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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN 

1 Inledning 

Enligt tidigare beslut skall styrelsers och nämnders mål och internbudget samt 
investeringsbudget för år 2013 rapporteras till kommunfullmäktige. 

Detta för att kommunfullmäktige ska ha vetskap om nämndernas mål och internbudget. 
Nämndernas mål har utarbetats fram utifrån de kommunövergripande målen och ligger 
till grund för uppföljning i samband med bokslut och delårsbokslut. 

2 Styrmodell för målstyrning 

Modellen för målstyrning avser att underlätta fullmäktiges styrning av nämnder och 
styrelse. Målstyrning skapar förutsättningar för ett decentraliserat beslutsfattande där 
verksamheternas kompetens används på bästa sätt samtidigt som de förtroendevalda kan 
styra verksamheten utan detaljkunskaper. 

Målstyrningen syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot 
önskat resultat. Tydliga mål, delaktighet och helhetssyn är förutsättningar för leverans 
av kvalitativa tjänster och god service till invånarna. 

I Håbo kommuns finns mål på alla nivåer i organisationen. 

• Kommunfullmäktiges mål. 
 
Mål och riktlinjer för verksamheten ska enligt kommunallagen (KL 3.9) 
fastställas av kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ.I 
Håbo kommuns modell för målstyrning fastställer kommunfullmäktige mål för 
varje mandatperiod. 
 

• Nämndernas mål 

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten (KL 6:7). I nämnderna ska kommunfullmäktiges mål brytas ner så att 
de fungerar för respektive nämnds verksamheter men också bidrar till 
kommunfullmäktiges mål. 
 
Nämndernas mål följs upp med stöd av nyckelindikatorer som beskriver 
måluppfyllelsen. Nyckelindikatorerna ska vara mätbara, relevanta och väsentliga i 
avgörandet av om nämnden är på rätt väg och huruvida målen nås. Genom 
utvärderingen av nämndernas mål utvärderas även kommunfullmäktiges mål. 

• Mål för avdelningar och enheter 
 
Avdelningar och enheter fastställer årligen sina mål för vad som ska uppnås, 
med beaktande av nämndens prioriterade mål. Därefter bestäms aktiviteter som 
beskriver vad som ska göras för att målen ska nås. Mål och aktiviteter bestäms 
utifrån kunskap om verksamhetens styrkor och svagheter. I normalfallet kan 
dessa sorteras in under nämndens prioriterade mål, men kan även formuleras 
separat. Målen ska finnas på den nivå där det finns ett formellt chefsansvar dvs. 
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där det finns budgetansvar. Mål och aktiviteter för avdelningar och enheter 
fastställs och följs upp i linjeorganisationen. 
 

• Mål för medarbetare 

Ledarskap och medarbetarskap är viktiga förutsättningar för att målstyrningen ska 
fungera. Chefen har en viktig uppgift i att förmedla förväntat resultat där målen bryts 
ned och görs tydliga. Alla medarbetare måste se sin roll i helheten och sträva mot 
samma mål och det är viktigt att medarbetarna känner till målen från fullmäktigenivå till 
avdelnings- och enhetsmål. I samband med medarbetarsamtal ska överenskommelse 
träffas där målen bryts ned till varje enskild medarbetare. 

Förståelse och kunskap om vad som prioriteras och varför är en förutsättning för 
effektivitet i verksamheten. Förståelse uppnås genom dialog mellan och inom 
kommunens olika enheter och mellan tjänstemän och politiker. 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens vision och de prioriterade målen. 
Nämnderna beslutar därefter sina mål som ska bidra till fullmäktiges prioriterade mål 
samt indikatorer som stöd för utvärdering av måluppfyllelsen. Dialog mellan 
förtroendevalda och tjänstemän inför besluten samt samverkan med de fackliga 
organisationerna skapar delaktighet. 

I förvaltningsorganisationen beslutas mål och aktiviteter för enheter och avdelningar 
efter diskussioner på arbetsplatsträffar. Medarbetarnas åtaganden och mål formuleras i 
samband med medarbetarsamtal 
 

3 Kommunfullmäktige mål och politisk viljeinriktnin g 

Nedan redovisas Kommunfullmäktige målen för planperioden 2012 -2014. 

3.1 Prioriterade mål 

PRIORITERADE MÅL 2012-2014 

För perioden 2012-2014 har tre mål på kommunfullmäktiges nivå prioriterats: 

- barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande, 

- förtroendet för Håbo kommun ska öka och 

- Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål har varje nämnd i uppdrag att arbeta 
fram egna måldokument. Dessa ska innehålla nämndens egna prioriterade mål och 
nämndens åtgärder för att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

I det följande redovisas fullmäktiges mål, med motivering till varför just detta mål valts, 
strategi för att uppnå målet. 
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Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling 
och lärande. 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. Särskilt viktigt är att elevernas kunskapsresultat förbättras. 

Strategier 

Vi ska satsa på att skapa förutsättningar för ett ökat föräldraengagemang. 

Pedagogernas insatser för att elevernas resultat ska öka är avgörande, varför särskilda 
satsningar ska göras på personalens kompetensutveckling. 

Vi ska satsa på att vidareutveckla samverkan mellan skolan, socialförvaltningen och 
andra aktörer, för att på bästa sätt ge stöd till barn/elever med särskilda behov. 

Barn och unga ska erbjudas berikande kulturupplevelser och fritidsaktiviteter. 

Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

Motivering 

Genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar visar att förtroendet för Håbo 
kommun behöver öka. 

För fortsatt tillväxt krävs bland annat hög attraktionskraft vilket ett starkt varumärke 
bidrar till. Stort förtroende är en viktig del av en kommuns varumärke. 

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

Strategier 

Vi ska satsa extra på att stärka varumärket Håbo kommun, såväl ur ett medarbetar- som 
medborgarperspektiv, i syfte att öka förtroendet. 

Vi ska utveckla vår medborgardialog för att skapa ett bättre resultat och ökad 
delaktighet. 

Vi ska förbättra servicen genom en bättre tillgänglighet i kontakt med kommunens 
verksamheter. 

Vi ska skapa ökade kunskaper om kommunens verksamheter genom ökad information i 
lokala medier och på webben. 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

Motivering 

En balanserad ökning av antalet kommuninvånare ger bättre förutsättningar för god 
kommunal service inom exempelvis skola, vård och omsorg. 

En ökning av antalet arbetstillfällen ger förutsättningar för att utveckla den lokala 
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kommersiella servicen, i form av till exempel restauranger och handel. 

Strategier 

Vi ska satsa extra på att skapa attraktiva bostadsområden genom att planlägga 
bostadsmark i sjö- och centrumnära lägen. 

Vi ska erbjuda verksamhetsmark genom att planlägga attraktiva områden med bra 
skyltläge och bra kommunikationer. 

Vi ska förbättra kommunikationerna inom kommunen, samt till och från kommunen, i 
syfte att underlätta för kommuninvånarna att kunna bo och verka i kommunen. 

3.2 Finansiella mål 

Långsiktiga mål 

Skatten ska inte höjas. 

Mål för planeringsperioden 

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

4 Omvärldsanalys - ekonomi 

4.1 Omvärldsanalys 

Nedan återges hur Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer samhällsekonomin utifrån 
vår omvärld, under planeringsperioden, och hur detta kommer att påverka kommunsektorn. 

4.1.1 Konjunktur och ekonomisk utveckling 
I tidigare bedömningar har Sveriges kommuner och landsting (SKL) utgått från att 
skuldkrisen i Europa kommer att lösa sig under ordnade former, men att detta kommer 
att ta tid. Det innebär att oron för ett finansiellt sammanbrott kommer att kvarstå under 
lång tid men att den efterhand gradvis lättar. Utvecklingen i euroområdet har mot denna 
bakgrund bedömts bli svag under det första halvåret i år. 

Allt fler tecken tyder på en förbättrad konjunktur. Hushållen lättar på sina plånböcker 
samtidigt som företagens framtidsförväntningar ljusnar. Inte bara här hemma utan också 
i andra länder är tongångarna nu mer positiva. Mycket talar därför för att konjunkturen 
är på väg att vända upp igen. Men även om många tecken pekar rätt kvarstår att 
skuldkrisen i Sydeuropa fortsätter lägga hinder i vägen för en mer kraftfull 
återhämtning. Tillväxten i svensk ekonomi bedöms därför inte bli mycket mer än 
måttlig. BNP beräknas öka 0,6 procent i år och 2,6 procent 2013. Stora utmaningar på 
arbetsmarknaden kvarstår därmed. Den bräckliga tillväxten ger inte utrymme för någon 
sysselsättningsökning. Istället stiger arbetslösheten. 
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4.1.2 Skatteunderlagsprognoser 
Skatteunderlagsprognosen nedan bygger på den samhällsekonomiska bild som 
sammanfattas här ovan. Utvecklingen av de variabler som har störst betydelse för 
skatteunderlaget framgår av tabell 4.1.3 Nyckeltal för den svenska ekonomin, nedan. 

 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 

SKL, arp 2012 3,2 3,7 3,8 3,7 4,3 

VP, apr 2012 3,5 3,4 3,8 4,3 4,9 

ESV, mar 
2012 

3,4 3,7 3,7 4,1 4,7 

SKL, feb 2012 3,0 3,2 3,6 4,0 4,7 

BP, sept 2011 2,3 3,3 3,8 4,8 4,4 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

Som framgår av tabell ovan visar regeringens skatteunderlagsprognos i 
vårpropositionen en starkare ökning år 2011 än Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) är främst en följd av att de räknar med större pensionsinkomster. År 2012 
förutspår regeringen en minskning av arbetade timmar, vilket är den huvudsakliga 
förklaringen till att SKL prognostiserar högre ökningstakt än regeringen detta år. 
Regeringens mer optimistiska syn på tillväxt och sysselsättning därefter leder till att 
deras prognos visar högre skatteunderlagstillväxt än SKL:s under senare delen av 
kalkylperioden. Sammantaget innebär detta att båda prognoserna visar lika stort 
skatteunderlag år 2013. Den högre ökningstakten i regeringens prognos åren därefter 
leder till en ackumulerad differens på 1,6 procentenheter år 2016. 

Den största skillnaden mellan SKL:s och Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos för 
år 2011 är att skatteavdragen är mindre i ESV-prognosen. Åren 2012 och 2013 visar de 
båda prognoserna en likartad utveckling. Den större skillnaden för de sista åren i 
kalkylen förklaras bland annat av att ESV:s prognos visar snabbare ökning av 
pensionsinkomsterna, lägre grundavdrag och starkare sysselsättningstillväxt. År 2016 är 
den ackumulerade ökningen enligt ESV:s prognos högre än enligt SKL:s men lägre än 
enligt regeringens. Kommunen använder sig av SKL,s prognos per 26 april i förslag till 
budget 2013 och finansplanen för åren 2014-2015. 

4.1.2.1 Bedömning av skatteintäkterna för åren 2013-2015 
För Håbo kommun innebär skatteprognoserna daterade 2012-04-26 att 
planeringsförutsättningar försämrats jämfört med SKL prognos 2012-02-16.  
Anledningen är bland annat försämring i kostnadsutjämning med ca 6,0 mkr och LSS-
utjämningen med 5,6 mkr. Skatteintäkterna ökar med ca 7,7 mkr. 

Totalt försämras skatteintäkter och utjämning för år 2013 enligt den senaste prognosen 
från SKL med 4,5 mkr jämfört med prognosen 2012-02-16. För år 2014 minskar 
skatteintäkterna och utjämningen med 6,8 och med 10,0 mkr år 2015 jämfört med den 
ursprungliga prognosen, daterat 2012-02-16, se tabellen nedan. 

Uppdatering av skatteutjämningens komponenter hänger samman med att ny data 
indikerar på förändringarna i befolkningen för kommunen och delvis på eftersläpning i 
utjämningssystemet. 
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 Prognos 
2012-02-16   Prognos 

2012-04-26   

 Prognos 
2013 

Prognos 
2014 

Prognos 
2014 

Prognos 
2013 

Prognos 
2014 

Prognos 
2015 

Skatteinkomster 877 425 912 522 955 410 885 093 917 842 957 309 

Inkomstutjämning 48 142 50 075 52 397 48 559 50 354 52 497 

Kostnadsutjämning -22 465 -22 612 -22 754 -28 453 -28 640 -28 819 

Regleringsavgift 5 779 796 -5 918 4 792 110 -6 164 

LSS-utjämning -34 063 -34 287 -34 501 -39 678 -39 938 -40 188 

Fastighetsavgift 31 795 31 792 31 795 31 795 31 795 31 795 

Summa  906 613 938 286 976 429 902 108 931 523 966 430 

4.1.3 Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 

BNP 5,9 4,0 0,6 2,6 3,5 3,7 

Sysselsättning, Timmar 2,6 2,3 0,0 0,1 1,0 1,2 

Öppen arbetslöshet, 
nivå 

8,4 7,6 7,8 7,9 7,3 6,7 

Timlön, 
nationalräkenskaperna 0,5 3,2 3,3 3,2 3,4 3,7 

Timlön, 
konjunkturlönestatistiken 

2,6 2,5 3,2 2,9 3,1 3,7 

Konsumentprisindex, 
KPIX 

1,8 1,1 1,4 1,1 1,4 1,6 

Konsumentpris, KPI 1,2 3,0 1,3 1,1 1,8 2,2 

Från och med 2014 antas det bli bättre fart i svensk ekonomi. Bedömningen för åren 
2014–2016 utgår från att resursutnyttjandet i den svenska ekonomin normaliseras och 
att arbetslösheten gradvis tar sig ner mot 6 procent. Det innebär att produktion och 
sysselsättning ökar snabbare än normalt samtidigt som löner och priser stiger i allt 
snabbare takt. När ekonomin når jämvikt 2016 är arbetsmarknadsläget och löne-
utvecklingen i samklang med en inflation på 2 procent. 

Tillväxtutsikterna för svensk ekonomi är i övrigt mycket ljusa. Den privata sektorns 
finansiella sparande är högt vilket innebär att en betydande potential finns för ökad 
privat konsumtion och företagsinvesteringar. Samtidigt är statens och kommunsektorns 
finanser i relativt gott skick – trots lågkonjunkturen. I den offentliga sektorn finns inga 
behov av budgetsaneringar och besparingar som i många andra länder. Sammantaget 
innebär det att den svenska ekonomin har potential att växa relativt snabbt när 
utvecklingen i euroområdet väl börjar stabiliseras. 

