckning. I slutändan påverkar det kvaliteten
på de insatser som erbjuds. Eftersom det är första
gången mätningen görs går det inte att uttala sig
om det är ett sämre eller bättre resultat än tidigare.
Troligtvis har dock de ökande volymerna under
senaste året försvårat för utförarna att hinna
utforma planerna. I och med implementeringen av
IBIC kommer sannolikt utförarna att fokusera mer
på genomförandeplanerna framöver och från beställarsidan kommer det även att ingå i kommande
avtalsuppföljningar. Under 2017 kommer ett särskilt
projekt kring socialdokumentation att startas.
Chefer, gruppledare och personal har tagit del
av utbildning kring individuellt förhållningssätt.
Avseende implementeringen av IBIC har alla
nödvändiga mallar tagits fram och kvalitetssäkrats samt att både utförare och biståndsbedömare
utbildats. IBIC bedöms att vara implementerat
fullt ut i hela organisationen under 2017.

Andel verksamhetsställen
med trådlös uppkoppling
Antal utvärderade tekniska lösningar för tillsyn.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS MÅL:
Öka det förebyggande, rehabiliterande
och habiliterande arbetssättet inom all
vård och omsorg.
Nyckelindikatorer
Andelen upprättade
vårdplaner för personer
som har identifierade
risker.

Uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

90% 92,11%

Antalet fallskador på
särskilt boende som leder
till frakturer. Max antal.

2

9

Andel personer över 75
år och boende i ordinärt
boende som vid första
kontakten med vård
och omsorg fått information om fallpreventiva
åtgärder och erbjudas
fallriskbedömning.

75%

75%

Uppfyllt

Utfall Måltal
2015
2016

Utfall
2016

100%

100%

3

3

Socialpsykiatrin arbetar mycket med kognitiva
hjälpmedel. Verksamheten har infört iPads i det
dagliga arbetet. Tidsregistreringssystemet TES
har utvecklats under året och all tid redovisas där.
Lindegårdsvägens gruppbostad har använt iPads
under flera år och under året börjar verksamheten
se effekten av detta. Verksamheten har kunnat
minska personalresurser som gäller inköpstid och
brukarna känner ökad självständighet. Daglig
verksamhet har börjat använda smartboard som
kommunikationsplattform.
I hemtjänsten har det blivit bättre med registreringen av utförd tid i TES. Upphandling av nytt
larmsystem till Pomonas och Dalängens äldreboenden pågår. Möjlighet till nattkamera finns och
installation av nyckelfri hemtjänst är påbörjad.

Antalet fall som leder till fraktur är på samma
nivå som föregående år. Verksamheterna Solängen
och Dalängen har sammanlagt haft tre fall som
har lett till fraktur. Hus 2 respektive Hus 4 på
Pomona har vardera haft tre fall som har lett till
fraktur.
När det gäller det fallpreventiva arbetet anordnades, under hösten, en temaeftermiddag Balansera
Mera där hemsjukvården, rehab och dagverksamheten samverkade. Information gavs vid olika
stationer om fallprevention, kost och läkemedel.
Målgruppen var seniorer över 65 år. Alla över
80 år fick en personlig inbjudan till den aktuella
eftermiddagen.

Pomona – midsommarfirande.
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Nyckelindikatorer

Håbo en kommun med sund ekonomi

Äldreomsorgen har nått målet med att upprätta en
vårdplan utifrån riskbedömning i Senior Alert för
personer på äldreboende.

Kvalitativa och effektiva Håbo
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS MÅL:
Öka vårdens och omsorgens kvalitet
och effektivitet genom att tillvarata ny
teknik och kompetensutveckla medarbetarna.
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Mått

Antal brukare som har nattillsyn

Produktion
Mått

Utfall
2015

Budget
2016

Nöjd medarbetarindex Skala 1–10

Utfall
2016

Antal brukare med nattillsyn är färre än vad som
har budgeterats.

8

7,6

Antal patienter hemsjukvård,
rehab och demensteam

1 500

1 992

Verksamhetsresultat

Antal behandlingar av fotvård

2 800

1 633

Mått

200

191

72 000

76 904

Antal brukare inom hemtjänsten,
totalt

250

Antal brukare som har
trygghetslarm

Budget
2016

Utfall
2016

85%

86%

15

11

273

Kontinuitet i hemtjänsten mäts
över hur många olika personer
från hemtjänsten som besöker
en brukare under en tvåveckorsperiod.

84%

272

Andel utförd tid av beviljad tid
i hemtjänsten

80%

280

Andel nöjda brukare inom LSS

80%

82%

Antal brukare som har nattillsyn

50

30

Antal brukare i Dalängens
dagverksamhet

18

17

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi
Antal brukare i arbetsstödet
Antal utförda timmar inom
hemtjänsten

23

Nöjd medarbetarindex Skala 1–10
Mätningen med nöjd medarbetarindex har kommit
igång under året. Första mätningen gjordes i maj då
snittet för avdelningen stöd för äldre och funktionsnedsatta låg på 7,5 och senare mätning i september
visade 7,6. Nämnden behöver arbeta vidare med att
hitta metoder för att öka svarsfrekvensen hos
medarbetarna.

Utfall
2015

Andel nöjda brukare inom
äldreomsorgen

Andel nöjda brukare inom äldreomsorgen
Pomona hus 4 står för en stor förbättring från
föregående år. Områden som verksamheten måste
arbeta vidare med är samarbetet med vårdcentral
och hälso- och sjukvården i övrigt samt hur man
framför synpunkter och klagomål.

Kontinuitet i hemtjänsten mäts över hur många
olika personer från hemtjänsten som besöker en
brukare under en tvåveckorsperiod

Antal patienter hemsjukvård, rehab och
demensteam

Kontinuitet är en viktig mätare på verksamhetens
kvalité och verksamheten har ett bättre resultat
än föregående år och bättre än riksgenomsnittet.

En volymökning har skett under året som är
kopplat till att det blir fler äldre.

Andel utförd tid av beviljad tid i hemtjänsten

Verksamheten är nystartad under året och är en
del inom socialpsykiatrin.

Hela flödet inom beviljad tid, utförd tid och andel
utförd tid är svårberäknad och statistiken är inte
helt tillförlitlig. Vid kontroll person för person
erhålls en lägre andel utförd tid jämfört med vad
som framkommer vid större statistikuttag. Här
redovisas andelen fakturerad tid i förhållande till
biståndsbedömd tid vid statistikuttag ur verksamhetssystemet Treserva. Andel utförd tid av beviljad
tid är 84,4 procent i snitt för helåret.

Antal utförda timmar inom hemtjänsten

Andel nöjda brukare inom LSS

De utförda timmarna har ökat under året, vilket
framför allt förklaras av det blir fler äldre. En
annan anledning kan vara viss brist på korttidsplatser och platser i äldreboende.

Det är första gången en nationell mätning görs
inom LSS-området. Mätningen avsåg alla verksamheter inom LSS utom korttidsboende.

Antal behandlingar av fotvård
Det har under året utförts färre fotvårdsbehandlingar. Orsaken är att en tjänst eller delar av en
tjänst har varit vakant stora delar av 2016.