4.1.4 Förslag till förändringar av nuvarande utjämningssystem (sou 
2011:39) 

Utjämningskommittén.08. lämnade sitt betänkande Likvärdiga förutsättningar – 
översyn av den kommunala utjämningen (sou 2011:39) till regeringen i april 2011. 
Betänkandet innebär omfattande ekonomiska omfördelningseffekter som skulle få stor 
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betydelse för kommunens resultat från år 2013. Regeringen har emellertid ännu inte lagt 
fram någon proposition till riksdagen om ett nytt utjämningssystem. Om förslaget till 
nytt utjämningssystem hade trätt ikraft år 2013, allt annat lika, hade Håbo kommuns 
avgift i kostnadsutjämningen minskat med 1 003 kr per innevånare eller med brutto 
ca 20,0 mkr, exklusive införande regler. 

4.1.5 AFA försäkringspremier 
År 2012 fick kommunen en återbetalning av AFA försäkringspremier. Återbetalning 
avser premier för Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) och avgiftsbefrielse-
försäkringen avseende åren 2007 och 2008. AFA Försäkring är mycket välkonsoliderat. 
Detta beror dels på att försäkringsersättningarna kommer att vara betydligt lägre än 
förutsett till följd av den reformerade sjukförsäkringen, vilken medfört betydande 
minskningar av inflödet av sjukersättningsfall till AFA Sjukförsäkring, dels på god 
finansiell avkastning av kapitalet. Detta möjliggör återbetalning. 

För år 2013 är avgiften till AFA försäkring 0 kr, innebärande att 1,8 mkr kan återföras 
till resultatet. I förslag till budget 2013 har en reducering gjort på posten kalkylerad 
pension och upplupna lönekostnader. 

5 Befolkningsutveckling enligt kommunens prognos fö r 
planperioden 

För åren 2013-2015 bedöms att befolkningen i kommunen kommer att växa med i 
genomsnitt 180 personer per år. Befolkningstillväxten mellan åren 2009-2011 var i 
genomsnitt 163 personer. Nedan redovisas prognosen dels för år 2012 och för 
planeringsperioden 2013-2015. 

Ålder 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 

0 201 206 204 203 208 

1-5 1 344 1 271 1 246 1 190 1 169 

6-9 1 153 1 195 1 158 1 158 1 145 

10-12 792 815 860 889 896 

13-15 735 740 776 798 821 

16-18 896 862 775 726 731 

19-24 1 467 1 500 1 586 1 602 1 587 

25-44 5 012 4 956 4 907 4 942 4 918 

45-64 5 068 5 117 5 149 5 198 5 267 

65-74 2 145 2 299 2 421 2 458 2 507 

75-79 415 429 478 537 615 

80 -W 487 510 520 556 570 

Summa 19 715 19 900 20 080 20 257 20 434 

      

Förändringar 
mellan åren 

 185 180 177 177 
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6 Tidplan och aktiviteter för budgetarbete år 2013 och plan 
2014-2015 

Datum  Aktivitet  

15 Februari Skatteprognos avseende åren 2012-2015 

19 mars Ledningsgrupp förberedelse inför omvärldsanalys/verksamhetsanalys 

20 mars Direktiv för utarbetande av planeringsramar, tidplan 

10 april Beslut om investeringsbudget och budgetstyrprinciper år 2013, plan 2014-
2015 Kommunfullmäktige 

16 april Omvärldsanalys (befolkningsprognos) / verksamhetsanalyser (drift o 
investeringsbudget, finansplan 

16 april Regeringen presenterar vårpropositionen 

19 april Ledningsgrupp förberedelse inför budgetkonferens den 2/5 (heldag) 

26 april Skatteunderlag prognos 

2 maj Budgetkonferens, ordinarie och ersättare i fullmäktige, nämnder inbjuds 
samt ledningsgruppen och ekonomer. 

8 maj ( Budgetramar åren 2013 – 2015 KS-au) 

 Information till komsam 

21 maj udgetramar o mål åren 2013 – 2015 (Skatt och budget) Kommunstyrelsen 

11 juni Kommunfullmäktige beslutar om skatt och budget o KF-mål 2013 och plan 
2014- 2015 

16 augusti Ny skatteunderlagsprognos 

24 september Beslut om investeringsbudget och budgetstyrprinciper år 2013, plan 2014-
2015 Kommunfullmäktige (NYTT) 

V 38 september Regeringen avger budgetpropositionen 

Prel. 11 okt Nämndernas fastställer mål och budget för år 2013 utifrån budgetramar 
samt plan 2014-2015 

17 december Kommunens budget för år 2013 och plan 2014-2015. Rapporteras till 
Kommunfullmäktige 

7 Driftbudget 2013 och plan 2014-2015 

7.1 Skattesats år 2013 

Skattesatsen för år 2013 föreslås oförändrad och uppgår därmed till 21:34. 

7.2 Beräkningar av ekonomiska ramar i driftbudget 2 013 

De ekonomiska ramarna för år 2013 bygger på nämndernas budgetar för år 2012 med 
korrigering för volymer. Majoriteten har utifrån de av förvaltningarna redovisade 
behoven lagt förslag till budgetramar för styrelser/ nämnder. 

Övriga kostnadsökningar som inte kompenserats i ramarna 2013 ska av nämnderna 
beaktas i det fortsatta budgetarbetet exempelvis KPIX 1,0 procent och uppräkning av 
internhyra 1,6 procent. Övriga indexuppräkningar avseende köp av verksamheter eller 
dylikt skall även beaktas av nämnderna. Nämnderna skall i sina interna budgetar för år 
2013 kalkylera med ett arbetsgivaravgiftspålägg på 39,08 procent oförändrat från år 
2012. 

De behov som förvaltningarna redovisat och därav följande krav på utökade 
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budgetramar har av majoriteten prioriterats enligt följande och tillförts nämnderna; 

7.2.1 Tillskott/reduceringar i nämndernas ramar år 2013 
 Belopp ,tkr  

1 ) Lönekostnadsökning 2,25 % på årsbasis 11 731 

2 ) Uppräkning av intern hyran 1,6 procent (860 tkr) 0 

3 ) Övriga ram utökningar/satsningar 31 978 

Varav nytt äldreboende start 1 februari 2013 20 525 

4 ) Verksamhetsanpassningar reduceringar p.g.a. volym -13 872 

5 ) Effektiviseringskrav på nämnderna -3 700 

Summa  26 137 

1) Nämndernas budgetramar har utökats med kalkylerad lönekostnadsökning med 2,25 
procent för år 2013, utifrån budgeterat löneunderlagssumma för år 2012. Om 
lönekostnadsökningen för år 2013 blir högre än kalkylerat ska det finansieras av 
nämnderna genom effektiviseringar. 

2) Miljö och tekniknämnden har kompenserats med 1,6 procent eller ca 860 tkr i form 
av ökade hyresintäkter fr. o m 1 januari 2013, från nämnderna. 

3) Övriga satsningar om 32,0 mkr är uppdelade per respektive nämnd och kommenteras 
nedan; 

4) Reduceringar av nämnderna ramar har skett i de fall då volymer avviker eller om 
inriktning av verksamheten förändrats. För kommunstyrelsen har anslaget till KS 
förfogande utgått. 

5) Effektiviseringskrav är utlagt om 3,7 mkr eller med 0,44 procent på nämnderna. 

7.2.1.1 Övergripande verksamheter 
Kommunfullmäktige, stöd till politiska partier, och revision och 
överförmyndarnämnden tillförs sammanlagt ca 196 tkr i utökat anslag ca 6,4 procent i 
ram utökning 

7.2.1.2 Kommunstyrelsen 
Tillskott/satsningar 

Kommunstyrelsen tillförs netto 3 217 tkr i ram utökning varav 697 tkr för kalkylerad 
lönekostnadsökning och 1 500 tkr för att förnya/uppdatera bl.a operativsystem och 
Office applikationer för kommunens samtliga verksamheter. 

Övriga utökningar om 1 570 tkr avser kontaktcenter, IT-jouren och tillskott till 
räddningstjänsten. 

Effektiviseringskrav 

Kommunstyrelsen har ett effektiviseringskrav på 550 tkr inför år 2013. 

Till kommunstyrelsens förfogande  

Särskilda medel om ca 4,7 mkr till kommunstyrelsens förfogande utgår, år 2013. 
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7.2.1.3 Bildningsnämnd 
Bildningsnämndens budgetram minskas med netto 2,3 mkr beroende på att antalet 
elever inom gymnasieskolan beräknas minska under 2013. Nedan redovisas 
tillskott/reduceringar som påverkar nämnden budgetram. 

Tillskott/satsningar 

Lönekostnadsökningen är beräknad till 2,25 % på budgeterat löneunderlag år 2012. 
Ramen utökas med 1,3 mkr. 

Föreningsbidraget har urholkats. Fler föreningsaktiviteter och fler barn har sänkt 
bidraget från 38 kr till 33 kr per timme. Nämnden tillförs 150 tkr. 

Gymnasiesärskolan tillförs 200 tkr för att utöka lärartjänst från hösten -13, från 20 till 
24 elever. 

7.2.1.4 Skolnämnd 
Tillskott/satsningar 

Lönekostnadsökningen är beräknad till 2,25 % på budgeterat löneunderlag år 2012. 
Ramen utökas med 5,3. 

Redovisad volymkompensation är beräknad till 1,7 mkr 

Satsningar som påbörjades år 2011 att minska barngrupper inom förskoleverksamheten 
fortsätter år 2013 1,1 mkr 

Omsorg på obekväm arbetstid (nattis) 500 tkr 

Behörighet och legitimation (lärarlyft 2) 400 tkr 

Effektiviseringskrav 

Skolnämnden har ett effektiviseringskrav på 1 250 tkr inför år 2013. 

7.2.1.5 Socialnämnd 
Tillskott/satsningar 

Medel för drift av nytt äldreboende tillförs om 20,5 mkr. 

Kalkylerad driftkostnad                               17 000 tkr 

Hyreskostnad + uppstartskostnad             4 415 tkr 

Intäkterna från brukarna                                 - 890 tkr 

Summa                                                          20 525 tkr 

Lönekostnadsökningen är beräknad till 2,25 % på budgeterat löneunderlag år 2012. 
Ramen utökas med 3,2 mkr. 

Demensteam startas upp genom omdisponering av resurser inom äldreomsorgen. 

Ekan 1,0 åa p.g.a 24-dygnsbeslut 400 tkr. 
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Dalvägen nytt boende startas upp från 1 september 8 årsarbetare 1,2 mkr. 

Hemtjänst budget utökas med 1,0 mkr. 

Helårseffekt – Ökad nattbemanning, Pomona 500 tkr 

År 2011 fattades beslut om att Sjövägens nuvarande gruppbostad skall rivas och ersättas 
av en nybyggnation på samma plats. Under byggtiden, som beräknas till cirka 1 år, 
måste de boende på sjövägen erbjudas ett ersättningsboende. Socialnämnden tillförs 
376 tkr för år 2013 för att finansiera merkostnader i samband med flytten. 

Reduceringar verksamhetsanpassningar 

Anpassningar/reducering av kostnader 2013 i samband med start av nytt äldreboende 

Minskad behov av köpt korttidsvård                - 1 000 tkr 

Minskad behov utskrivningsklara                    -    200 tkr 

Minskad behov institutionsvård                       -    400 tkr 

Korttidsboende integreras från 1 april            - 3 700 tkr 

Summa                                                                - 5 300 tkr 

Reducering 1,0 åa arbetsmarknadshandläggning från 1 april -175 tkr 

(ersätter köp av arbetsmarknadsåtgärder). 

Effektiviseringskrav 

Socialnämnden har ett effektiviseringskrav på 1 250 tkr inför år 2013 

7.2.1.6 Miljö- och tekniknämnd 
Lönekostnadsökningen är beräknad till 2,25 % på budgeterat löneunderlag år 2012. 
Ramen utökas med 1 167. 

Nämnden tillförs 730 tkr för att finansiera hyra av kontorsrum på vårdcentralen. 

Miljö och tekniknämnden har kompenserats för höjning av hyran med 1,6 procent eller 
ca 860 tkr i form av hyresintäkter fr. o m 1 januari 2013, från nämnderna. 

Satsning som gjordes på miljö- och tekniknämnden år 2011 fortsätter även år 2013 
innebärande att budget för underhåll lämnas oförändrad med 3,5 mkr och öronmärks för 
underhåll av kommunens gator och fastigheter utöver budgeterat anslag om 5,5 mkr för 
fastighetsunderhåll och 2,6 mkr för gatuunderhåll. 

1,0 årsarbetare fastighetsstrateg med miljöinriktning tillskapas genom att en årsarbetare 
miljöstrateg utgår. 

Effektiviseringskrav 

Miljö och tekniknämnden har ett effektiviseringskrav på 450 tkr inför år 2013. 



7.2.1.7 Sammanställning beräkning budgetramar 2013 

Driftredovisning 
KF 
budget 
2012 

Org. 
förändringar 
år 2012 1) 

Budget 
2012 efter 
korr. 

Lönekostnads-
uppräkning 
2,25% 

Effektiviseringar 
Red. 
Verksamhets- 
anpassningar 

Tillskott/ 
satsningar 

Summa 
ramökning 

Förslag 
till 
budgetra
m  
år 2013 

procentuell 
ökning 

Skattefinansierade 
verksamheter           

Kommunfullmäktige -800 0 -800 0 0 0 -83 -83 -883 10,3 % 

Stöd till politiska 
partier 

-800 0 -800 0 0 0 -70 -70 -870 8,75 % 

Valnämnd -20 0 -20 0 0 10 0 0 -10 - 

Revision -927 0 -927 0 0 0 -28 -28 -954 3,02 

Överförmyndare -515 0 -515 0 0 0 -15 -15 -530 2,91 % 

Kommunstyrelse -59 235 -897 -60 132 -697 550 0 -3 070 -3 217 -63 349 5,34 % 

Till 
kommunstyrelsens 
förfogande 

-4 697 0 -4 697 0 0 4 697 0 4 697 0 - 

Bildningsnämnd -137 843 577 -137 266 -1 294 250 3 700 -350 2 306 -134 960 -1,68 % 

Skolnämnd -341 843 320 -341 220 -5 339 1 250 0 -3 690 -7 779 -348 999 2,28 

Socialnämnd -210 428  -210 428 -3 234 1 250 5 475 -24 001 -20 510 -230 938 9,75 % 

Miljö- och 
tekniknämnd 

-86 676 0 -86 676 -1 167 450 0 -730 -1 447 -88 123 1,67 % 

Summa 
skattefinansierade 
verksamheter 

-843 784 0 -843 481 -11 731 3 700 13 872 -31 978 -26 137 -869 616 3,10 % 

1) Föreslagna budgetjusteringar i samband med delårsuppföljning per sista mars mellan skol-, bildningsnämnden och kommunstyrelsen 



 

7.3 Sammanställning driftbudget 2013 och plan 2014- 2015 

Driftredovisning  Bokslut 
2011 

Budget 2012 
1) Budget 2013  Plan 2014  Plan 2015  

Kommunfullmäktige -757 -800 -883 -824 -824 

Stöd till politiska partier -828 -800 -870 -870 -870 

Valnämnd -4 -20 -10 -220 -20 

Revision -846 -927 -954 -955 -955 

Överförmyndare -507 -515 -530 -530 -530 

Kommunstyrelse -66 201 -60 132 -63 349 -63 397 -63 397 

Kommunstyrelsens 
förfogande 

0 -309 0 0 0 

Lönekostnadsökningar 0 0 0 -16 099 -33 033 

Nytt gruppboende LSS 0 0 0 -4 000 -4 000 

Bildningsnämnd -131 923 -137 266 -134 960 -134 960 -134 960 

Skolnämnd -333 970 -345 270 -348 999 -348 999 -348 999 

Socialnämnd -200 994 -210 766 -230 938 -230 938 -230 938 

Miljö- och tekniknämnd -88 500 -86 676 -88 123 -88 123 -88 123 

Summa verksamheter  -824 530 -843 481 -869 616 -889 915 -906 649 

Taxefinansierade 
verksamheter 1 848 0 0 0 0 

Kapitaltjänst VA + övrigt 12 841 13 000 13 000 13 000 13 000 

Kapitaltjänst internhyra 48 061 48 060 51 060 51 060 51 060 

Kalkylerad pension o 
upplupna lönekostnader 

-11 998 -13 800 -13 000 -15 800 -16 555 

Avskrivningar -39 368 -44 000 -46 200 -46 200 -46 200 

Exploateringsverksamhet 885 0 0 0 0 

Verksamhetens 
nettokostnad  

-812 261 -840 221 -864 756 -887 855 -905 344 

Uppdaterat 2012-04-16      

Skatteintäkter 838 842 844 366 885 093 917 842 957 309 

Statsbidrag och 
utjämning 

27 557 31 385 17 015 13 681 9 121 

Finansiella intäkter 2 589 3 000 3 000 3 000 3 000 

Finansiella kostnader -27 024 -26 000 -30 028 -30 655 -31 446 

Resultat  29 703 12 530 10 324 16 013 32 640 

      

Resultat som andel av 
skattenettot 

3,43 % 1,43 % 1,14 % 1,72 % 3,38 % 

Resultatkrav 2 % av 
skattenetto 

17 328 17 515 18 042 18 630 19 329 

1) Budget 2012 justerad efter omfördelningar under året från KS-ofördelade medel och mellan nämnderna. 
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8 Investeringsbudget år 2013 med plan 2014-2015 

Nedan redovisas investeringsbudget för år 2013 och investeringsplan för åren 2014-
2015. 

8.1 Sammandrag skattefinansierade verksamheter 

Förslag till investeringsbudgeten för den skattefinansierade verksamheten uppgår totalt 
till 20 310 tkr. Uppdelat enligt följande; 

Nämnd/verksamhet, tkr  Budget -12  Budget -13  Plan -14  Plan -15  

Miljö- och tekniknämnd -97 961 -13 650 -87 255 -126 625 

Socialnämnd -2 770 -1 860 -1 940 -1 045 

Bildningsnämnd -2 500 -1 100 -3 183 -558 

Skolnämnden -2 865 -2 000 -3 590 -3 455 

Kommunstyrelsen -8 093 -1 700 -1 200 -1 200 

Summa  -114 189 -20 310 -97 168 -132 883 

Plan för åren 2014-2015 skall endast ses som uppskattning av investeringsbehov och kommer att omarbetas inför kommande 
budgetår.  

8.1.1 Uppdrag till miljö- och tekniknämnden 
I maj 2012 brann 5 avdelningar på Junibackens förskola i Skokloster ner. En inhyrd 
paviljong för en sjätte avdelning var påbyggd och rökskadades. Nya paviljonger har 
hyrts in och placerats på intilliggande skolgård för verksamheten. Försäkringsbolag är 
inkopplat och kommer att ge ersättning till evakueringslokalerna, saneringen och för 
byggnation av 5 avdelningar, med avdrag för ålder. Exakt ersättning är ännu inte klar. 
En första kalkyl från försäkringsbolaget tyder på ca 20 mkr. En ny modern förskola 
byggs under 2013-2014. 

Miljö- och tekniknämnden föreslås redovisa en utredning till kommunstyrelsen under år 
2013. Av utredningen ska det framgå tidplan för den nya förskolan, hur förskolan skall 
utformas, ersättningen från försäkringsbolaget, totala kostnader för byggnation av den 
nya förskolan samt hur stor andel av den totala kostnaden som kommer att behöva 
finansieras av kommunen. Vidare ska miljö- och tekniknämnden redovisa om de 
löpande driftkostnaderna, för den nya förskolan, kommer att förändras jämfört med 
innan branden. 
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8.2 Sammandrag taxefinansierade verksamheter 

Investeringsbehov för taxefinansierade verksamheter uppgår till 35 550 tkr för 2013. 

Kommunens redovisningsprincip följer rekommendationen från redovisningsrådet vad 
avser anslutningsavgifter, vilket innebär att intäkter i form av anslutningsavgifter inte 
skall redovisas i investeringsredovisning utan periodiseras som förutbetald intäkt. Detta 
innebär att investeringsutgiften för vattenverket skall redovisas brutto. 

Nämnd/verksamhet, tkr  Budget 2012  Budget 2013  Plan 2014  Plan 2015  

Vattenverket -84 060 -35 550 -8 450 -8 950 

Avfallsverket 0 0 0 -10 000 

Summa  -84 060 -35 550 -8 450 -18 950 

8.3 Förslag till finansieringen av investeringar, å r 2013 

Den totala investeringsvolymen för år 2013 uppgår till 55 860 tkr inklusive 
taxefinansierade verksamheter. Förslag till finansiering av investeringar år 2013 framgår 
nedan. 

Investeringsutgif, tkr  Belopp  

Skattefinansierade verksamheter -20 310 

Taxefinansierade verksamheter -35 550 

Summa investeringar, brutto  -55 860 

  

Finansiering, tkr   

Budgeterad resultat år 2013 10 324 

Avskrivningskostnader 46 200 

Summa finansiering  56 524 

  

Förändring av likvida medel 664 

  
Med föreliggande budgetförslag kommer investeringsutgifter att kunna finansieras med egna medel. 
 
 

9 Medfinansiering av Citybanan 
Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (KF § 98) att Upplands Lokaltrafik ingick avtal 
med staten om medfinansering av Citybanan. För Håbo kommuns del innebar detta att 
fullmäktige godkände en medfinansiering om 38,0 mkr jämte indexuppräkning. Den 
årliga indexuppräkning för åren 2009 – 2011 uppgår till 6 227 tkr, vilket belastat 
kommunens resultat åren 2010-2011. Enligt delegation för citybanans medfinansiering 
har delegationen och trafikverket enats om att en lämplig uppräkning av index är 18 
procent till och med 31 dec 2012.  
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Eventuell avvikelse från faktisk utveckling kommer att regleras i efterhand i samband 
med utbetalning 2013/2014. 
Detta gör att kapitalbeloppet per den 31 december, år 2012 kommer att uppgå till 
44 840 tkr. Utbetalningen av kapitalbeloppet kommer att ske åren 2013-2017 enligt 
fördelning nedan. 
  
   
År Procent Belopp 

2 013 10 4 484 

2 014 15 6 726 

2 015 25 11 210 

2 016 25 11 210 

2 017 25 11 210 

 Summa 44 840 

 

Upplösningen det vill säga avskrivningen av bidraget kommer att påbörjas det år första 
utbetalningen av bidraget görs. För Håbo kommun innebär detta från och med år 2013. 
Detta i enlighet med riksdagens beslut om ändring i lagen (1997:614) – 5 kap 7 § - om 
kommunal redovisning.” Åren 2013 -2017 kommer den årliga avskrivningskostnaden 
om 1 520 tkr att belasta kommunens resultaträkning. Likvidmässigt måste 
utbetalningarna åren 2014-2017 beaktas i kommunens budgetprocess. För år 2013 är 
bedömningen från ekonomiavdelning att utbetalning av medfinansieringen av citybanan 
kommer att kunna hanteras likviditetsmässigt av kommunen. 
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10 Budgetstyrprinciper 

Syftet med budgetstyrprinciper är att klargöra kommunens olika ansvarsinstanser samt 
det regelverk som styr kommunens ekonomiska verksamhet. 

Kommunfullmäktiges ansvar 

Fastställer ekonomiska ramar för nämnderna. 

Fastställer kommunens övergripande mål. 

Godkänner nämndernas nämndsplan. 

Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsens roll är: 

Att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämndernas verksamhet (Kommunallagen 6 kap 1§). 

Det åligger styrelsen särskilt att ha hand om den ekonomiska förvaltningen, vilket bl a 
innebär att: 

Ta ställning till vilka åtgärder som utöver nämndernas åtgärder skall vidtas om 
resultatutvecklingen avviker från den planerade. Kommunstyrelsen skall även göra 
nödvändiga framställningar till kommunfullmäktige. 

Det är kommunstyrelsen, som genom sin ledande och samordnande roll, har ett 
övergripande ansvar för att styrmodellen nedan fungerar som det är tänkt. 

Kommunstyrelsen måste också i sin roll ha entydiga krav på att 
nämnderna/verksamheterna respekterar styrmodellen. 

Göra noggranna genomgångar av dotterbolagens resultat och verksamhet, (Håbohus AB 
och Håbo fastighets AB samt Håbo marknadsbolag AB), genomförs i samband med 
delårs- och helårsbokslut. 

Nämndernas ansvar 

Nämnderna ansvarar inför fullmäktige - inom respektive ansvarsområde - att 
fullmäktiges intentioner efterlevs. 

Mål 

Det är nämndens ansvar att formulera en nämndsplan utifrån de övergripande målen i 
fullmäktige. 

Godkänner förvaltningens verksamhetsplaner 

Ekonomi 

Nämnden fastställer en internbudget utifrån de givna ekonomiska ramarna. 

När obalans råder mellan ekonomi respektive verksamhet i form av kvalité eller 
kvantitet är det således ekonomi som är överordnat. Hänsyn ska givetvis tas till 
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lagstiftning eller ambitionsnivåer fastställda av kommunfullmäktige. Detta innebär att 
nämnden har mycket långtgående befogenheter och skyldigheter att vidta åtgärder för 
att hålla budgeten. 

Nämnden är också skyldig att hålla sig informerad om den ekonomiska utvecklingen 
(uppföljning och prognoser över budget- och verksamhetsutfall) och snabbt vidta 
åtgärder som leder till att budgeten hålls. Nämnden måste således fatta beslut om 
åtgärder. Utöver beslutade rapporteringstillfällen ska nämnden skyndsamt rapportera till 
kommunstyrelsen om väsentliga förändringar inträffar i verksamhet och i 
resultatutveckling. 

Håbo Kommun är en decentraliserad organisation vilket innebär att det är principiellt 
viktigt att inte överföra problemlösningen till högre nivåer eller till annan nämnd. 
Åtgärderna får således inte innebära att problemet överförs på annan nämnd eller 
kommunstyrelsen. Nämnden måste alltså lösa problemet inom sin verksamhet. 

Det förhållandet att vissa poster i budgeten på kort sikt är "opåverkbara" för nämnden 
fritar den inte från ansvaret att hålla totalbudgeten. Nämnden skall genom planering och 
uppföljning ha sådan överblick att "opåverkbara" kostnader täcks inom den beslutade 
budgetramen. 

Nämndsledamöter är skyldiga att medverka till att beslut om åtgärder för att hålla 
budgeten efterlevs. Om de förslag som framlagts av förvaltningen inte är acceptabla, ur 
nämndens syvinkel, är nämnden skyldig att lägga alternativa förslag som är 
genomförbara under året och som leder till att den av fullmäktige fastställda budgeten 
kan hållas. 

Kommundirektörens ansvar 

Kommundirektören ansvarar för att i samarbete med kommunstyrelsen leda, samordna, 
utveckla och följa upp kommunens verksamheter. 

Kommundirektören har ett särskilt ansvar att följa den ekonomiska utvecklingen och 
regelbundet informera kommunstyrelsen om denna. 

Kommundirektören leder arbetet i kommunens ledningsgrupp. Arbetet skall präglas av 
helhetssyn och syftar till att samordna och effektivisera kommunens verksamheter. 

Förvaltningarnas ansvar 

Förvaltningen har ansvar att formulera verksamhetsplaner utifrån nämndsplan och inom 
ramen för den budget Kommunfullmäktige fastställt. Verksamhetsplanen skall innehålla 
målformuleringar, nyckeltal samt planer för uppföljning. 

Förvaltningen arbetar fram den internbudget som skall godkännas av nämnden. 

Förvaltningen prövar och utvecklar kontinuerligt sina målformuleringar och sitt 
arbetssätt i syfte att uppnå högre effektivitet och större värde för medborgaren. 

Förvaltningen bistår sin nämnd med underlag för att underlätta för nämnden att fatta 
beslut 
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Chefers ansvar 
Kommunens samtliga chefer med budget ansvar, har ansvar för sina 
verksamhetskostnader och intäkter. Ansvaret innebär att verksamheten måste anpassas 
efter fastställda ekonomiska ramar samt politiska beslut. Ansvaret innebär också att om 
de ekonomiska förutsättningarna ändras under verksamhetsåret ska verksamheten 
anpassas efter de reviderade ekonomiska ramarna samt politiska beslut. 

Regelverk 

Anslagsbindning;  Anslagsbindningsnivå för driftbudget är nämnd. Inom ram kan      
nämnden fatta beslut om omdisponering så länge detta är förenligt med mål och direktiv 
beslutade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Väsentliga omdisponeringar 
skall alltid föreläggas kommunfullmäktige för omprövning. 

Anlagsbindningsnivå för investeringsbudgeten är projekt. Förändringarna i 
verksamheterna får beslutas av nämnden. Medel i investeringsbudgeten får inte 
omvandlas till driftmedel. 

Taxor och avgifter;  KF beslutar om övergripande principer och regler som rör taxor 
och avgifter för kommunal verksamhet liksom taxors och avgifters storlek. 

Tilläggsanslag; Ska tillämpas med stor restriktivitet. Omständigheter som medför att 
det vid budgettillfället råder stor osäkerhet avseende anslagstilldelning, kan medföra att 
KF och/eller KS innehåller budgetutrymme för att senare fördela via tilläggsanslag. 
Alternativt kan kommunen budgetera ett resultat inom vilket de svårprognostiserade 
kostnaderna ryms. 

Över- / Underskott;  Det kommunal balanskravet och kommunfullmäktiges finansiella 
mål medför att kommunen inte får redovisa ett negativt resultat och utgör en yttre 
restriktion för hantering av över- och underskott. Resultatreglering mellan åren för 
nämnderna tillämpas inte i driftredovisningen. 

Användning av investeringsanslag  

Investeringar;  Varaktiga tillgångar – med ekonomisk eller teknisk livslängd över 3 år – 
utgör investering. 