Antal brukare i arbetsstödet

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt
Måttet visar antalet hemtjänstkunder som samtliga
utförare debiterat för i december 2016. Sett över
hela året har antalet hemtjänstkunder ökat med
8,6 procent. Det är i nivå med ökningen av antalet
invånare över 75 år som ökat med 8,7 procent.
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Avdelning för stöd till äldre och
funktionsnedsatta
Organisatoriska förändringar och en ny grupp
ledarroll har lett till ett bättre samarbete i organisationen. Utförarnas samarbete med biståndshandläggarna har fördjupats och förbättrats.
Lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) som har
införts av Enköpings lasarett har inneburit ett
nytt samarbetsområde.
En ny tjänst som system- och verksamhetsutvecklare har fått fart på tekniksatsning och verksamhetsutveckling i stort. En ny tjänst som rekryterare inrättades i september för att underlätta
arbetsbördan för enhetschefer och gruppledare i
rekryteringsfrågor.
Verksamheten har genomfört viktiga utbildningsinsatser för medarbetarna och gruppledarna.
Däribland kan nämnas rehabiliterande förhållningssätt, JAG-stödjande förhållningssätt samt
UGL (Utveckling Grupp Ledare) för gruppledarna.
Medarbetare har fått handledning och vissa
enhetschefer har fått chefscoachning.
Förvaltningen har också påbörjat implementering
av ett nytt arbetssätt kring våld i nära relationer,
där FREDA som rekommenderats från Socialstyrelsen, används som utredningsmodell. Vård- och
omsorgsnämnden och Socialnämnden har beslutat
om gemensamma riktlinjer för arbetet.
Året har även präglats av stora rekryteringssvårigheter. Sjukfrånvaron har inte kunnat minskas
utan ligger på samma nivå som föregående år.
Inom biståndsenheten har vakanser förekommit
under hela året. Enheten saknade enhetschef
under årets första åtta månader, men ny chef
började den 1 september. Även inom socialpsykiatrin har det varit vakanser och föräldraledigheter.
Ny chef tillträdde i augusti.
Under året har riktlinjerna för biståndsbedömningen kompletterats. Rättigheterna för anhöriga
att få avlastning har förtydligats samtidigt som
utförarna nu behöver ett godkännande från
biståndsbedömare för att kunna genomföra anhöriganställningar. Riktlinjerna har också inkluderats med nya möjliga insatser för brukarna, såsom
trygg hemgång och nattillsyn via kamera.

Stöd till äldre
Stimulansmedel från staten har använts för
kompetensutveckling och ökad bemanning i form
av uppstart av Trygg hemgång som vänder sig till
äldre med omfattande omvårdnadsbehov.
Tillgången på särskilda boendeplatser för äldre
är mindre än efterfrågan, så allt fler brukare har
i väntan på särskilt boende vistats på korttids
boende.
Det stora underskottet inom hemtjänsten beror på:
• Fler brukare
• Höjd snittålder hos brukarna
• Fler biståndsbedömda timmar
• Höjda ersättningsnivåer
Det pågår på grund av detta ett översynsarbete
inom verksamheten av såväl biståndsbedömningen
samt av avtalsvillkoren för utförarna.
Implementeringen av Individens Behov I Centrum,
IBIC (tidigare ÄBIC), pågår inom äldreomsorgen
och utbildningar har genomförts för såväl myndighetsutövare och utförare. Systemstöd är vid årets
slut ännu inte i skarp drift så arbetssättet beräknas inte vara i gång fullt ut förrän våren 2017.
Socialförvaltningen påbörjade i slutet av året en
utredning av möjligheten till ändrad ersättningsmodell inom kundvalet. Den ändrade ersättningsmodellen ska möjliggöra ett än mer individanpassat och behovsfokuserat arbetssätt hos både
utförare och beställare.

Stöd till funktionsnedsatta
På Ekans korttidsboende för barn och ungdomar
och på Sjövägens gruppbostad har en satsning
gjorts på handledning och planeringskonferens
där temat var brukarfokus och förhållningssätt.
Socialpsykiatrin har lyckats hålla sjukfrånvaron
nere.
Arbetsstödet är ny verksamhet som fick hela
98 procent nöjda brukare i den nationella undersökningen.
Daglig verksamhet har etablerat sig som en
naturlig del av vår verksamhet på Pomona,
Solängen och i kommunhuset.

Vård- och omsorgsnämnden

Årets händelser
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Intern kontroll
I planen för intern kontroll identifieras ett antal
områden där det är viktigt med intern kontroll.
Områden som vård- och omsorgsnämnden har
arbetat med under året är bland annat:
• Kontroll vid anställning att legitimerad personal
har sin legitimation.
• Avvikelser inom hälso- och sjukvården.
• Avstämning av utförd tid mot biståndsbedömd
tid på hemtjänstfakturor samt stickprovskontroller på individnivå av tidsregistreringar inom
hemtjänst.
• Avstämning av att dokumentation inom hälsooch sjukvården stämmer mot förordningar och
riktlinjer.
• Kontroll och räkning av läkemedel.
Arbetet med intern kontroll sker på olika sätt
beroende på vilket område som avses. En del
internkontroll är löpande, som till exempel kontroll
av legitimation och avvikelser inom hälso- och
sjukvården. Andra delar sker med förutbestämd
regelbundenhet, som kontroll och räkning av
läkemedel och avstämning av hemtjänstfakturor.

Patientsäkerhet
De verktyg som främst används för att följa upp
och säkerställa att personer med insatser från
vård och omsorg får en god och säker vård är
avvikelsehanteringen samt riskbedömningar med
åtgärder för att undvika fall, tryckskada, undernäring och ohälsa i munnen för personer på särskilt
boende för äldre. Under året har totalt 1684
avvikelser rapporteras. Det är en liten ökning
jämfört med föregående år då 1549 avvikelser
rapporterades. Tre Lex Maria anmälningar har
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gjorts under året. En handlade om fördröjd insats
vid brännskada. I de andra två fallen var hjälpmedel inblandade. En handlade om att ett handtag på
en rullstol lossnade, vilket medförde att rullstolen
välte och personen ramlade ur och fick en fraktur.
Den andra händelsen handlade om felaktig användning av golvlyft i samband med förflyttning
av en person i hemtjänsten. Under året har åtta
personer drabbats av tryckskada, jämfört med nio
föregående år. Antalet personer, elva stycken, som
har drabbats av en fraktur är oförändrat jämfört
med föregående år. Målen för patientsäkerheten
var att halvera både antalet fall och tryckskador
vilket inte har uppnåtts.
På särskilt boende för äldre inklusive korttidsplatser har det, vid två tillfällen under året, genomförts en nationell punktprevalensmätning för fall
och tryckskada. Resultatet är i stort oförändrat
jämfört med föregående år. Det innebär att 85
procent av de som bor på äldreboendena har en
risk för att falla, jämfört med 80 procent i riket.
Andelen med en bedömd risk för tryckskada är
37 procent, jämfört med riket 30 procent. Andelen
patienter som har en tryckskada ligger dock något
lägre i kommunen med 6,6 procent än i rikets snitt
7,6 procent.
Sammantaget har resultatet av patientsäkerhetsarbetet inte förändrats jämfört med föregående år.

Valfrihet och konkurrens
I nämndens verksamhetsområde finns valfrihet
och konkurrens inom kommunens äldreboende
och, genom LOV (Lag om valfrihetssystem), i
hemtjänsten. I den plan för valfrihet och konkurrens som finns har förvaltningen redovisat att

Pomona dagverksamhet är öppen för alla seniorer som är 65+ att delta i olika aktiviteter och cirklar. Här är fredagshäng med kaffe,
nybakat fika, ett glas vin om man vill samt musik och dans och lotteri.