Kriterier för investeringsanslag 

Den ekonomiska livslängden skall utgöra grunden för bedömningen om en kostnad skall 
betraktas som investerings- eller driftkostnad. 

Med inventarier menas här annan icke fast utrustning än maskiner 

Förtydligande: Ombyggnationer som utförs av Miljö- och Teknikförvaltningen är inte 
investering. Kostnad för ombyggnationer över 80 tkr omvandlas till hyrestillägg och är 
en driftkostnad. Ombyggnationer under 80 tkr internfaktureras från MoT och är en 
driftkostnad. Mer information finns i Handboken för internhyra. 

Förtydligande: Investeringsäskande skall alltid åtföljas med en specifikation på vilka 
investeringar som förvaltningen äskar medel till. 

Detta för att politiken skall kunna prioritera i ramfördelning och för att uppföljningen 
skall bli bättre. 
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Förtydligande: Begagnade inventarier betraktas ej som investering, annat än 
transportmedel. 

Ekonomisk livslängd för nedanstående investeringar är 10 år 

 

Ekonomisk livslängd för nedanstående investeringar är 5 år 

 

Ekonomisk livslängd för nedanstående investeringar är 3 år 

 

Övrigt  

Förbrukningen av anslaget under året skall åtföljas med en inventarielista vid 3 tillfällen 
(31 mars, 31 aug, 31 dec) under året . Ansvaret för detta ligger på ansvarig chef för 
verksamheten. 

I övrigt gäller som tidigare att bilar och transportmedel, maskiner, fastigheter betraktas 
som investeringar. 

Bedömningen av ekonomisk livslängd för inventarier är gjorda efter SKL:s rekommendationer 
(Avskrivningstider för inventarier och anläggningar) 



Kommunfullmäktige, budget 2013 23(107) 

KOMMUNSTYRELSEN 

11 Uppdrag och ansvarsområde 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har uppsikts 
plikt över nämnderna. Kommunstyrelsens leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare har kommunstyrelsen 
uppsikt över verksamhet som bedrivs av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen 
bereder också samtliga ärenden som ska tas upp i fullmäktige. 

I verksamheten återfinns kommunens centrala funktioner för sekretariat, planering, 
upphandling, samhällsplanering, samordning av information, ekonomi, 
löneadministration, personal och IT. 

12 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges mål nedan anges nämndens prioriterade mål. 

 

12.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga för utsättningar 
för personlig utveckling och lärande. 

12.1.1 Ett ökat engagemang hos Håbo kommuns ungdomar att delta 
och engagera sig i samhällsutvecklingen. 

Motivering 

För Håbo kommun är det viktigt att jobba förebyggande, hälsofrämjande och att 
synliggöra barn och ungas livssituation.  Ett led i detta arbete är att ständigt utveckla 
kommunens ungdomsdemokrati. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Antalet skolklassrepresentanter på ungdomsdemokratidagen ökar.  33% 80% 

12.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

12.2.1 Håbo kommuns interna och externa kommunikation ska 
förbättras. 

Motivering 

Genomförda medborgare- och medarbetarundersökningar visar att förtroendet för Håbo 
kommun har varit lågt. Ett led i att öka förtroendet för kommunen som organisation är 
att förbättra kommunikationen med medborgare, företagare och föreningar, medarbetare 
m. fl. 
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Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Förtroendet för Håbo kommun förbättras och når genomsnittet för de 
kommuner som genomför SCBs medborgarundersökning.  43 46 

Medborgarna i kommunen nöjda med kommunens information.  53 54 

12.2.2 Håbo kommuns verksamheter ska präglas av ett bra 
bemötande och en hög tillgänglighet  

Motivering 

För att öka förtroendet för Håbo kommuns så räcker det inte med att enbart erbjuda en 
kommunal service med hög kvalité. Lika viktiga framgångsfaktorer i skapandet av en 
förtroendefull organisation är bemötande och tillgänglighet gentemot medborgare, 
brukare, företag, föreningar och andra intressenter. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Medborgarna upplever att kommunens bemötande och tillgänglighet 
har förbättrats.  56 57 

12.2.3 Håbo kommuns attraktionskraft som arbetsgivare ska öka.  

Motivering 

Håbo kommun behöver vara attraktiv för att kunna rekrytera de bästa medarbetarna. För 
att uppnå detta ska vi sträva efter att erbjuda full sysselsättning till de medarbetare som 
så önskar och kraftfullt satsa på kompetens, ledarskap samt verksamhetsutveckling. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Andel tillsvidareanställda ökar 88% 89% 90% 

Andel heltidsanställda kvinnor ökar. 73,6% 73% 75% 

Sjukfrånvaron minskar 5,5% 5,3% 3,5% 

Övertiden minskar 0,9% 1% 0,8% 

 

12.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun . 

12.3.1 Håbo kommun driver ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbart samhällsbygge som strävar efter hög tillgänglighet, 
trygghet och attraktivitet för alla.  

Motivering 

En hållbar tillväxt innebär att vi måste skapa attraktiva bostäder och kommunal 
verksamhet för alla som bor och verkar i Håbo kommun. Håbo kommun växer om 
samhället är tillgängligt, tryggt och attraktivt för alla. Samhällsplaneringen ska ge 
förutsättningar för en expansion av kommunen som ger fler arbetstillfällen och 
bostäder. Samtidigt som kommunen växer måste dess stora naturvärden skyddas och 
göras mer tillgängliga. 
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Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

SCBs betygsindex över hur många invånare som rekomenderar 
vänner och bekanta att flytta till kommunen ökar och hamnar i nivå 
med riksgenomsnittet. 

 63 65 

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

 51 52 

SCBs medborgarundersökning visar att invånarna upplever att 
boendemöjligheterna i kommunen förbättrats.  55 56 

SCBs medborgarundersökning visar att invånarna känner sig mer 
trygga och säkra än  i föregående undersökning.  55 57 

13 Viktiga förändringar och trender 

13.1 Kommundirektörens stab 

Håbo kommun möter ett ökat intresse från intressegrupper och för en dialog med dem. 
Det sker exempelvis genom samrådsförfaranden tillsammans med grupper som 
funktionshindrade, språkminoriteter och ungdomar.  Ett engagemang genom sociala 
medier i medborgardialogen öppnar för dialog med nya medborgargrupper. 

En viktig trend är att möjligheterna till och behoven av dialog mellan kommunen och 
medborgarna ökar. Fler elektroniska tjänster i form av it och telefoni i samhället skapar 
ökade förväntningar på kommunen. Möjligheten att utföra ärenden på distans är ofta 
effektivt för kommunerna, men även för föräldrar, anhöriga, företagare och politiskt 
intresserade med flera. 

Det är viktigt att utveckla nya former för denna kommunikation, men det är lika viktigt 
att fortsätta utveckla och förbättra de traditionella kontakterna mellan kommunens 
verksamheter och dess brukare och andra intressenter. En tydlig trend är brukarnas krav 
på ökat fokus på deras behovstillfredsställelse i de tjänster kommunen tillhandahåller. 

Håbo kommun behöver också utveckla sin organisation kontinuerligt för att på ett 
effektivare sätt möta invånarnas behov av information och service. Allt fler kommuner 
använder sig av kontaktcenter där man samlar kompetens från alla kommunens 
verksamheter för att effektivisera verksamheten. 

13.2 Ekonomiavdelningen 

Trenden att kommunerna i sitt arbete jämför både verksamheternas kostnader och 
resultat med andra kommuner intensifieras, eftersom Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) har skapat möjligheter genom databasen Öppna jämförelser. Här kan 
man jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom olika områden som 
kommuner ansvarar för. 

Utvecklingen hos ett flertal kommuner är att äldrebefolkningen ökar, vilket gör att 
kommunen behöver förändra sina resursfördelningsmodeller. Frågor som är aktuella hos 
ett flertal kommuner är: 

• hur kan vi styra om resurserna i kommunen? 
• hur kan vi tydliggöra skillnaden mellan beräkningsunderlag och politik? 
• hur kopplas resursfördelningen till planeringsprocessen och uppföljningen? 
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13.2.1 It-enheten 
En tydlig trend är BYOD. (Bring Your Own Device) 
BYOD innebär att anställda och besökare tar med och använder sina egna hårdvaror, i 
form av smarta telefoner, bärbara datorer och läsplattor. 
 
En annan trend är kravet på att kunna arbeta på distans, medarbetarna vill ha tillgång till 
verksamhetssystemen oavsett var de befinner sig. 
IT-enheten får en stor utmaning i att hantera den support och säkerhetsrisk som detta 
medför. 

13.3 Personalavdelningen 

Kompetensförsörjningsfrågorna, gällande långsiktig rekrytering av kommunala chefer 
och medarbetare inom vissa bristyrken såsom förskollärare och bygglovshandläggare, 
kommer att utgöra en fortsatt utmaning för kommunerna i Storstockholm. 
Generationsskiftet på arbetsmarkanden kommer att innebära en ökad konkurrens mellan 
olika arbetsgivare, både privata och offentliga, om arbetskraften. De flesta kommuner i 
Sverige jobbar aktivt med att öka sin attraktivitet som arbetsgivare genom att erbjuda 
sina medarbetare goda anställningsvillkor, såsom tillsvidareanställningar, 
heltidsanställningar och kompetensutveckling i arbetet. 

13.4 Upphandlingsavdelningen 

Under närmaste åren kommer arbetssättet med beställningar ändras. Trenden är att allt 
fler kommuner går över till elektronisk handel och elektroniska fakturor. Håbo kommun 
arbetar med elektroniska beställningar för livsmedel, kontorsvaror och liknande. På sikt 
kommer fler områden att kunna beställas elektroniskt. 

Trenden är att kommuner går ihop till inköpscentraler eller till gemensamma nämnder. 
Syfte med kommunala sammanslagningar är att minska administrationen för sådana 
upphandlingar som alla kommuner är i behov av.   

13.5 Plan och utveckling 

 
Kommunens läge i Mälardalen och de goda kommunikationerna ligger till grund för ett 
fortsatt intresse för bostadsbyggande och exploatering. Håbo kommuns vision och mål 
för den långsiktiga utvecklingen återfinns i ÖP:en och i Föp:en. Detta ska möta 
marknadens intresse för kommunen och behovet av fler bostäder och arbetsplatser. Den 
positiva utvecklingen finns främst i Bålsta centrum och i de sjönära lägena. 

Nyckeln till fortsatt utveckling och därmed ett ökat invånarantal i Håbo kommun är: 

- En god planberedskap 
- Byggandet av bostäder 
- Byggande av verksamhetsområden av varierande typ 
- En regional helhetssyn 
- En utvecklad kollektivtrafik 
- Hänsyn till bevarandeintressen och naturvärden. 

Samhällsplaneringen måste sammanväga dessa intressen och därmed skapa en hållbar 
tillväxt. 
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14 Drifts- och investeringsredovisning 

14.1 Driftsredovisning 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  

Förändring 
budget 
12/13 

Not  

Övergripande 
verksamheter       

Kommunfullmäktige -757 -890 -798 -883 85  

Valnämnd -4 -14 -20 -10 -10  

Stöd till politiska partier -828 -868 -800 -870 70  

Revision -845 -927 -927 -954 27  

S:a övergripande 
verksamheter -2 434 -2 699 -2 545 -2 717 172 1 

       

Kommunstyrelsen       

Kommunstyrelsen -2 247 -1 917 -1 917 -1 978 61  

KS förfogande 0 -300 -309 0 -309  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott -132 -177 -134 -171 37  

Personal och 
förhandlingsutskott -7 -4 -16 -7 -9  

Pensionärsråd  -78 -66 -84 18  

Handikappråd  -36 -40 -59 19  

Vigselavgift 23 30 20 20 0  

S:a kommunstyrelsen -2 363 -2 482 -2 462 -2 279 -183 2 

       

Kommundirektörs stab       

KD-stab -5 757 -7 239 -7 166 -6 663 -503  

Projekt ungdomssatsning -2 138 -1 728 -2 531 -2 425 -106  

Medlemsavgifter -2 344 -2 000 -2 400 -2 475 75  

Kommunal information -1 172 -1 903 -1 551 -2 100 549  

Räddningstjänst -15 378 -15 900 -15 900 -16 200 300  

S:a Kommundirektörs 
stab -26 789 -28 770 -29 548 -29 863 315 3 

       

Plan och 
Utvecklingsavdelning -3 143 -4 338 -3 463 -3 584 121  

Upphandlingsavdelningen -2 373 -2 662 -2 678 -2 703 25 4 

       

Personalavdelning       

Personalavdelning -3 320 -3 716 -3 877 -3 964 87  

Löneenheten -2 281 -2 479 -2 348 -2 413 65  

Växeln/reception -2 631 -2 596 -2 596 -2 640 44  

Vaktmästeri/tryckeri -861 -952 -952 -950 -2  

Lokalbokning -2 -2 -2  -2  

S:a personalavdelning -9 095 -9 745 -9 775 -9 967 192 5 

       

       



Kommunfullmäktige, budget 2013 28(107) 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  

Förändring 
budget 
12/13 

Not  

Ekonomi- och IT 
avdelning       

Ekonomiavdelning -4 603 -4 586 -4 928 -5 052 124  

IT-enheten -6 093 -6 489 -6 489 -8 301 1 812  

Försäkringar -1 657 -1 630 -1 700 -1 600 -100  

Bostadsverksamhet 648 486 600 0 600  

S:a ekonomi- och IT-
avdelningen -11 705 -12 219 -12 517 -14 953 2 436 6 

       

Summa -57 902 -62 915 -62 988 -66 066 3 078  

       

Exploatering och reavinst 885 7 419 0  0 7 

       

Totalt -57 017 -55 496 -62 988 -66 066 3 078  

Kommentarer driftsredovisning 

1. Övergripande verksamheter 

Budgeten för övergripande verksamheter har ökats med 172 tkr i jämförelsen med 
budget  2012. Detta dels beroende på att budgeten för stöd till politiska partier år 2012 
var lägre än de faktiska kostnaderna, dels beroende på att de direktsända 
fullmäktigemöten på lokaltv och Websändningarna inte är budgeterade år 2012, vilket 
har justerats genom utökning av budgeten år 2013. 

2. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen budget för år 2013 har minskats med 183 tkr. Anledning till detta är 
att anslaget som Kommunstyrelsen hade till sitt förfogande år 2012 har utgått. 

3. Kommunstyrelsens stab gemensamt 

Budgeten till kommunstyrelsens stab  har ökats med 315 tkr netto, beroende på att 
anslaget till räddningstjänsten har ökats med 300 tkr enligt samråd mellan Enköping och 
Håbo kommun, budgeten till kommunens informationsinsatser har ökats med 549 tkr 
varav 500 tkr är uppstartskostnaden för den nya kontaktcenter.  Budgeten till KD 
stab/administration har minskats med ca 500 tkr jämfört med år 2012. Detta beroende 
på att ca 400 tkr år 2012 avsåg lönekostnadsökning för hela KS-förvaltning som inte är 
utfördelat på verksamhetsnivå och 100 tkr är minskning av budgeten för utbildning. 

Budgeten för projekt ungdomssatsning har minskats med 100 tkr beroende på lägre 
kostnader för hälsoäventyret. 

Medlemsavgifterna ökar med ca 75 tkr år 2013 jämfört med budget 2012. 

4. Plan och utveckling 

Kostnaderna för plan och utveckling ökar med 121 tkr. Inom plan och 
utvecklingsavdelningen arbetar 2 personer med exploateringsfrågor. Lönekostnaderna 
för dessa personer om drygt 1,0 mkr kommer att täckas genom att plan och 
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utvecklingsavdelning får ersättning från försäljningsintäkter som kommunen erhåller 
från exploateringsverksamheten. 

5. Personalavdelningen 

Budgeten till personalavdelningen ökar med 192 tkr i stort sätt på beroende på 
beräknade lönekostnadsökning för år 2013 samt viss utökning av anslaget till 
utbildningsinsatser. 

6. Ekonomi- och IT avdelningen 

Budgeten totalt för ekonomi- och IT verksamheten ökar med 2 436 tkr. Detta beror på 
att ca 1,5 mkr är licenskostnaden för att förnya/uppdatera kommunens operativsystem 
och Office applikationer för kommunens verksamheter. Vidare ökar nettokostnaden 
beroende på att hyresintäkterna för gruppboendet Oktavia om 600 tkr utgår i och med 
rivningen av byggnaden. 

Ersättningar för arbetsinsatser inom kompetensbron som ekonomiavdelningen fick 
under perioden 2012-01-01 -- 2012-03-31 om ca 100 tkr utgår eftersom projektet är 
avslutad, vilket ökar nettokostnaderna. 

14.2 Investeringsredovisning 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  Not  

Inventarier 10 år 0,4 100 100 0  

Inventarier 5 år 150 400 400 200 1 

Inventarier 3 år 6 041 7 593 7 593 1 500 2 

Summa  6 191,4 8 093 8 093 1 700  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Avser gemensamma investeringar till kommunstyrelsens förvaltning. 

2. Investeringsanslaget avser gemensamma investeringar till kommunens IT-verksamhet 
500 tkr och till ett nytt ärende hanteringssystem. Investeringen i kommunens 
ärendehanteringssystem är kalkylerad till ca 3,0 mkr och kommer att delas upp på 3 år. 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

15 Uppdrag och ansvarsområde 

15.1 Tillsynsmyndighet 
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare. Genom sin tillsyn ska överförmyndarnämnden motverka rättsförluster för de 
svagaste i samhället som underåriga och de som på grund av sjukdom eller annan 
anledning har en god man eller förvaltare förordnad. De viktigaste bestämmelserna för 
hur överförmyndarnämnden ska utöva sin tillsyn finns i föräldrabalken. 

Följande lagar är de som överförmyndarnämnden vanligast kommer i kontakt med och 
som ställföreträdare bör ha kännedom om; föräldrabalken, 
förmyndarskapsförordningen, kommunallagen, förvaltningslagen, sekretesslagen, 
skadeståndslagen, äktenskapsbalken, sambolagen, ärvdabalken och lag (1924:323) om 
verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning. 

16 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges mål nedan anges nämndens prioriterade mål. 

16.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga för utsättningar 
för personlig utveckling och lärande. 

16.1.1 Beträffande barn och ungdomar har överförmyndarnämnden 
som målsättning att säkerställa rättssäkerheten och motverka 
eventuell rättsförlust för denna grupp. 

Motivering 
Upprätthållandet av rättssäkerheten är den största tryggheten för målgruppen i fråga, 
bristfälliga och/eller felaktiga beslut i tillsynsutövandet kan leda till stora konsekvenser 
för den enskilde. Överförmyndarnämnden anser därför att upprätthållandet av 
rättssäkerheten är den största tryggheten för den enskilda tillhörande verksamhetens 
målgrupp. 

16.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

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

Motivering 

Överförmyndarnämndens målgrupp omfattar människor med psykiska och fysiska 
funktionshinder samt nedsatt beslutsförmåga på grund av ålder eller sjukdom. Nämnden 



Kommunfullmäktige, budget 2013 31(107) 

anser att en säker och kvalitativ verksamhet i syfte att upprätthålla rättssäkerheten bidrar 
till ökat förtroende för kommunen. 

16.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun . 

16.3.1 Överförmyndarnämnden ska upprätthålla rättssäkerheten för 
målgruppen. 

Motivering 

Överförmyndarnämnden ska ha ambitionen att erbjuda en säker och kvalitativ 
verksamhet i relation till givna resurser. 

17 Viktiga förändringar och trender 

Antalet äldre blir fler i samhället. Allt fler får sociala och psykiska problem, som till en 
viktig del visar sig vara en följd av ökad arbetslöshet och försämrade ekonomiska och 
sociala förhållanden. Detta får sina konsekvenser även i överförmyndarområdet, där 
verksamheten är beslutsintensiv och styrs av komplexa regler. 

Överförmyndarärenden i Håbo Kommun fortsätter sin uppåtgående trend. Den 1 
november 2011 omfattade verksamheten 176 ärenden. Antal ärenden den 1 november 
2012 är 196, exklusiva 8 ärenden liggande under utredning. 

De sociala och samhällsekonomiska parametrarna indikerar för en fortsatt ökning av 
ärendeflödet inom överförmyndarverksamheten även under kommande åren. De sociala 
och samhällsekonomiska parametrarna indikerar även för ett lägre intresse för åtagande 
frivilliga uppdrag hos dem enskilde, vilket gör det svårare att rekrytera nya gode män 
och förvaltare. Samtidigt läggs det särskild vikt för rättsäkerheten i statens offentliga 
utredningar. I SOU 2006:110 föreslås bland annat att god man skall medverka i 
beslutsfattandet av tvångsåtgärder avseende personer med demenssjukdom. En annan 
aspekt att observera är teknikens inflytande över den enskildes vardag.    

Trender och förändringar som sådana ställer stora krav på en välfungerande 
överförmyndarverksamhet. Detta betyder att verksamheten är i behov av mera resurser 
och en ständigt uppdaterad kompetens hos såväl personalen som de rekryterade gode 
männen och förvaltare. 

18 Drifts- och investeringsredovisning 

18.1 Driftsredovisning 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  

Förändring 
budget 
12/13 

Not  

Överförmyndare -507 -515 -515 -530 15  

18.2 Investeringsredovisning 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  Not  

Överförmyndare 0 0 0 0  

Summa  0 0 0 0  
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BILDNINGSNÄMNDEN 

19 Uppdrag och ansvarsområde 

Bildningsnämnden bildades 2009 och ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi), särskola för vuxna, allmän 
kulturverksamhet, folkbibliotek, musikskola och fritidsverksamhet, som inkluderar 
fritidsgårdarna. Ansvaret för verksamhetens skolmåltider, elevvård och lokalvård ligger 
på andra förvaltningar. 

Förvaltningschefen, som är gemensam med skolförvaltningen, leder organisationen med 
två rektorer för utbildningsverksamheten, en rektor för musikskolan, en bibliotekschef, 
en fritidskonsulent och en kulturstrateg ingår och som också är en del av förvaltningens 
ledning. Förvaltningen har även ett bildningskontor med tre medarbetare. 

Bildningsförvaltningen omfattar cirka 130 medarbetare och har cirka 1 200 elever inom 
sina verksamheter. Bildningsförvaltningen administrerar också de drygt 500 elever som 
är folkbokförda i Håbo men som har valt skolor i andra kommuner. 

20 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges mål nedan anges nämndens prioriterade mål. 

20.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga för utsättningar 
för personlig utveckling och lärande. 

20.1.1 Fler elever söker till våra egna utbildningar som ett alternativ i 
elevens fria val av gymnasieskola/vuxenutbildning. 

Motivering 

Få en stabilare ekonomi inom de egna driftsenheterna. 
Ge de elever som vill möjlighet att studera på hemorten inom de erbjudna 
gymnasieprogrammen. 
Bidra till en ökad folkbildning genom en aktiv vuxenutbildning. 
Genom ett anpassat utbud av vuxenutbildning möta näringslivets utbildningsefterfrågan. 
Att genom hemmaplanslösningar för svagare elevgrupper, förutom att säkerställa en 
kvalitativ bra utbildning, ge både elever och deras familjer en bättre vardag. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Andelen elever, av det totala antalet, som väljer program som 
erbjuds på Bildningscentrum Jan Fridegård, ska välja 
Fridegårdsgymnasiet inklusive Kämpe. 

 66% 73% 
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20.1.2 Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser 
och fritidsaktiviteter. 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Deltagande barn och ungdomar ska tycka att aktiviteterna är 
relevanta för dem. 0%  75% 

Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet ska öka.   61 

20.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

20.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun . 

20.3.1 Förvaltningen ska medverka till utformningen av det offentliga 
rummet. 

Motivering 

Det offentliga rummet i Håbo kommun ska vara inbjudande för såväl invånare och 
gäster som för sina respektive verksamheter. Det offentliga rummet ska utformas i takt 
med samtiden. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Antalet genomförda insatser/aktiviteter under året.  100% 100% 

21 Viktiga förändringar och trender 

21.1 Förvaltningsledning 

Under hösten 2012 slöts ett nytt fyraårigt löneavtal för lärarna. Det första året ska 
lönerna ökas med minst 4,2 procent och kommande år sker översynen utifrån ett centralt 
överenskommet utfall. Denna löneutveckling påverkar totalbudget 2013, eftersom 
utfallet är högre än vad som beräknats och vad som ligger i nämndens ram. I 
föreliggande budget har förvaltningen tagit hänsyn till olika ökade personalkostnader. 

Ett uppdrag genomförs med målet att under 2013 tydliggöra och fastställa gymnasiets 
ledningsorganisation. Som en utgångspunkt finns en presenterad konsultrapport från 
PWC där nuvarande organisation granskats och där förändringsåtgärder föreslås. En 
förändrad organisation ska inrymmas inom ram eftersom inga extra medel finns 
anslagna för detta ändamål. 

21.2 Utbildning 

Ökat utbud av gymnasieskolor ställer stora krav på att kommunens verksamhet är och 
upplevs som bra. Fler vuxenstuderande väljer att läsa kurser på grundläggande nivå i 
andra kommuner än sin hemkommun, vilket de enligt förordningen har rätt att göra. 



Kommunfullmäktige, budget 2013 34(107) 

Sociala medier öppnar dörrar vad gäller att sprida kunskap och kännedom om 
verksamheten. 

Gymnasiets skolutveckling utgår, i likhet med övriga skolor i kommunen, från SKL:s 
rapport om hur framgångsrika skolor arbetar, det så kallade Skollyftet. De 
utvecklingsområden som rapporten anger finns för 2013 inlagda i gymnasiets 
arbetsplan. 

21.3 Kultur och fritid 

Kulturens betydelse i det offentliga rummet 

Ett nytt Bålsta centrum ska ta form. Planprogrammet anger att "I det nya centrumet 
finns stadens blandning av bostäder och butiker, kontor, restauranger och caféer, bio, 
sportaktiviteter och kulturliv." Kulturen spelar en viktig roll i det offentliga rummet och 
bidrar till att det händer på platsen. Genom evenemang och aktiviteter ökar platsens 
lokala identitet och attraktionsvärde. Arbete och process med ett nytt Bålsta centrum 
utgör en stor utmaning och möjlighet att arbeta med kulturen som bred resurs och 
strategiskt värde. 

Ytterligare utmaning utgörs av Håbobornas efterfrågan på platser och rum för 
kulturupplevelser, egen aktivitet, medskapande och personlig utveckling. 
Bildningscentrum Jan Fridegård rymmer många spännande verksamheter under ett och 
samma tak med centralt läge mitt i Bålsta centrum. Här finns stor utvecklingspotential 
till gagn för såväl besökare som omkringliggande miljöer och handel. 

Syns vi inte så finns vi inte 

Kommunen behöver öka synliggörandet av vårt kulturutbud, ett exempel är avsaknad av 
affischeringsytor av evenemang. Att hitta till evenemanget eller platsen för utövandet är 
viktigt för framgång. 

Genom sociala medier kan kommunen öka spridningen av sina budskap och innehåll. 
Kommunen måste synas på plattformar där besökaren/målgruppen befinner sig såväl 
digitalt som fysisk miljö. 

Möta den unga generationen 

Den unga generationen är otålig, kommunicerar på ett annat sätt än tidigare. De unga 
som växer upp med vanan att vara delaktiga medskapare i flödet av berättelser. De 
accepterar inte en roll som passiva mottagare av  information som någon annan har valt 
ut. De unga måste bjudas in till medskapande och tillse att de kulturupplevelserna är 
relevanta för målgruppen. 

Förändrade former för engagemang 

Formerna för engagemang ändras, föreningslivet påverkas av nya 
kommunikationsmönster. Förvaltningen behöver möta upp dessa nya behov för att 
fånga upp kreativitet och entreprenöriell förmåga. 

Framta planer och arbeta långsiktigt  

För att kunna förädla våra unika värden och tillgångar är det viktigt att arbeta med 
långsiktig planering och fokusera resurserna, särskilt för kulturevenemang. Samverkan 
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måste ske såväl inom förvaltningen som över förvaltningsgränserna samt inom 
regionen. 

Bibliotek  

Människors vanor/kulturvanor ändras snabbt. Ändrade besöksvanor, ändrade beteenden 
och önskemål om mer program, mer kultur, mer öppet, mer e-böcker. 
Teknikutvecklingen medför att en del tjänster kan skötas av besökaren och att 
biblioteket flyttat in i våra vardagsrum. Bibliotekens traditionella förankring i fysiska 
böcker kompletteras med aktiviteter framför allt som mötesplats, utställningar, film, 
konserter, program, bok- och skrivarcirklar. Utvecklingen mot dialogorienterad och 
användarstyrd verksamhet skapar större lokal variation och bredare verksamhet. 
Lyhördheten gentemot besökare förändrar innehåll och verksamhetsinriktning. Det 
lokala blir viktigare än det nationella. Att utvecklas i dialog med det lokala och 
regionala samhället är en grundläggande strategisk förskjutning som genererar bredd 
och djup i verksamheten. Bibliotekariens yrkesroll påverkas av utvecklingen och kräver 
utveckling av kompetens och arbetssätt inom läsning, teknik, pedagogik, 
marknadsföring och deltagarkultur. 

Litteraturutredningen har satt fokus på barns försämrade läsförmåga. Folk och 
skolbibliotekens roll lyfts återigen som aktiv samarbetspartner till skolan och föräldrar. 