Vård- och omsorgsnämnden

även fotvård och daglig verksamhet enligt LSS är
möjligt att konkurrensutsätta. Något ärende om
detta har dock inte tagits fram under året.
Under 2016 har cirka 30 procent av kunderna/
brukarna inom hemtjänsten valt en privat utförare
(Grannvård Sverige AB eller Rindlags Hemtjänst
& Service AB).
Inom särskilt boende för äldre ansvarar Attendo
för driften av Pomona hus 2. Det har motsvarat
28 procent av kommunens boendeplatser. Då
avtalet mellan Attendo och kommunen kommer att
löpa ut den 31 januari 2017 har en upphandling
genomförts. Ny utförare från 1 februari 2017 är
Humana Omsorg AB.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut Budget2016 avvikelse

Externa intäkter

54 403

54 685

60 404

5 719

Interna intäkter

18 599

18 760

20 884

2 124

Summa intäkter

73 002

73 445

81 288

7 843

Verksamhetsköp,
bidrag, underhållsmaterial

-48 770

-52 943

-52 180

763

Personalkostnader

-155 809

-165 719

-172 277

-6 558

Övriga kostnader

-34 622

-35 806

-37 481

-1 675

-33 662

-33 282

Interna kostnader

-35 078

-1 796

Summa kostnader

-272 863 -287 750 -297 016

-9 266

Resultat

-199 861 -214 305 -215 728

-1 423

De externa intäkterna är högre jämfört både med
föregående års utfall och med budget. Intäkterna
för utförd assistans är högre jämfört med både
budgeterat och föregående års utfall. Detta till
följd av fler ärenden som har beviljats assistans av
Försäkringskassan. Nämnden har under året tagit
del av obudgeterade stimulansmedel för att arbeta
med psykisk hälsa och kunskapssatsning inom
äldreomsorgen samt införandet av arbetsmetoden
IBIC inom biståndsbedömning. I år har också
nämnden tagit del av statsbidrag för att införa
trygg hemgång, en intäkt som medför att de
externa intäkterna är högre jämfört med föregående år. De externa intäkterna under året påverkas negativt med 1,5 miljon kronor till följd av
avslag på en återsökning som gjordes hos Migrationsverket år 2015. De externa intäkterna är till
följd av avslaget tre miljoner kronor lägre jämfört
med föregående års utfall. Antalet utförda fotvårds-
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behandlingar har under året varit färre, då personal inte har varit anställd i samma utsträckning
som tidigare. Antalet anställningar med lönebidrag
är fler än budgeterat och jämfört med föregående
år. Även intäkter för sålda rehabhjälpmedel och
sålda måltider i restaurang Pomona är högre.
De interna intäkterna är högre än budgeterat. De
är också högre jämfört med föregående års utfall.
Anledningen är framför allt sålda vårdplatser till
socialnämnden. En annan orsak är också att både
hemtjänst och korttidsboende interndebiterar
personlig assistans för utförda assistanstimmar
vilket inte har budgeterats. Intäkterna för utförd
hemtjänst 2016 är högre än 2015 till följd av att
fler timmar utförs.
För nämnden är kostnaden för verksamhetsköp
och bidrag ungefär i nivå med budget. Inom
nämnden finns avvikelser med både högre och
lägre kostnader. Kostnaden för köp av hemtjänst
är 3,4 miljoner kronor högre jämfört med budgeterat behov. Behovet av köpta korttidsplatser har
under året varit högre vilket har lett till högre
kostnader med cirka 600 000 kronor. I jämförelse
med föregående år är behovet av köpt korttidsvård
större i år. Även kostnaden för färdtjänst är högre
jämfört med både budget och utfallet föregående
år. Kostnaden för köp av äldreboendeplatser,
LSS-boendeplatser och vårdplatser på Westerlunds
rehab har under året varit lägre än budgeterat.
Lägre kostnader än budgeterat återfinns också för
assistansersättning till Försäkringskassan och
privata assistansutförares sjuklöner.
Personalkostnaderna i nämnden är 6,6 miljoner
kronor högre jämfört med budgeterat. Assistansärenden i kommunal regi har tillkommit under året
vilket medför högre personalkostnader. Även i
hemtjänsten är personalkostnaderna högre till
följd av fler personaltimmar, hög sjukfrånvaro och
höga kostnader för övertid. Personalkostnaderna
i äldreboende och i restaurang Pomona är också
högre, men ersätts till stor del genom lönebidrag
från Arbetsförmedlingen. Kostnaderna har under
året varit lägre för hemsjukvård till följd av att
verksamheten inte har rekryterat i den utsträckning som har budgeterats. Även för trygghetslarm
och fotvård är kostnaderna lägre. Inom handläggning äldreomsorg är personalkostnaderna lägre
till följd av svårigheter att rekrytera biståndsbedömare. Inom området LSS är kostnaderna lägre för
boenden, kontaktpersoner och handläggning. Den
högre kostnaden jämfört med föregående år beror
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till stor del på personal i trygg hemgång (vilken
finansieras med statsbidrag), fler förvaltningsövergripande tjänster samt utökning av tjänster inom
socialpsykiatri och äldreomsorg.
De övriga kostnaderna är främst högre för handläggning äldreomsorg där svårighet att rekrytera
personal har inneburit att inhyrd personal har
använts. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel
inom rehab är också högre än budgeterat.
De interna kostnaderna är högre till följd av att
både hemtjänst och korttidsboende interndebiterar
personlig assistans för utförda assistanstimmar.
Som en högre intern kostnad finns också förlängd
skolbarnomsorg som har budgeterats som extern
kostnad. Den interna kostnaden för köp av kommunal hemtjänst år något högre än budgeterat.

Driftredovisning
Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

Vård- och omsorgsnämnd

-330

-317

-318

-1

Nämndadministration

-188

-188

-182

6

-4 722

-7 282

-6 884

398

tkr

Förvaltningsövergripande verksamhet
Anhörigstöd

-520

-536

-538

-2

Äldreomsorg och
boendestöd

-133 547

-142 083

-145 691

-3 608

Personlig assistans
och LSS-boende
kommunal regi

-30 282

-30 316

-30 146

170

LSS-boende
extern regi och
handläggning LSS

-2 696

-4 339

-2 998

1 341

Övriga insatser
enligt LSS

-14 924

-15 812

-14 885

927

Färdtjänst och
riksfärdtjänst

-5 477

-5 535

-6 696

-1 161

Förebyggande
verksamhet äldre

-568

-912

-471

441

Gemensam verksamhet vård och
omsorg

-6 607

-6 592

-6 391

201

0

-393

-528

-135

Handläggning
socialpsykiatri
Summa

-199 861 -214 305 -215 728 -1 423

Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott
då de övergripande verksamhetskostnaderna är
lägre.
Inom äldreomsorg och boendestöd är kostnaderna
högre jämfört med budgeterat. De största underskotten finns inom hemtjänst där både köp av