E-boksutlånen ökar tillgängligheten till böcker och introducerar e-böckerna till nya 
grupper, men nationell strategi för e-boksfrågan och avtal med förlag om utbud och 
kostnader saknas idag. E-boksutlånen ökar och är dyra för biblioteken. 

Musikskola 

Landets musik- och kulturskolors intresseorganisation SMOK genomför ett 
visionsarbete mot Kulturskola 2030. Samtidigt utreder man vilken 
departementstillhörighet man ska ha i framtiden. Allt fler röster stöder ett närmare 
samarbete med utbildningsdepartementet och därigenom arbeta för en skolform. 
Teknikutvecklingen är en utmaning för pedagogerna. Det gäller att kunna nyttja de allt 
snabbare trendskiften som sker hos barn- och ungdomar genom flexibla IT-lösningar, 
något som inte alltid är lätt i en kommunal organisation. Nya undervisningsformer 
måste skapas för att bättre kunna erbjuda barn- och ungdomar en kvalitativ musik/ 
kulturskola i framtiden. 

22 Volymer och nyckeltal 

22.1 Gymnasieskola 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Elevantal Fridegård  450 385 351 361 347 

Elevantal Kämpe  44 71 76 91 82 

Elevantal Fridegård, sälj   26 31 21 32 

Elevantal Kämpe, sälj   19 26 26 29 

Elevantal köp 481 481 538 548 570 552 

Kostnad per elev 
Fridegård, kr   80 700 81 500 73 300 72 500 
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Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Kostnad per elev 
Kämpe, kr   157 500 182 500 170 900 184 400 

Kostnad per elev snitt 
egen regi, kr 83 819 93 729 96 700 99 500 92 900 93 800 

Årsarbetare undervisning 44,7 47,8 44,3 43,8 44,6 43 

Årsarbetare undervisning 
Fridegård  38,5 33,3 30,3 28,6 26,5 

Årsarbetare undervisning 
Kämpe  9,32 11 13,4 16,1 16,6 

Antal lärare per 100 
elever 9,1 9,7 10,3 8,6 10,1 10 

Antal lärare per 100 
elever Fridegård  8,6 8,7 8,6 7,9 7,6 

Antal lärare per 100 
elever Kämpe  21,4 15,6 17,7 17,7 20,3 

Kr per såld plats 
Fridegård   84 200 76 400 75 300 74 100 

Kr per såld plats Kämpe   232 600 218 400 240 600 246 400 

Kr per såld plats snitt 95 600 116 193 147 500 141 100 167 000 154 500 

Kr per köpt plats (inter- 
kommunal ersättning) 100 543 102 839 99 600 101 000 102 400 103 000 

Betygspoäng efter 
avslutad 
gymnasieutbildning, 
genomsnitt (elever 
folkbokförda i Håbo) 

14,1 13,4 13,8    

22.2 Gymnasiesärskola 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Elevantal egen regi 30 30 28 20 27 22 

Elevantal sälj 13 12 11 8 11 9 

Elevantal köp 5,5 6 7 5 7 4 

Kostnad per elev egen 
regi 220 400 292 200 356 300 445 300 330 600 434 100 

Årsarbetare undervisning 6,7 8,5 9,1 7,72 7,5 7,3 

Lärare per 100 elever 22,5 28,2 33,1 38,6 28,4 34 

Kr per såld plats 269 615 324 000 356 300 339 700 327 000 392 800 

Kr per köpt plats 308 182 274 900 253 100 302 800 246 200 280 000 
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22.3 Kultur och fritid 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Musikskola netto- 
kostnad per invånare 6-
15 år, kr 

1 365 1 421 1 416 1 452 1 470 1 535 

Bibliotek nettokostnad 
per invånare, kr 261 281 289 321 317 323 

Fritidsgårdar netto-
kostnad per invånare 13-
19 år, kr 

412 632 1 002 1 113 1 118 1 212 

23 Drifts- och investeringsredovisning 

Bildningsnämndens driftbudgetram har minskats från 137 266 tkr år 2012 till 
134 960 tkr år 2013, en minskning med 2 306 tkr. Förändringarna är 

• Löneökning 1,3 mkr (motsvarar 2,25 procents lönekostnadsökning) 
• Föreningsbidraget ökas med 150 tkr för att motverka urholkning av föreningarnas 

aktivitetsbidrag. 
• Gymnasiesärskolan tillförs 200 tkr för att utöka lärartjänst från hösten 2013, till 

följd av fler elever. 
• Gymnasieskolans elevunderlag minskar och budgeten minskar med 3,7 mkr 
• Effektiviseringskrav på 250 tkr minskar budgeten. 

Internhyran ökar med 0,86 procent (cirka 175 tkr) men ingen ramökning ges. 

Prognosen för år 2012 visar vid delårsbokslutet överskott med 1,7 mkr så ekonomin är i 
balans i sin helhet inför det nya året, även om enskilda enheter måste arbeta med sina 
underskott. 

Investeringsbudgeten minskar från 2,5 mkr till 1,1 mkr. 

23.1 Driftsredovisning 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  

Förändring 
budget 
12/13 

Not  

Bildningsnämnd -284 -266 -266 -272 6  

Nämndsadministration    -161 161 1 

Förvaltningsledning -2 641 -4 342 -4 688 -2 986 -1 702 2 

Gemensamma lokaler    -464 464 3 

Summa Ledning -2 925 -4 608 -4 954 -3 883 -1 071  

Gymnasieskola egen -34 028 -31 975 -36 142 -34 128 -2 014 4 

Fridegård -3 581 -3 113 0 0 0 5 

Kämpe 1 212 -309 0 0 0 6 

Köp av externa platser -53 606 -55 300 -57 000 -56 800 -200 7 

Summa Gymnasieskola -90 003 -90 697 -93 142 -90 928 -2 214  

Egen regi -6 352 -6 359 -5 327 -5 995 668  

Köp av platser -1 772 -1 514 -1 600 -1 200 -400  

Summa -8 124 -7 873 -6 927 -7 195 268 8 
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Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  

Förändring 
budget 
12/13 

Not  

Gymnasiesärskola 

Grundvux -954 -1 079 -1 119 -841 -278  

Gymnasial 
vuxenutbildning -2 333 -2 669 -2 419 -2 648 229  

Särvux -702 -1 102 -800 -825 25 9 

Svenska för invandrare 
SFI -1 734 -2 000 -2 006 -1 909 -97  

Summa Vuxenutbildning -5 723 -6 850 -6 344 -6 223 -121 10 

Uppföljningsansvar 16-20 
år -110 -102 -104 -214 110 11 

Allmän fritidsverksamhet -13 157 -13 334 -13 409 -14 030 621 12 

Allmän kulturverksamhet -1 302 -1 591 -1 497 -1 309 -188 13 

Folkbibliotek -5 692 -6 380 -6 380 -6 504 124 14 

Musikskola -3 791 -3 994 -3 994 -4 150 156 15 

Vänortsverksamhet -13 -50 -50 -50 0  

Kultur i skolan -453 -467 -467 -474 7  

Kultur- och fritidskontor -630 0 0 0 0 16 

Summa Kultur- och fritid -25 038 -25 918 -25 797 -26 517 720  

Summa -131 813 -136 048 -137 268 -134 960 -2 308  

Kommentarer driftsredovisning 

1. Nämndsadministration 

Nämndsadministrationen har brutits ur förvaltningsledningen och består av 
nämndssekreterare. 

2. Förvaltningsledning 

Förvaltningen har numera delad förvaltningschef med skolförvaltningen. 
Bildningsförvaltningens lokal har lämnats i samband med det och ska återlämnas till 
Miljö- och teknikförvaltningen vilket väntas sänka lokalkostnaderna. Förvaltningen 
finansierar under 2013 delvis kommunens nya kontaktcenter. 

3. Gemensamma lokaler BCJF 

Här samlas kostnader för teatern och allmänna utrymmen i entréplanet på BCJF. Inför 
2013 minskas budget för driften. 

4. Gymnasieskola egen 

Här finns budgeten för köp av gymnasieplatser från den egna gymnasieskolan i form av 
elevpeng samt skolskjutsar till elever i den egna gymnasieskolan. Gymnasieskolorna 
Fridegård och Kämpe ska kunna finansiera sin verksamhet med elevpengen och nå 
nollresultat. 

Befolkningen i åldern 16-18 år fortsätter att minska. Hösten 2012 var det cirka 250 
elever som slutade grundskolan och antalet kommer att ligga på denna nivå fram till och 
med hösten år 2015. Sedan kommer antalet sakta att öka. 
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Tabellen nedan visar förhållandet mellan befolkning i åldern 16-18 år och antalet elever 
i gymnasium/särgymnasium. Andelen elever har ökat varje år sedan år 2008 i 
förhållande till antalet 16-18 åringar och är under hösten 2012 108 procent. Budgeten 
för hösten år 2013 visar att det finns beredskap för att 114 procent av befolkningen ska 
gå i gymnasiet. Det torde innebära att det finns överkapacitet eller beredskap för cirka 
50 elevplatser. 

 

5. Fridegård 

Fridegårdsgymnasiet måste fortsätta anpassa kostnaderna till elevpengen. Program och 
kurser måste kontinuerligt anpassas till ungdomarnas efterfrågan. Inför hösten måste 
bemanningen anpassas till den undervisning som behövs. Utifrån den budget som 
enheten redovisat, måste kostnaderna sänkas med 2,5 mkr. 

 

6. Kämpe 

Kämpes elevtalsökning planar ut och väntas landa på cirka 82 elever varav cirka 28 från 
andra kommuner. Lokalerna byggs om under våren 2013 för att passa elevernas 
särskilda undervisningsbehov. Undervisningen är helt förlagd till Bildningscentrum Jan 
Fridegård och kökslokalerna på Biskops-Arnö lämnas. Prisnivån för andra kommuner 
baseras på självkostnaden och kommer att justeras uppåt. 

Café Jan Fridegård kan inte finansieras i nuvarande omfattning och verksamheten måste 
ses över. 
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7. Gymnasieskola, interkommunal ersättning/köp av platser 

Budgeten för interkommunala platser ligger kvar på samma nivå för år 2012. Kostnaden 
per elev bestäms till stor del av det gemensamma priser inom Stockholms län och Håbo, 
eftersom de allra flesta eleverna går i skolan inom det området. Det gemensamma priset 
följer ett index och har räknats upp med 1,1 procent från år 2012. 

8. Gymnasiesärskola 

Gymnasiesärskolan har tidigare gjort satsningar bland annat på att bredda 
programutbudet för att attrahera fler elever från andra kommuner och bredda utbudet 
även för elever från Håbo. Istället är elevtalet vikande men eleverna är mer 
resurskrävande. Prissättningen till andra kommuner, som baseras på självkostnaden 
måste justeras uppåt inför år 2013. Bemanningen måste också anpassas utifrån de 
undervisningsbehov som finns. 

9. Särvux 

Verksamheten måste följa budgeten vilket medför att antalet lärare måste anpassas. 

10. Vuxenutbildning 

En satsning gjordes på vuxenutbildningen år 2012 och resurserna utökades främst för 
SFI. Staten ger bidrag för ett antal yrkesvuxplatser så verksamheten är större av vad 
nettobudgeten visar. 

11. Uppföljningsansvar 16-20 år 

Resurserna till uppföljningsansvaret ökas. 

12. Allmän fritidsverksamhet 

En satsning på föreningsbidraget görs med 150 tkr för att motverka minskningen av 
aktivitetsbidraget per genomförd aktivitet. Fritidsgården Verkstan tar över egna lokaler i 
Bildningscentrum Jan Fridegård från gymnasiet. 

13. Allmän kulturverksamhet 

Budgeten för Jan Fridegård-priset och dess marknadsföring på 175 tkr dras in tillfälligt 
år 2013 eftersom priset delas ut vartannat år. 

14. Folkbibliotek 
En satsning gjordes år 2012 då verksamheten utökades med en bibliotekarie. Kostnader 
för service och produkter som till exempel e-böcker och databaser ökar nu i en högre 
takt än budgeten medger vilket påverkar verksamheten. 
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15. Musikskola 

Ökade personalkostnader ger minskad budget för fortbildning, instrument och 
läromedel. 

16. Kultur och fritidskontor  

Kultur- och fritidskontoret slogs ihop med förvaltningsledningen år 2012 och budgeten 
flyttades dit. 

23.2 Investeringsredovisning 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  Not  

Bildningskontor adm 
investeringar -119 -120 -120 -50  

Gem lokaler BCJF, 
inventarier -80 -455 -455 -400 1 

Gymnasieskolan -307 -525 -725 -325 2 

Gymnasiesär -133 -130 -150 -50 3 

Biblioteket -192 -823 -823 -195 4 

Bibliotek datorer och 
teknik  -167 -167   

Musikskola instrument -38 -60 -60 -80 5 

Summa  -869 -2 280 -2 500 -1 100  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Gem lokaler BCJF inventarier 

Akustik och belysning till teatern 300 tkr. Skyltning BCJF 100 tkr. 

2. Gymnasieskolan 

Möbler till ljusgård och utemiljö för attraktionskraft 75 tkr. Utrustning till gymnasiet 
går till iordningställande av teknikinstitutionen. Kraven i GY11-kurserna är helt 
annorlunda jämfört med tidigare teknikprogramskurser då fokus låg mycket på data 
100 tkr. Möbler till Kämpe 60 tkr. Datorer till Kämpe 90 tkr. 

3. Gymnasiesär 

Maskiner till hantverksprogrammet. 

4. Biblioteket 

Skyltsystem för entré, böcker, kategorier och bibliotekets avdelningar, en översiktstavla 
samt till möbler/inventarier för barn- och personalavdelning. 

5. Musikskola 

Fortsatt utveckling av instrumentparken för musikleksundervisningen. Teaterleken 
kräver en investering i ljus då detta saknas helt i lokalen. I övrigt behövs en 
komplettering av IT-utrustning, även detta i samband med musikundervisning i lägre 
åldrar. 
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24 Resursfördelningssystem 

Resursfördelning genom elevpeng 

Gymnasieskolorna finansieras idag genom en elevpeng. Skolorna får ersättning utifrån 
antalet elever.  De faktorer som påverkar skolpengens storlek bestäms i skollagen och 
dess följdförordningar. 

Extern elevpeng 

Håbo kommun har ingått samverkansavtal med kommunerna i Stockholms län. Avtalet 
innebär att elever som bor i en kommun i Stockholms län eller i Håbo kommun kan på 
lika villkor söka, bli mottagna och antas till alla nationella program inom hela 
samverkansområdet. Gymnasiesärskolan ingår inte i samverkansavtalet. 

En gemensam prislista i samverkansområdet för gymnasieprogrammen har tagits fram, 
baserad på ett snitt av kommunernas kostnader. Prislistan styr därmed även bidraget till 
friskolorna. Priserna har räknats upp generellt med 1,1 procent från 2012 års priser. 