hemtjänst och verksamhet i egen regi redovisar
underskott. För köp beror underskottet främst på
ökade volymer. Antalet brukare har ökat, men inte
i samma utsträckning som andelen äldre i kommunen. Däremot är de biståndsbedömda timmarna
per brukare högre än tidigare. Det kan förklaras
med en ökad snittålder hos brukarna, men delvis
också av den sämre tillgången till särskilda
boendeplatser och korttidsplatser inom kommunen.
Den egna hemtjänstens underskott beror på
främst högre personalkostnader men också något
lägre intäkter till följd av oregistrerade kund
besök.
För de kommunala äldreboendena redovisas ett
resultat ungefär i nivå med budget. I resultatet
ryms intäkter för såld plats till socialnämnden.
Kostnaden för LOU-upphandlat äldreboende är
högre än budgeterat till följd av för lågt budgeterad prisökning.
Behovet av att köpa äldreboendeplatser har under
året inte varit så stort som budgeterat då brukarna önskar boendeplats i sin hemkommun. Till följd
av brist på äldreboendeplatser är behovet av att
köpa korttidsplatser större än budgeterat.
Det kommunala korttidsboendet redovisar ett
bättre resultat än budget vilket beror på att
personalkostnader till viss del kunnat finansieras
med statsbidrag för trygg hemgång. I verksamheten finns också intäkter för såld vårdplats till
socialnämnden.
Hemsjukvård och rehab redovisar överskott då
verksamheterna har haft svårt att rekrytera
personal. Även hemtjänstens nattpatrull och
trygghetslarm redovisar sammantaget ett överskott.
Samarbetet med landstinget kring Westerlunds
rehab har under året förändrats vilket medför
en lägre kostnad för köpta vårdplatser.
Inom området socialpsykiatri redovisas ett överskott till följd av prestationsmedel för uppnådda
resultat inom området psykisk hälsa.
De kommunala LSS-boendena redovisar lägre
kostnader för personal och övriga kostnader. De
lägre personalkostnaderna beror främst på svårigheter att rekrytera behörig personal samtidigt som
verksamheten inte har bemannat fullt ut vid
ordinarie personals frånvaro. Personlig assistans
redovisar högre personalkostnader för fler beviljade insatser men även högre personalkostnader

Vård- och omsorgsnämnden
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Förvaltningen har arbetat för att minimera
externt köpta LSS-boenden under året och redovisar ett överskott.
Restaurang Pomona redovisar ett bättre resultat
jämfört med budget, vilket framför allt beror på
ökade försäljningsintäkter i restaurangen. En högre
andel av maten lagas från grunden, vilket medför
att kostnaderna för livsmedel är lägre trots en
större produktion. Restaurangen har också haft låg
sjukfrånvaro vilket medför låga personalkostnader.
En omorganisation har gjorts inom handläggning
socialpsykiatri vilket innebär ett närmre ledarskap och högre personalkostnader för del av
enhetschefstjänst.

Investeringar
Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

0

0

0

0

Utgifter

-184

-350

-392

-42

Summa

-184

-350

-392

-42

tkr
Inkomster

Under året har restaurang Pomona möblerats med
nya matsalsmöbler. Till hemsjukvården har
medicinskåp köpts in för att säkerställa läkemedelshanteringen. Inom daglig verksamhet LSS har
en smartboard köpts in för att underlätta kommunikationen.

Viktiga förändringar och trender
Demografi

Antalet äldre kommer att öka i Håbo kommun för
många år framöver. Det kommer att innebära behov
av fler platser på särskilt boende och fler brukare
med hemtjänst och hemsjukvård. Det är viktigt att
satsa på olika förebyggande insatser som till
exempel fysisk träning i olika former samt möjlighet
till dagverksamhet och andra mötesplatser. Det
märks redan nu att det blir allt svårare att rekrytera personal till vården och omsorgen och färre
väljer att utbilda sig i yrket. Det innebär att det
kommer att bli en hög konkurrens om arbetskraften
framöver. För att Håbo kommun ska klara sig i den
konkurrensen krävs goda arbetsvillkor och en
verksamhethet där all personal kan känna sig stolt.
Det innebär att fokus behöver vara på att ytterligare förbättra verksamhetens kvalitet samtidigt
som arbetsvillkoren utvecklas ur flera aspekter.

Ökad individualisering
En trend i vårt samhälle, så även i Håbo, är ett
större utrymme för individuell handlingsfrihet.
Det innebär att medborgarna ställer högre krav på
inflytande över de varor och tjänster som erhålls.
Den enskilde är också mer påläst än tidigare och
använder i större utsträckning sina möjligheter till
överprövning. Inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde är en förhållandevis stor del av
vården ”institutionaliserad”. Många bor på äldreboende och i särskilt boende inom vården och omsorgen enligt LSS. Det är en form av kollektiv vård.
För att anpassa oss till enskildas egna behov och
önskemål måste vården och omsorgen bli mycket
mer individuell. Här finns en hel del att lära från
verksamheten inom LSS. Olika tekniska lösningar
kommer också att kunna bidra till en mer individuell vård och omsorg. Även i förhållande till personalen behöver arbetsgivaren bli mer öppen för olika
individuella lösningar om personalförsörjningen
ska klaras framöver. Det kan handla om mer
individuella schemalösningar men också om att
bättre ta tillvara var och ens specifika kompetenser.

Teknisk utveckling
Den tekniska utvecklingen i samhället går allt
snabbare. Det handlar om bland annat bioteknik,
IT, nanoteknik med mera. En hel del av detta
kommer att komma äldre och funktionsnedsatta till
del och kommer att kunna bidra till att möjlighet
ges att leva ett mer självständigt liv. För vård- och
omsorgsnämnden har frågan om att ta del av den
tekniska utvecklingen varit en prioriterad fråga
hittills under mandatperioden och kommer med all
sannolikhet att fortsätta att vara det. När nämnden står i startgroparna för att bygga ett nytt
äldreboende är det prioriterat att vid byggnationen
ta med tekniska lösningar som finns, som underlättar för personal och boende och ger den enskilde ett
stöd för ett mer självständigt och tryggt liv.

Pomona dagverksamhet är öppen för alla seniorer som är 65+ att delta
i olika aktiviteter och cirklar. Under året arrangerades vattengympa i 34
grader varmt vatten. Vattengympa-gänget kallas ”badankorna” och
under passen får det alltid plats med skratt och glädje.

Vård- och omsorgsnämnden

för befintliga ärenden. I samband med fler beslut
följer också ökade intäkter från Försäkringskassan. Intäkterna ökar dock inte i samma utsträckning som kostnaderna.
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Håbohus AB
Sammanfattning
Grunden för Håbohus målarbete är den affärsplan
som antogs av styrelsen 2015 och de mål som bolaget
själva styr över är i allmänhet uppnådda. 2017 kommer affärsplanen förmodligen skrivas om och målen
kommer då anpassas efter nuvarande prioriteringar.
En markanvisningstävling för ett höghus i Bålsta cent
rum hålls under året. Håbohus bidrag, en byggnad på
17 våningar med trästomme, vann tävlingen.
Vid årsskiftet 2016/2017 hade det flyttat in gäster
i 92 av de 110 nyproducerade lägenheterna på
Sofielundsvägen.
Resultatet för året är 40,9 miljoner, en stor skillnad från
tidigare år som beror på fastighetsförsäljningar.

Uppdrag och ansvarsområde
Håbohus AB har som uppdrag att köpa, sälja och
äga fastigheter inom Håbo kommun. I uppdraget
ingår att bygga, förvalta och hyra ut bostäder,
affärslokaler och andra faciliteter.

resultat. Antagligen kommer affärsplanen omarbetas under första kvartalet 2017 och då anpassas
målen så att de stämmer överens med de prioriteringar vi har nu.