Intern elevpeng inom Håbos gymnasieskola 

År 2011 infördes en modell med intern elevpeng fullt ut i Håbos gymnasieskola. 
Modellen innebär att budgeten för gymnasieverksamheten ligger hos 
förvaltningsledningen och pengens storlek fastställs av Bildningsnämnden. 
Fridegårdsgymnasiet och Kämpe får elevpeng per inskriven elev. 

Elevpengen utgår från det gemensamma priset för Stockholmsområdet. Avdrag görs 
dock på priset motsvarande kostnaden för de verksamheter som inte betalas av 
gymnasieskolan. Det avser bland annat skolmåltid, elevhälsa, lokalvård, 
gymnasiebibliotek och kapitaltjänst. 

Om en elev har särskilda behov eller har rätt till modersmålsundervisning kan 
rektorerna ansöka om tilläggsbelopp hos förvaltningsledningen. Bedömningen görs 
enligt bildningsnämndens riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med 
omfattande behov av särskilt stöd. För elever på Kämpe ges ett generellt tilläggsbelopp 
utöver grundbeloppet för det program eleven är inskriven på. 

Intäkter för elever från andra kommuner tillfaller den skola där eleven är inskriven. 

Mätning av elevtalet sker den femtonde i varje månad. För juni sker mätningen den sista 
maj och för juli/augusti den sista augusti. Ersättningen till skolan överförs varje månad 
med en tolftedels årsbelopp. Mätningen görs i gymnasieskolans elevregister. 

Rektorernas ansvar är att bedriva skolan mot de mål som kommunen och staten ställer 
upp, inom den ram som elevintäkterna medger. Skolorna ska därmed uppnå minst ett 
nollresultat under kommunens budgetår.   
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SKOLNÄMNDEN 

25 Uppdrag och ansvarsområde 

Barnomsorg, grundskola och grundsärskola 
Skolnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, grundskola och grundsärskola. I 
kommunal regi finns förskola, annan pedagogisk verksamhet (dagbarnvårdare), omsorg 
på obekväm arbetstid, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola samt 
grundsärskola. För närvarande finns ett skolområde, två rektorsområden, en resursskola 
och en övergripande elevhälsoenhet. Inom skolnämndens kommunala verksamhet pågår 
en utredning om den framtida skolorganisationen. 

I kommunen finns även sex fristående förskolor, två fristående dagbarnvårdare och tre 
friskolor, varav två har fritidshem. 

Särskild undervisning och elevhälsa 
Även språkklasser, förberedelseklasser och särskilda undervisningsgrupper ingår i 
skolområdet/rektorsområden. Resursskolan är en skolenhet för elever i behov av särskilt 
stöd. 

Elevhälsoenhetens verksamhetsområde spänner över det specialpedagogiska, 
medicinska, sociala, psykologiska och omvårdande arbetet. Enheten har ett nära 
samarbete med alla kommunala förskolor och grundskolor samt gymnasieskolan. 

Övergripande 
Det centrala skolkontoret administrerar placeringar, vårdnadsbidrag, 
skolpliktsbevakning, skolskjutsar, tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrågor, fakturering, 
kravverksamhet med mera. Kontoret har även enheter för utveckling och ekonomi. 

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

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges mål nedan anges nämndens prioriterade mål. 

26.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga för utsättningar 
för personlig utveckling och lärande. 

26.1.1 Skolan i Håbo är ansvarig för att alla elever, utifrån sina 
individuella förutsättningar, ska ges möjlighet att uppnå minst 
godkända betyg i alla sina ämnen. 

Motivering 

Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.   
En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. 
Det finns en bred politiskt samsyn och enighet kring att medverka till att fortsätta den 
positiva trendutvecklingen inom skolan. 

Målet avser läsåret 2012/2013. 

Nyckelindikatorer  
Utfall 
Helår 2011  

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal 
Helår  

Andelen elever som når målen i alla ämnen 78,1% 79,9% 81% 

Genomsnittligt meritvärde  204 206 

26.1.2 Arbetsmiljön inom skolan ska vara trygg, utvecklande och 
hälsofrämjande för barnen, eleverna och personalen. 

Motivering 

En god hälsa och en trygg och engagerande arbetsmiljö är förutsättningar för lärande 
och utveckling. Målet avser läsåret 2012/2013. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Upplevd trygghet och trivsel (skola)  87,9% 88% 

Upplevd trygghet och välbefinnande (Förskola)  97,6% 95% 

26.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

26.2.1 Medborgare i Håbo ska känna förtroende för skolan i Håbo. 

Motivering 

Förtroendet för skolan i Håbo behöver öka. Förtroende mellan medborgare och 
verksamhet underlättar samverkan, kommunikation och lärande. Målet avser läsåret 
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2012/2013. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Förtroendefullt föräldrasamarbete och tillitsfulla relationer (Förskola)  84,4% 84% 

Föräldrars förtroende för skolan  73,7 75 

Resultat från medborgarundersökning - skola  48 48 

Resultat från medborgarundersökning - förskola 57 57 57 

26.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun . 

27 Viktiga förändringar och trender 

Förskola 

Under 2013 kommer antalet barn i förskoleåldern fortsätta minska. Antalet barn som 
lämnar förskolan för att börja förskoleklass är större än antalet nyfödda och inflyttade, 
vilket betyder att vid årsskiftet 2013/2014 kommer antalet barn i förskoleverksamheten 
att vara lägre än tidigare. Detta ger en möjlighet att utnyttja situationen till att minska 
barngruppernas storlek. Det finns även försiktiga trender till att fler vårdnadshavare 
väljer att placera sina barn i förskolor utanför kommunen och att utnyttjandet av 
vårdnadsbidraget minskar. 

En fortsatt satsning har skett på förskolan med en höjning av förskolepengen. 

Grundskola 

Under 2013 kommer friskolornas utbyggnad att fortsätta. Under året kommer ytterligare 
ca 60 barn att börja i friskola. Dessa elever kommer huvudsakligen från de kommunala 
skolorna och är spridda i årskurserna 4-9. 

Hur det totala antalet elever i grundskolan kommer att utvecklas är beroende av 
exploateringstakten, men mycket tyder på att det både i Bålsta tätort och på 
Skoklosterhalvön kommer att ske nybyggnation av bostäder. Detta medför att behovet 
av fler skolplatser noggrant måste följas. 

Teknikutvecklingen 

Det finns ett par trender som påverkar verksamheten på IT-området. Den första är 
molnet-tjänster, med dessa behöver skolor inte längre vara inlåsta i en plattform. Den 
andra trenden är att marknadsandelen för s.k. surfplattor, eller portabla pekdatorer, ökar. 
Pekplattorna har på ett dramatiskt sätt ändrat pc-marknadens dynamik. 
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28 Volymer och nyckeltal 

28.1 Personal volymer egen regi 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Pedagogisk omsorg, 
Antal barn/ 
dagbarnvårdare 

4,9 4,2 5,3 4,6   

Förskola, Antal barn/ 
årsarbetare 5,5 5,7 5,6 5,5   

Fritidshem, Antal barn/ 
årsarbetare 21,9 24,7 22,9 25,1   

Förskoleklass, Antal 
lärare/ 100 elever 5 4,5 5,3 5,6   

Grundskola, Antal lärare/ 
100 elever 9,1 8,7 9,2 8,9   

 

28.2 Ekonomi kr/barn-elev/år, netto. Egen regi 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Pedagogisk omsorg 74 509 77 408 82 902 96 933 68 944 66 200 

Förskola 69 774 68 694 68 552 76 100 72 652 77 796 

Grundskola inkl 
fritidshem, förskoleklass 55 609 54 252 54 423 55 944 54 737 53 770 

 

28.3 Volymer, antal barn folkbokförda i Håbo Kommun  per 
verksamhet  

Volym/nyckeltal  
Utfall 
2009 

Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 
2012 

Budget 
helår  

Pedagogisk omsorg, 
egen regi 50 36 19 15 18 15 

Pedagogisk omsorg, 
fristående Håbo 
kommun 

 10 14 14 14 14 

Pedagogisk omsorg, 
annan kommun. Köp 
av plats 

     1,5 

Förskola, egen regi 1 079 1 071 1 081 1 010 987 998 

Förskola, fristående 
Håbo kommun 

142 156 151 169 185 178 

Förskola, annan 
kommun. Köp av plats 2 2 8 8 15 7 

Fritidshem, egen regi 910 962 1 028 1 069 1 024 1 092 
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Volym/nyckeltal  
Utfall 
2009 

Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 
2012 

Budget 
helår  

Fritidshem, fristående 
Håbo kommun 69 97 114 145 121 130 

Fritidshem, annan 
kommun. Köp av plats 

7 3 9 16 10 10,5 

Förskoleklass, egen 
regi 267 273 251 254 249 257,5 

Förskoleklass, 
fristående Håbo 
kommun 

22 31 33 38 38 36,5 

Förskoleklass, annan 
kommun. Köp av plats 2 3 1 2 1 1,5 

Grundskola, egen regi 2 092 2 025 1 965 1 941 1 899 2 023 

Grundskola, fristående 
Håbo kommun 

223 295 380 387 424 406 

Grundskola, annan 
kommun. Köp av plats 

111 115 42 90 101 71,5 

Grundsärskola, egen 
regi 36 30 24 21 22 18 

Grundsärskola 
fritidselever, egen regi 

17 16 13 13 13 12 

Grundsärskola, annan 
kommun. Köp av plats 

2 1 1 0,5 0,5 0 

Summa 5 031 5 126 5 134 5 192 5 121 5 272 

29 Drifts- och investeringsredovisning 

29.1 Driftsredovisning 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  

Förändring 
budget 
12/13 

Not  

Skolnämnd -368 -300 -300 -318 18  

Nämndsadministration    -338 338  

Övergripande och 
skolkontor -11 954 -15 265 -16 186 -11 667 -4 519 1 

Elevhälsoenhet, 
övergripande -997 -1 081 -898 -773 -125  

Öppen förskola -1 115 -1 335 -1 301 -1 306 5  

Pedagogisk omsorg, egen 
regi -1 575 -1 254 -1 242 -993 -249  

Pedagogisk omsorg, köp 
och sälj -1 251 -1 340 -1 226 -1 051 -175  

Omsorg under OB-tid  -200 -1 500 -2 000 500  

Förskola, egen regi -74 106 -76 861 -71 705 -77 640 5 935 2 

Förskola, köp och sälj -13 689 -16 679 -17 820 -17 305 -515  

Vårdnadsbidrag -575 -624 -1 030 -1 041 11  

Grundskola, egen regi -176 547 -182 600 -173 666 -181 342 7 676 3 

Grundskola, köp och sälj -38 876 -40 903 -44 291 -39 539 -4 752 4 

Grundsärskola, egen regi -11 386 -12 003 -12 336 -12 278 -58  
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Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  

Förändring 
budget 
12/13 

Not  

Grundsärskola, köp och 
sälj -340 -173 -340  -340  

Elevhälsoenhet, 
gymnasieskola -1 190 -1 180 -1 429 -1 408 -21  

Summa -333 969 -351 798 -345 270 -348 999 3 729  

Kommentarer driftsredovisning 

Sammanfattning 
Sedan omvärldsanalysen redovisades under våren 2012 har skolförvaltningen noterat 
dels stora volymökningar (om ca 4,8 mkr), dels nytt läraravtal (4,2% under 2012). 

Den nya lönen för 2013 är inte fastställd, skolförvaltningen har beräknat en merkostnad 
på 2 200 tkr. 

Volymökningar under hösten 2012 medför att grundskolepengen har minskat för 2013. 

Förskolepengen har ökats något och finansierats genom att minska den centrala 
budgetreserven med 2 200 tkr. 

Noter 

1. Övergripande verksamhet (-4 519 tkr) 

Kostnader har lagts på rätt verksamhet för att kvalitetssäkra rapportering till SCB. 

2. Förskola egen regi (5 935 tkr) 

Ökningen av budgeten beror framförallt på en ökning av pengen. 

3. Grundskola egen regi (7 676 tkr) 

Ökningen av budgeten beror framförallt på en volymförändring se även 4.3. 

4 Grundskola Köp och sälj (-4 752 tkr) 

Minskningen av budgeten beror framförallt på en volymförändring, se även 4.3 

29.2 Investeringsredovisning 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  Not  

Övergripande och 
skolkontor -269 -204 -204 -117  

Elevhälsoenhet, 
övergripande -177 -17 -17 -30  

Öppen förskola -9 -5 -10   

Förskola, egen regi -468 -191 -348 -119  

Grundskola, egen regi -4 275 -2 381 -2 209 -1 683  

Grundsärskola, egen regi -48 -67 -77 -51  

Summa  -5 246 -2 865 -2 865 -2 000  
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Kommentarer investeringsredovisning 

Skolnämndens investeringsbudget är ännu inte beslutad av kommunfullmäktige, dock 
påverkar investeringsbudgeten även driftbudgeten då investeringsbudgeten är en fri 
nyttighet för verksamhet i egen regi. Utifrån bidrag på lika villkor ska denna fria 
nyttighet även komma andra huvudmän till del, varför pengen till dessa räknas upp och 
belastar skolförvaltningens driftbudget. 

Skolförvaltningen i samråd med kommunstyrelsens förvaltning antagit att 
investeringsramen uppgår till 2 000 tkr.  

30 Resursfördelningssystem 

Bakgrund 
Skolförvaltningen har fått i uppgift av kommunstyrelsens förvaltning att redovisa 
förslag till internbudget och mål för 2013 avseende driftbudget om netto 348 999 tkr 
och investeringsbudget om 2 000 tkr samt att skolnämnden ska fastställa internbudget 
och mål under november månad 2012. 

Förvaltningens process med internbudgeten har därför varit följande. 

Under våren påbörjades beräkningar av antal barn och elever inför 2013 och under 
sensommaren redovisades preliminära anslag och peng för att kommunala 
budgetansvariga chefer då kunde påbörja arbete med internbudget och riskanalyser. 
Under september noterade förvaltningen att antal barn och elever ökat under hösten 
utöver förväntat och att detta skulle påverka 2013 års budget. Den befintliga 
ekonomiska ramen fördelades därmed på fler barn och elever vilket ledde till att pengen 
sänktes och inom grundskoleverksamheten sänktes pengen till lägre nivåer än under 
2012, trots att pengen ska finansiera samtliga kostnader, däribland det nya läraravtalets 
löneökningar som uppgår till 4,2 % under 2012 och som får återverkningar på 2013 års 
budget. 

Efter beslut i skolnämnd i november kommer budgeten att informeras till 
budgetansvariga chefer vid kommunala och fristående verksamheter i Håbo kommun. 
Skolnämndens beslut kommer att delges till verksamheter med annan huvudman än 
Håbo kommun senast 31 december. 