Mått
2012

2013

2014

2015

2016

Syftet med Håbohus AB är att se till att det finns
bra bostäder och bra boendeservice i Håbo kommun. Det sker enligt avsikten med allmännyttan
som beskrivs i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Antal bostäder

1290

1284

1335

1315

1331

m2

Måluppfyllelse
Den affärsplan som antogs av styrelsen 2015
ligger till grund för Håbohus målarbete. Nedan
redovisas de mål som ingår i affärsplanen och var
vi befinner oss i arbetet med att uppfylla målen.
Målen är utformade utifrån Håbo kommuns
övergripande mål och Håbohus ägardirektiv.

Kommentar och analys av måluppfyllelse
De mål vi själva styr över når vi i allmänhet upp
till. Det finns en osäkerhet för de mål som följs
upp med hjälp av hyresgästenkät. Det är svårt
att mäta effekten av de åtgärder som görs. Omvärlden har förändrats och i vissa fall har Håbohus därför valt andra prioriteringar än de som
angivits i affärsplanen. Det finns därför risk att
vi inte når målen för till exempel underhåll och

Bostadsyta,

87 278

86 594

89 109

87 330

88 756

Lokalyta, m2

8 192

8 192

9 118

9 118

8 824

Fastigheternas bokförda
värden

7 765

7 672

8 472

8 978

9 511

Genomsnittshyra, bostäder

1 064

1 072

1 122

1 144

1 208

136

168

129

156

152

Underhåll

Årets händelser
Försäljningar

Håbohus har under 2016 varit aktiv på transaktionsmarknaden. Vi har under året sålt fastigheter
i fyra områden. Totalt såldes 81 lägenheter för
sammanlagt 93,35 miljoner kronor. Fastigheterna
har sålts genom ombildning till bostadsrätt eller
genom försäljning till privat aktör. Genom de
försäljningar Håbohus genomfört har vi fått
pengar över till framtida produktioner. Vi har även
förbättrat konkurrensen i Bålsta och fått ut mer
vinst från bra investeringar.

Håbohus AB
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Nulägesbedömning
för slutmål

Kommentar

Mål för försäljning

–

Målet är uppfyllt

Mål för förvärv

–

Målet är uppfyllt

Mål för egenproduktion av förnyelsebar el

–

Målet är uppfyllt

Mål för energianvändning till uppvärmning

Risk finns att vi inte uppnår målsättningen

Mål för miljöledning

–

Målet är uppfyllt

Mål för miljöfordon

–

Målet kommer sannolikt att nås

Mål för vattenförbrukning

-

I fas med planerade åtgärder, dock osäkert om
de ger tillräcklig effekt

Mål för färdigställd nyproduktion

–

Målet kommer sannolikt inte att nås i tid, dock
beroende av orsak som Håbohus inte kunnat
påverka

Mål för påbörjad nyproduktion

–

Målet kommer sannolikt inte att nås i tid, dock beroende av orsak som Håbohus inte kunnat påverka

Mål för vård- och äldreboenden
Mål för bostadssociala kontrakt

–

Mål för tillgänglighet

–

Mål för ekonomiskt svaga grupper

–

Målet kommer sannolikt att nås

Mål för trygghet, trivsel och service

–

I fas med planerade åtgärder, dock osäkert om
de ger tillräcklig effekt

Mål för underhåll och reinvesteringar

–

Målet kommer sannolikt inte att nås på grund av
omprioriteringar, ett aktivt val.

–

Ej aktuellt, ingen förfrågan inkommen
Målet kommer sannolikt att nås

Mål för soliditet

Målet är uppfyllt

Mål för resultat

Delmål uppnått.

Mål för överskottsgrad
Målet är uppfyllt   I fasplanerade åtgärder     
Målet kommer sannolikt inte att nås

Mål kommer sannolikt inte att nås med anledning
av försenad start nyproduktion
Ej helt i fas med planerade åtgärder eller osäkerhet
om åtgärderna har tillräckligt effekt

Markanvisningstävling

Miljöarbete

Håbohus har under året vunnit en
markanvisningstävling för ett höghus i Bålsta
centrum. Vårt bidrag är en byggnad på 17 våningar
med trästomme. Det är en av de högsta
träbyggnaderna i världen. Många tekniska
utmaningar kvarstår men planering och
projektering pågår för fullt.

Håbohus har under året aktivt jobbat för att
förbättra sitt miljöarbete. Vi har som mål att införa
ett miljöledningssystem. Föreningen Svensk Miljöbas delade i december ut ett diplom till Håbohus.

Inflyttning till nyproducerade lägenheter
Produktionen på Sofielundsvägen startade sommaren 2015 och ett år senare skedde den första
inflyttningen. Vid årsskiftet 2016/2017 har det
flyttat in gäster i 92 av 110 lägenheter och de sista
lägenheterna blir klara till mars 2017. Ett av
Håbohus viktigaste mål är att skapa fler bostäder
i Håbo, vi har därför jobbat aktivt med att få igång
produktioner som ska avlösa den på Sofielundsvägen. Under hösten 2016 påbörjades upphandlingen
för två produktioner på cirka 130 lägenheter.
Förmodligen kommer vi börja bygga under sommarn 2017.

Vi har under året startar tre solcellsanläggningar
med en total toppeffekt på ca 300 kWp (kilowattpeaks). Det överstiger vårt mål med cirka 50
procent och vi är nu en stolt elproducent i Håbo
kommun.

Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Verksamhetens intäkter

120 205

120 457

20 503

64 086

Verksamhetens kostnader

-66 244

-67 087

Avskrivningar

-27 745

-27 328

Finansnetto

-20 559

-16 582

-8 268

-21 226

Skatt

-4 544

-11 394

Resultat

13 348

40 926

923 227

997 393

Resultat av fastighetsförsäljning

Bokslutsdispositioner

Omslutning

Håbohus AB

Mål

Delmål
2016
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Årets resultat är 40,9 miljoner kronor. Det är
försäljningen av fyra fastigheter som är orsaken
till den stora skillnaden från föregående år.
Försäljningen gav ett nettoresultat på cirka
64 miljoner. Även kostnader för konsulter och
underhåll skiljer sig från tidigare år.
2012

2013

2014

2015

2016

Fastigheternas
direktavkastning,
bokfört värde

6,6

6,5

6,3

6,2

5,8

Fastigheternas direktavkastning, beräknat marknadsvärde

6,3

5,7

5,5

4,4

4,0

Procent

Soliditet
Överskottsgrad
Resultat för skatt
minus försäljning/
nettoomsättning
Genomsnittlig skuldränta brutto

7,6

8,1

9,1

10,6

15,6

45,9

43,1

45,8

44,9

44,3

2,9

-0,3

2,9

4,7

7,9

3,71

3,48

3,55

2,79

2,27

Fastigheternas direktavkastning: Driftnetto i procent av fastigheternas bokförda värde vid utgången av året.
Fastigheternas direktavkastning: Driftnetto i procent av fastigheternas beräknade marknadsvärde vid utgången av året.
Soliditet: Eget kapital +0,78*obeskattade reserv i förhållande till
balansomslutning.
Överskottsgrad: driftnetto i procent av nettoomsättning.

Investeringar
Bokslut 2015

Bokslut 2016

28 760

91 260

Utgifter

-75 929

-116 459

Summa

-47 169

-25 199

tkr
Inkomster

Årets investeringar i byggnader och anläggningar
är 116,5 miljoner kronor. Utgifterna gäller ombyggnaden av Skeppsvägen, ombyggnaden av
tandläkarmottagningen, takomläggning Kalmarsand samt nyproduktion av Sofielund. Investeringar i inventarier, verktyg och maskiner ligger
på 185 000 kronor.

Ökad individualisering
En stor utmaning för att behålla hyresrätten som
en attraktiv boendeform är att kunna erbjuda
individuella lösningar och anpassningar till våra
hyresgäster. Våra hyresgäster vill inte bli sedda som
ett kollektiv som får standardlösningar. Vi försöker
därför lyssna på hyresgästerna utan att särbehandla enskilda hyresgäster. Vi har under året bytt
fastighetssystem vilket gör det lättare för hyresgäster att bland annat hantera felanmälningar. I
framtiden kommer förmodligen kraven på individuella lösningar att öka. Det blir en stor utmaning för
hyresvärdar att erbjuda detta inom ramen för
hyreslagstiftningen på ett sätt som är affärsmässigt.

Teknisk utveckling
Samhället blir allt mer digitaliserat. Det är en
utmaning att integrera nya tekniker och system
i vårt befintliga bestånd, men nödvändigt då våra
hyresgäster förväntar sig smidiga lösningar.

Transaktionsmarknaden
Bålsta har blivit mer attraktivt. Stigande priser
och privata aktörers produktionsplaner är sådant
som visar att Bålsta är en intressant ort att
investera i. De försäljningar Håbohus har genomfört under året visar att köparna investerar på
nivåer av direktavkastningar som vi inte sett
tidigare. Tydligt sjunkande direktavkastningskrav
hos investerarna ger en förståelse i hur marknaden ser på investeringar i Bålsta. Det ger trygghet
i de egna investeringarna.

Viktiga förändringar och trender
Demografiska förändringar

Åldersstrukturen i Håbo visar att kommunen har
svårt att behålla personer mellan 20-29 år. I alla
övriga åldrar, utom de allra äldsta, ligger Håbo
över rikssnittet. Tillgången på bostäder är en
nyckelfaktor om Håbo ska kunna behålla de unga
vuxna. Som stor aktör på bostadsmarknaden är
vår målsättning att genom nyproduktion underlätta för unga vuxna att hitta en bostad. Vi har
också påbörjat en översyn av bolagets policy för
uthyrning. Ambitionen är att under vintern 2017
göra det ännu lättare för unga och hushåll med
lägre inkomst att hitta en bostad.
Ett 17-våningshus ska byggas i Bålsta.

Håbo Marknads AB
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i samarbete med kommunen fyllt det nya området i
Draget med nya företag.
Företagen i Håbo har placerat sig på andra plats i länet när det gäller omsättning, vinst och antal anställda.
Tillväxt i förädlingsvärde har ökat med 54 procent och
antal anställda har ökat med 23 procent. Antal företag
har ökat med 39 procent och den siffran är högre än
rikets genomsnitt. Årets företagsmingel på Krägga Herrgård, som arrangerades tillsammans med Håbo Hus
och Håbo kommun, drog ett rekord i antal besökare
med 215 personer. På minglet delades diplom ut i fyra
klasser.

Håbo Marknads AB är ett bolag som är helägt av Håbo
kommun som sköter näringslivsservicen och besöksnäringen (turismen) i kommunen. Under året har bolaget

Uppdrag och ansvarsområde
Håbo Marknads AB är ett bolag som är helägt av
Håbo kommun och sköter näringslivsservicen och
besöksnäringen (turismen) i kommunen.
Bolaget ska stödja och utveckla befintligt näringsliv samt verka för nyetableringar av företag till
kommunen.
Bolaget ska bistå kommunen i marknadsföring och
försäljning av företagsmark, samt arbeta övergripande för ökad tillväxt inom näringsliv, turism och
handel.

Måluppfyllelse
Attraktiva Håbo - Bolaget arbetar utåtriktat med
marknadsföring för att få flera företag och personer
att välja Håbo som etableringsort och bostadsort.
Företagen i kommunen, 2011 stycken varav 138
nya, har bra tillväxt.
Enligt marknadsundersökningsföretaget SYNA
mår företagen bra och nyanställer. Företagen i
Håbo har placerat sig på andra plats i länet när
det gäller omsättning, vinst och antal anställda.
Tillväxt i förädlingsvärde har ökat med 54 procent
och antal anställda har ökat med 23 procent.
Antal företag har ökat med 39 procent och den
siffran är högre än rikets genomsnitt.
Samtidigt arbetar bolaget med att få fler besökare
att besöka kommunens turistmål.Under året har
Skokloster slott slagit rekord och ökat med 21 400
besökare under året, totalt 94 200 besökare för 2016.

Besöksantalet till kommunens turistmål har ökat. Under
året har Skokloster slott slagit rekord och ökat med 21
400 besökare under året, totalt 94 200 besökare för
2016.

Det är viktigt att bolaget och kommunen samarbetar när det gäller exploatering av nya företagsområden för att bolaget ska ha möjlighet att uppfylla
sina mål.
Om några år ser framtiden ljus ut gällande tillgång till detaljplanerad företagsmark.
Genom att kontinuerligt marknadsföra Dragets före
tagsområde under en längre tid finns det, när infrastrukturen är klar, intressenter för all ledig mark.
Aktiviteten Företagslyftet startades under året.
Företagslyftet kommer under ett par år ge företagen möjligheter att växa med anställda och volym.

Mått
2014
Antal nystartade företag
Totalt antal företag
Antal företag som drivs av
kvinnor
Antal besökare på Skokloster slott

2015

2016

137

161

138

1 736

1 873

2 011

435

478

518

69 000

72 090

94 200

Företag
Kommunens 2 011 stycken företag utmärker sig i
länet med bra tillväxt när det gäller omsättning,
vinst och antal anställda.

Företagsmingel
Det årliga företagsminglet på Krägga Herrgård
besöktes av 215 personer.

Håbo Marknads AB

Sammanfattning
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Årets händelser

Näringslivsutveckling
Håbo Marknads vill stärka utvecklingen hos
nyföretagare, därför bjöds alla nya företag in till
nyföretagarträff som sker i januari varje år.
Utbildning inom starta eget företag erbjöds genom
Driva Eget- kompassen tillsammans med Almi
Företagspartner under sex tillfällen.

Håbo kommun årsredovisning 2016

Turism
Inom besöksnäringen har bolaget tryckt och distribuerat en ny turistbroschyr och deltagit i olika
nätverk i regionen som gäller turistutveckling.
Läsplattor för att lättare hitta turistinformation placerades ut på platser där turister vistas under sommarmånaderna. Platser där läsplattor placerades var:
• Turistbyrån i Skokloster
• Åbergs Museum

Bolaget har tillsammans med Almi bjudit in 30-tal
SFI elever till informationsmöte om starta eget.

• Shellmacken

Under året har Håbo Marknads AB inom ramen
för Företagslyftet gjort 40-tal möten med befintliga
företag och hjälpt till att precisera och analysera
företagens utvecklingsbehov för att kunna växa.

Nya broschyrställ har tagits fram för placering i
Bålsta centrum och Skokloster Macken.

Almi har erbjudit elva företagare platser i ett
VD-nätverk och arbetsförmedlingen har försökt
hjälpa fem företag som har svårt att hitta kvalificerad personal.
Bolaget samarbetar med företagarföreningarna i
kommunen och har under året arrangerat åtta
Frukostmöten, varav två studiebesök på Gyproc
och Bro Park Galopp.
Årets företagsmingel på Krägga Herrgård som
arrangerades tillsammans med Håbo Hus och
Håbo kommun drog ett rekord antal besökare,
215 personer. Nyheten på minglet var fyra fokusområden, ”Det går bra för Håbo”, ”Företags- och
bostadsmark”, ”Nya nätverket Relation E18” och
”Entreprenörskap i skolan”. På minglet delades ut
diplom i fyra klasser.
För att främja handeln i Håbo kommun är Håbo
Marknads AB en drivande kraft i föreningen Bålstas
Bästa, som tar fram ett värdekupongshäfte med
erbjudande till 60 lokala handlare. Det stora syftet
är att öka handeln på hemmaplan, stödja föreningslivet och skapa en talangfond. 17 lokala föreningar
sålde cirka 1400 häften för totalt 280 000 kronor,
varav hälften gick direkt till föreningarna. På Håbo
Festdag delade föreningen ut 120 000 kronor i
stipendier till nio olika föreningar och ungdomar.

Entreprenörskap för ungdomar
Under första halvan av året har bolaget slutfört
sitt uppdrag kring entreprenörskap i skolan.
Aktiviteterna Uppfinnare Olle för årskurs 5,
Öppna Eget för årskurs 9 och Roligaste Sommarjobbet för 15-19 åringar har genomförts. Bolaget
har under hösten lämnat över uppdraget kring
entreprenörskap i skolan till skolförvaltningen.

• Skokloster Macken.

Håbo Marknads AB har drivit turistbyrå med tre
anställda i Skokloster under sommarmånaderna.
Budgeten har genomförts enligt plan. Årets
resultat visar ett underskott på 4,7 miljoner.
Det beror på kostnader för rondellbygget Västerskog/brandstationen och planarbeteskostnader för
Dragelund.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
Bokslut 2015

Bokslut 2016

Verksamhetens intäkter

23 253

3 238

Verksamhetens kostnader

-7 711

-11 914

-58

-58

15 386

-8 676

-103

-97

Periodiseringsfond

-3 838

4 067

Skatt

-2 539

4

tkr

Avskrivningar
Verksamhetsnetto
Finansnetto

Resultat
Omslutning
Soliditet

9 003

-4 703

31 557

30 661

53,4%

39,6%

Investeringar
Inga investeringar har genomförts.

Viktiga förändringar och trender
Efterfrågan på företagsmark ökar hela tiden. Det
beror på att Håbo kommun mer och mer tillhör
Storstockholmsområdet. Dragetområdet är fulltecknat med cirka 90 000 kvadratmeter företagsmark.
Tillsammans med Håbo kommun påbörjas detaljplaner för Logistik Bålsta och Dragelund.
Det kommer om några år att skapa stora arealer
för företagsetableringar.
Nu kan bolaget arbeta vidare med en långsiktig planering för större företagsområden, vilket kommer att
gynna lokala företag och företag som vill flytta till Håbo.
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Enköping-Håbo
sonal från Enköping-Håbo har deltagit vid ett antal
större bränder i regionen under året och ett antal
samarbetsprojekt har startats upp.
Antalet anlagda bränder har ökat till följd av en allmän social oro. Räddningstjänsten samarbetar med
övriga kommuner i regionen för att förebygga denna
typ av händelse.
2016 är 4 av 16 mål uppfyllda. För att förbättra resultatet 2017 har målprocessen förbättrats för att bli
mer kopplad till verksamheten. Flera av målen från är
omformulerade och flyttade till 2017.

Samarbetet i regionen fortsätter att utvecklas. Per-

Uppdrag och ansvarsområde
Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullfölja de skyldigheter som medlemskommunerna har enligt lagen om
skydd mot olyckor.
I förbundets uppdrag ingår att utbilda kommunens
anställda i brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete och HLR (hjärt- och lungräddning).

Räddningstjänsten visar på ett överskott på 1 miljoner
kronor. Det egna kapitalet är fortsatt negativt,
-606 000 kronor.

• Det egna kapitalet ska uppgå till minst
400 000 kronor.
• Likviditeten ska inte understiga 2 miljoner
kronor.
• Investeringar ska täckas av egna medel.

Indikator

Medel
2011–2015

Resultat
2016

Önskvärt

33,2

27

0

0,6

0

0

143,875

iu

0

Antal insatser i
tillsynsobjekt,LSO

24

27

0

Antal insatser i tillsynsobjekt med tillstånd
brandfarlig vara

0,4

0

0

Antal insatser vid
eldstadsrelaterade
bränder

5,2

3

0

Antal anlagda
bränder

12,6

19

0

Antal brand i byggnad / 10 000 invånare

12,8

11

0

Antal brand ej i byggnad / 10 000 invånare

17

22

0

Andel insatser där
allmänheten agerat

72,0%

75%

100%

Andel fungerande
brandvarnare vid
brand i bostad

33,0%

33%

100%

Andel brandvarnare
i bostad vid sotning

99,0%

iu

100%

Förbundet är uppdelat i sex insatsområden med
varsin brandstation.

Antal skadade i
olyckor med räddningsinsats/
10 000 invånare

Måluppfyllelse

Antal omkomna i
bränder

Målen från handlingsprogrammet som gäller för
mandatperioden 2015–2018 har brutits ned till
årliga mål i förbundets verksamhetsplan.
Utöver arbetet med de långsiktiga målen från
handlingsprogrammet följer förbundet även upp de
övergripande målen från ägardirektivet genom ett
antal indikationer. Förbundet ska dessutom
upuppfylla ett antal ekonomiska mål från ägardirektivet.
Endast 4 av 16 mål är uppfyllda 2016. För att
förbättra resultatet 2017 har målprocessen förbättrats för att bli mer kopplad till verksamheten. Flera
av målen från är omformulerade och flyttade till
2017. De ekonomiska målen från ägardirektivet
som skulle genomföras 2016:

Från ägardirektivet:
• Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning
i balans eller resultera i ett överskott

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

Trend

Trendfärgerna visar uppgång eller nedgång från föregående år.

Räddningstjänsten

Sammanfattning

–
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Mål 2016

Mätning

Inviga ny brandstation i Veckholm

Genomfört

Genomförtt

Projektera ny brandstation i Örsundsbro

Färdiga planer

Uppskjutet till 2017 pga problem i Veckholm.

Projektera räddningsvärn på Bryggholmen och Arnö

Färdiga planer

Avtal tecknat om lokal på Arnö.
Bryggholmen under 2017.

80% räddningsinsatser ska påbörjas inom 20 min

Insatstider
i Core

67%. Försämring jämfört med 2015 Målet
kan vara för högt satt och ska utvärderas.

Antal vakanta beredskapspass för RIB ska minska från
86,7 vakanta pass 2014

Antal vakanta
pass

39,7 vakanta pass under 2016.

Analysera omloppstider för tankfordon och kartering
av fyllnadsbrandposter

Rapport med
analys

Utredning sker under 2017.

Tillgång på tankbil i förbundets alla delar

Placerade tankfordon

Örsundsbro saknar tankbil vilket planeras
efter stationsbygget.

Genomföra övningar och uppdatera planer för särskilda
riskobjekt i kommunerna

Övningar och
planer

Flera studiebesök har genomförts men
förbundet behöver utveckla metoder för
insatsplanering

Höja medvetandet om räddningstjänstens insatstider för
höjd- och tankfordon i kommunernas planprocess

Infoaktiviteter

Inga särskilda aktiviteter under 2016.

Utveckling av samarbetet i räddningsregionen
gemensamma utbildningar, RIB

Exempel på
samarbeten

Nätverk mellan Brandcheferna och ett
antal projektgrupper finns.

Den operativa förmågan ska beskrivas i mätbar
kompetensplan

Beskriven mätbar kompetens

Kompetensplan framtagen och
uppföljningsmetoder tas under 2017.

Utföra 250 tillsyner

Antal tillsyner

233 tillsyner genomförda 2016

Genom uppsökande verksamhet informera om
brandskydd

Antal informerade

1 436 personer har informerats vid olika
tyoer av aktiviteter.

Utveckla mätmetoder för fler av verksamhetens processer

Antal mätvärden

Förbundet ökar antalet tillgängliga
mätningar för verksamheten.

Ta fram förslag på effektivisering genom samarbete
mellan kommunerna och förbundet

Förslag och
besparing

Lösningar har undersökts men inget konkret
2016

Minst 1 % av medlemsbidraget ska användas för att
återställa negativt eget kapital

Eget kapital

Förbundet avsätter mer än 1 % för 2016.

Målen i verksamhetsplanen för 2016 som skullegenomföras under året:
Delvis uppfyllda mål och
Uppfyllda mål

Från förbundet:
• Avsätta 1 procent av medlemsbidraget i eget
kapital.
3 av 5 mål av de ekonomiska målen är uppfyllda.
Resultatet 2016 innebär ett överskott på 1 miljoner
kronor. Det egna kapitalet är fortsatt negativt,
-606 000 kronor. Däremot har mer än 1 procent
av medlemsbidraget kunnat avsättas till eget
kapital och underskottet från 2013 har hanterats.
Likviditeten vid årsskiftet var 1,3 miljoner kronor.
Övergripande mål och indikationer som skulle
uppnås under året:

Räddningstjänsten ska arbeta för att förhindra
och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor:
• Skador på liv, egendom och miljö ska förhindras
genom en effektiv räddningsinsats.
• Inga olyckor som kan orsaka räddningsinsats
ska ske i verksamheter där tillsyn genomförs
enligt LSO (lag om skydd mot olyckor) och LBE
(lag om brandfarliga och explosiva varor).

• Inga bränder ska uppstå på grund av eldstäder
som omfattas av kraven på rengöring & brandskyddskontroll.
• Invånarna har kunskap om hur risker förebyggs
och har förmågan att göra en egen första insats.
De övergripande målen från ägardirektivet som
förbundet följer upp genom ett antal indikatorer:

Mått
Antalet trafikolyckor och antalet falska automatlarm ökar 2016 medan antalet ”brand i byggnad” är
lågt. Antalet ”brand ej i byggnad” ökar kraftigt. Ett
högre antal anlagda bränder bidrar till ökningen.
Kommunerna växer och antalet bygg- och plan
ärenden ökar kraftigt. Förbundets målsättning
är att utföra 250 tillsyner vilket inte uppnås
under 2016.
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Årets händelser
Ansträngningar för att nå ett ekonomiskt överskott
präglar 2016. Olika åtgärder för att spara pengar
värderas och slutligen leder omräknade pensionsberäkningar till att årets ekonomiska mål uppfylls.
Antalet anlagda bränder ökar till följd av en
allmän social oro. Räddningstjänsten samarbetar
med medlemskommunerna för att förebygga denna
typ av händelse.
Samarbetet i regionen fortsätter att utvecklas.
Personal från Enköping-Håbo deltar vid ett antal
större bränder i regionen under året och ett antal
samarbetsprojekt startas upp.
Förbundet utvecklar fler mätmetoder för olika
delar av verksamheten. En kompetensplan för
räddningstjänstens förmåga presenteras i slutet av
2016. Målsättningen är att kompetensplanen ska
förses med metoder för uppföljning under 2017.
Byggandet av Veckholms brandstation inleddes
sent 2015 och planen var att den skulle börja
användas 2016. Förseningar medför att brandstationen inte invigs.
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Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
Bokslut 2015

Bokslut 2016

Verksamhetens
intäkter

4 457

4 784

Verksamhetens
kostnader

-54 709

-55 878

tkr

Avskrivningar

-1 918

-2 240

Ersättning från
medlemmar

51 550

54 500

Finansiella intäkter

5

8

Finansiella kostnader

-204

-167

Resultat

-819

1 007

2016 visar räddningstjänsten ett positivt resultat
på 1 miljon kronor. Efter det negativa resultatet
2015 har ett omfattande arbete genomförts för att
få bättre ekonomisk kontroll och uppföljning.
Under året har förbundets pensionsprognoser
granskats vilket visat att underlagen till pensionsförvaltaren är fel. Jämfört med prognosen från
delårsrapporter förbättras resultatet med 1,4
miljoner kronor.
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Resultatet påverkas dock negativt av höga personalkostnader. Kostnaden för timanställda är högre
än budgeterat. RIB (räddningstjänstpersonal i
beredskap) i Enköping är 500 000 kronor dyrare
än budgeterat vilket beror på en kombination av
ökad övningstid och ökat antal larm.

Investeringar
Bokslut 2015

Bokslut 2016

Utgifter

-9 749

-3 161

Summa

-9 749

-3 161

tkr
Inkomster

2016 gick investeringarna främst till inköpet av
två pickuper och till renoveringen av rökövningshuset i Enköping.

Viktiga förändringar och trender
Samverkan med andra räddningstjänster ökar och
med tiden kommer frågan om en större förbundsbildning att ställas. Samarbetet i regionen kan
utvecklas till att omfatta fler områden än larm och
operativ ledning.
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Inom några år kommer en översyn av lagen göras
som kan öppna upp för nya driftformer inom
räddningstjänst. Räddningstjänstens agerade vid
insatser ifrågasätts oftare och verksamheten
granskas i media. Konflikten med brandmännens
riksförbund under sommaren 2015 var bara första
steget i en förändrad avtalsmodell för de RIBanställda brandmännen (räddningstjänstpersonal
i beredskap). Denna anställningsform kan komma
att förändras och tvinga fram nya sätt att säkerställa räddningstjänst i glesbygdsområden.
Förbundet behöver fortsätta utveckla arbetet
med processorienterad kvalitetsutveckling och
hitta relevanta mättal för verksamheten.
Förbundets utmaning de kommande åren är att
finansiera ett stort investeringsbehov. 2016–2018
planeras tre nya brandstationer i Enköping.
Förbundet har även behov av att investera i nya
brandfordon.

Räddningstjänsten

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har
länge velat privatisera räddningstjänsten vilket
inte är möjligt med gällande lagstiftning.

118

Revisionsberättelse

Håbo kommun årsredovisning 2016

Håbo kommun årsredovisning 2016

Revisionsberättelse

119

Diarienummer 2017/00112

Vill du jobba hos oss?

Julpyntade rondeller.

Drake i Järnvägsparken.

100-årskalas på Pomona.

Rektor Jonas söker personal.
Söker du sommarjobb?

Följ Håbo i sociala medier!
I sociala medier kan du följa kommunens arbete, ta del av nyheter från alla våra
verksamheter och ställa dina frågor till Kontaktcenter.

Du hittar oss här:

facebook.com/habokommun

instagram.com/habo_kommun

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

twitter.com/habokommun