Skolförvaltningens långa budgetprocess innebär att vissa antaganden måste göras för att 
tidplaneringen ska kunna hållas. Både investeringsbudget och miljö- och 
teknikförvaltningens internhyra, kost och lokalvård påverkar skolförvaltningens 
driftbudget då dessa är fria nyttigheter till verksamheter i egen regi och ska därmed 
kompenseras till verksamheter i annan regi utifrån lagen om bidrag på lika villkor. 
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30.1 Anslag 

Skolförvaltningen fördelar 92 000 tkr av budgetramen som anslag till elevhälsan, öppna 
förskolor, allergiförskoleavdelning, skolskjutsar, grundsärskola, modersmål, 
individbaserade tilläggsbelopp, internhyra samt myndighetsutövning. Resterande 
257 000 tkr fördelas som anslag till enheter vid skolkontoret för vidareutbetalning som 
peng till förskolor, pedagogisk omsorg samt grundskolor. 

I 2013 års budget har förvaltningen prioriterat omsorg på obekväm arbetstid ("nattis"), 
lärarlyftet 2, allergiförskoleavdelningen, grundsärskolan, individbaserade 
tilläggsbelopp, modersmål, läs- och språkutvecklare samt lärarcoach vid elevhälsan.    

Vissa anslagsfinansierade verksamheter har fått minskad budget för bl.a. stödköp av 
förskoleplatser, central finansiering av områdesrektorer, köp av Länshälsan och rehab 
samt reserv för löneökningar och generell reserv. 

Lönekostnadsökning 

Till anslagsfinansierade verksamheter har uppräkning gjorts för lönekostnadsökning 
med 2,45 % på årsbasis, det vill säga från 1 januari 2013 (vilket motsvarar 3,26 % från 
1 april 2013), utifrån budgeterad löneunderlagssumma för år 2012. Det är samma 
princip som kommunstyrelsens förvaltning använt sig av vid beräkning av 
lönekostnadsökningar till samtliga förvaltningar, även om den ökningen beräknades till 
2,25 % på årsbasis, eller 3,0 % från 1 april 2013. 

Inga centrala reserver finns, vilket innebär att ev. högre kostnadslöneökning måste 
finansieras av verksamheten genom effektivisering eller omfördelning. 

Internhyra 
Internhyran är uppräknad enligt underlag från miljö- och teknikförvaltningen. 

30.2 Peng 

Volymer 
Skolförvaltningen fördelar budget till förskolor, pedagogisk omsorg och grundskolor 
genom ett rörligt pengsystem där ersättning utbetalas månadsvis utifrån skolornas 
volymer, d.v.s. ju fler barn och elever en skola har, desto högre ersättning utbetalas till 
skolan. 

Förvaltningen gör därför beräkningar om förväntat antal barn och elever som kommer 
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att finnas under det aktuella budgetåret i verksamheterna. Volymberäkningen omfattar 
endast folkbokförda barn och elever i Håbo kommun, försäljning av platser till barn och 
elever från andra kommuner är nettobudgeterade till 0. Detta innebär att vid försäljning 
av platser kommer både intäkter och kostnader att öka i samma utsträckning. Vid 
försäljning av platser är det i princip hemkommunens prislista som gäller, vilket kan 
innebära över- eller underskott vid placeringar. 

Volymerna omfattar inte de barn där föräldrarna förväntas söka vårdnadsbidrag. 

Skolförvaltningen beräknar volymer på mer omfattande sätt än att endast ta hänsyn till 
den kommunala befolkningsprognosen, bl. a. beroende på att denna avser befolkningen 
per 31 december samt inte tar hänsyn till att vissa elever går om vissa årskurser. 
Vid skolförvaltningens beräkning av antal barn används även befintlig kö till den 
kommunala förskolan och pedagogisk omsorg samt beräknat födelsetal. Inom 
grundskolan används aktuella placeringar, beräknade förändringar genom uppräkningar 
till högre årskurser, förändringar av antal elever mellan kommunala skolor och 
fristående skolor samt mellan kommunala skolor och interkommunala skolor. 

Alla volymer fördelas per verksamhet, ålder, vistelsetid, mellan vår- och hösttermin 
samt årsgenomsnitt. 

Vid volymberäkningarna har hänsyn tagits till underlag från både kommunala och 
fristående verksamheter. 

Allergiförskoleavdelningen Liljan och Grundsärskola 
Fördelning av budget till allergiavdelningen Liljan inom Skogsbrynets förskola och till 
grundsärskolan sker genom anslag. I budgethandlingen redovisas även dessa budgetar 
som kr per barn/elev som upplysning om annan huvudman skulle bedriva liknande 
verksamhet. 

30.2.1 Kommunala verksamheters fria nyttigheter 
Verksamhet i annan regi 
Utbetalningar till verksamhet i annan regi, d.v.s. fristående regi i Håbo kommun, 
kommunal regi i annan kommun samt fristående regi i annan kommun, ska enligt lag 
ske på lika villkor som utbetalningar till verksamhet i egen regi. Eftersom verksamheter 
i egen regi får vissa fria nyttigheter görs justeringar i bidragen till verksamheter i annan 
regi för att utbetalningarna ska bli på lika villkor. Värdet av de fria nyttigheterna 
beräknas till kronor per barn/elev genom att dividera beloppet för respektive fri 
nyttighet med det antal barn eller elever som den fria nyttigheten avser enligt 
nedanstående fördelningsnycklar. 
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Fördelningsnycklar till kompensation för fria nyttigheter 

 

Kompensation för fria nyttigheter till verksamheter med annan huvudman 
Beloppen i detta avsnitt grundas framförallt på 2012 års nivåer avseende kommunal regi 
i Håbo kommun och redovisas för att tydliggöra sambandet mellan peng till verksamhet 
i egen regi och till verksamhet i annan regi. 2012 års nivåer har dock justerats något 
utifrån förändrade KS-medel samt förvaltningens omprioriteringar. Efter att relationerna 
mellan peng till verksamhet i egen regi och i annan regi fastställts i detta avsnitt, räknas 
samtliga peng-nivåer om med en faktor i avsnitt 6.2.3 för att balansera hela 
förvaltningens budget och blir därmed 2013 års nivå. 

Detta innebär att aktuell peng för 2013 redovisas i avsnitt 6.2.3 (grundbelopp) och 6.2.4 
(tilläggsbelopp för grupp). 

Rektorslöner 
Löner för tre kommunala områdesrektorer bekostas fortsättningsvis av 
förvaltningschefen under det första halvåret 2013. Från andra halvåret, då ny 
ledningsorganisation beräknas vara klar, ska samtliga skolledares löner finansieras 
genom peng-systemet. 

Skoladministratörer 
Liksom under 2012 undantas lönekostnader för de kommunala skoladministratörer som 
arbetar på skolorna med direkta skol- och förskoleuppgifter, ur grundbeloppet då denna 
kostnad ingår i administrationstillägget om 3% som utbetalas till verksamhet i annan 
regi. 

Kapitaltjänstkostnader 
Förutom driftbudget erhåller verksamhet i egen regi även investeringsbudget, och 
skolförvaltningen har tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning beräknat att 
skolförvaltningens investeringsram 2013 kommer att uppgå till 2 000 tkr. Värdet av 
investeringsramen beräknas till avskrivningsvärdet per år, d.v.s.investeringsbudgeten 
fördelad under fem år. 

Måltider och lokalvård 
Värdet på de fria nyttigheterna måltider och lokalvård från miljö- och 
teknikförvaltningen är beroende på hur denna förvaltning avser att budgetera. Eftersom 
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något beslut inte ännu är fattat av miljö- och tekniknämnden har skolförvaltningen 
beräknat dessa budgeteringar 2013 till vad som budgeterades under 2012 och därefter 
uppräknats med den faktor som framgår i avsnitt 6.2.3. 

Lokalersättning 
För att spegla verkligt utnyttjande av lokaler har kompensation för lokaler inför 2013 
utökats till att även omfatta fritidshem. Denna ingick tidigare i Grundskola varför 
omfördelning skett inom de tre verksamheterna. 

Föräldraavgifter 
Beräkning av föräldraavgifter har gjorts på samma sätt som tidigare år, men med 
aktuella uppgifter. Avdraget för föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem görs för de fristående verksamheterna i Håbo kommun som själva debiterar 
föräldraavgiften. 

Administration 
För verksamhet i annan regi utgår ett påslag om 3% för administration, förutom 
pedagogisk omsorg där påslaget är 1%. 

Påslag för administration utgår ej på tilläggsbelopp. 

Mervärdesskatt 
För verksamheter i fristående regi utgår påslag om 6% på totalt grundbelopp efter 
administrationsersättning som generell kompensation för att fristående verksamheter 
inte har möjlighet till momsavdrag. 

30.2.2 Beräkningsmodell för peng på lika villkor 
Tabellerna för kompensation för fria nyttigheter ska ses som hur peng till verksamhet i 
annan regi beräknas utifrån peng till verksamhet i egen regi, för att säkerställa att bidrag 
utbetalas på lika villkor. Dessa belopp räknas därefter om med en faktor som gör att 
hela budgeten balanseras. 

Se nedan tabeller som visar hur beräkning har skett för respektive verksamhetsområde. 
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30.2.3 Barn- och elevpeng  
Nedan framgår de aktuella grundbeloppen 2013 för olika verksamheter och olika 
huvudmän. Vid beräkning av pengen har det ekonomiska utrymmet, efter hänsyn tagen 
till stora volymökningar, endast medgivit en minskning av respektive peng jämfört med 
2012 års nivåer. 

Förvaltningen har dock sett ett stort behov av att öka framförallt förskolepengen för att 
därigenom minska barngrupperna. I publikationen "Vad kostar verksamheten i Din 
kommun" (Sveriges Kommuner och Landsting samt Statistiska Centralbyrån) framgår 
att Håbo kommun har en lägre strukturårsjusterad standardkostnad för barnomsorg än 
riket. Kostnaden för grundskolan överstiger standardkostnaden och har därför inte 
prioriterats i denna handling  
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30.2.4 Tilläggsbelopp 
Enligt skollagen ska tilläggsbelopp utgå till verksamheter för barn/elever med behov av 
särskilt stöd. Det ska dock handla om barn/elever som är i behov av extraordinära 
stödåtgärder. Håbo kommun tillämpar två typer av sådana tilläggsbelopp. 

Ett gruppbaserat tilläggsbelopp utgår för de barn/elever som går i de kommunala små 
undervisningsgrupperna Aspen, Krusbäret, Solrosen, Resursskolan, Delfinen, Lilla 
Gruppen i Skokloster, förberedelseklasserna och språkklasserna. Tilläggsbeloppet 
utbetalas månadsvis per barn/elev tillsammans med grundbeloppet. Ingen särskild 
ansökan behöver göras. 

Nedan framgår aktuella gruppbaserade tilläggsbelopp för 2013, för olika verksamheter 
och olika huvudmän. 
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30.2.4.1 Individanpassade tilläggsbelopp 
Individbaserade tilläggsbelopp kan, oavsett huvudman (exklusive grundsärskolan och 
Liljans allergiavdelning), ansökas för barn och elever i behov av extraordinära 
stödåtgärder, men som inte går i de små undervisningsgrupperna. Särskild prövning 
tillämpas. 

30.2.4.2 Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 
Tilläggsbelopp ska även utgå för elever som enligt lag har rätt till 
modersmålsundervisning. 

Skollagens (2010:800) och skolförordningens (2011:185) regler för 
modersmålsundervisning gäller för samtliga huvudmän. 

Fristående verksamheter som anser sig ha elever med rätt till modersmål, har möjlighet 
att ansöka om tilläggsbelopp. 

Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning uppgår till 6 585 kr per elev och år för 
2013. 
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30.2.4.3 Tilläggsbelopp för simresor 
Skolförvaltningen betalar även ut tilläggsbelopp för fristående skolor i området 
Skokloster, Viby, Futurum (inkl. resursskolan) och Gransätersområdet som har behov 
av simresor för den obligatoriska simundervisningen p.g.a skolornas geografiska lägen. 
De kommunala skolorna i dessa områden får motsvarande fria nyttighet. 

Eftersom MIU-skolan och Slottsskolan har längre resor från Skokloster till 
simundervisning i Bålsta utbetalas ett dubbelt bidrag för elever i MIU-skolan och 
Slottsskolan. Fristående skolor i Håbo kommun får ansöka om detta tilläggsbelopp för 
de elever som enligt skolnämndens beslut har rätt till att få ersättning för simresor. 

Tilläggsbelopp för simresor uppgår till 417 kr per elev och år för 2013. 

30.2.5 Extra peng för 6-åringar 
Lagstiftning reglerar att 6-åringar har rätt till bidrag för förskoleklass redan från juli 
månad, även om de då är inskrivna i förskola. Detta innebär en månads dubbel 
utbetalning för förvaltningen.  

 

  

30.3 Delad barnpeng 

Kommunen har skyldighet att dela barnpengen mellan flera aktörer om vårdnadshavaren 
så önskar. Delning av pengen rör enbart förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, 
inte skolan. Skolan har alltid 100 procent åtagande. Pengen ska delas i proportion till de 
olika aktörernas åtaganden. 

Kommunen är inte skyldig att dela bidraget mellan fler än två huvudmän samtidigt. Det 
är också upp till hemkommunen att avgöra dels vad som är rimligt ur administrativ och 
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ekonomisk synpunkt och dels vad som är barnets behov när placering och fördelning av 
peng beslutas. Håbo kommun fördelar barnpeng enligt gällande taxa per ålder och 
verksamhet med hänsyn till respektive aktörs åtagande. Håbo kommun har beslutat 
(SKN 2009/149 nr 2009.341) att pengen kan delas lika mellan två huvudmän. Båda får 
en halv peng, oavsett hur stort eller litet respektive huvudmans åtagande är. 

Om barnet deltar i två fristående verksamheter, eller i en fristående och en kommunal 
verksamhet, ska hemkommunens samlade bidragsskyldighet per barn inte vara högre än 
om barnet deltagit i endast en kommunal verksamhet. 

Barnpengen delas inte mellan två verksamheter i olika kommuner. Ett barn kan således 
inte vistas 50 procent i hemkommunen och 50 procent i en annan kommuns verksamhet. 

30.4 Resurstillskott, minskning av ersättning och a vgifter under 
pågående budgetår 

Om kommunen tillför ytterligare resurser till den kommunala verksamheten under 
budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till verksamheter i annan regi. I de fall 
kommunen minskar ersättningen till kommunal verksamhet får bidrag till verksamhet i 
annan regi minskas i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under 
pågående budgetår sänks. 

30.5 Överklagan av kommunens bidragsbeslut 

Verksamheter i annan regi kan överklaga kommunens beslut om bidrag till allmän 
förvaltningsdomstol genom ett förvaltningsbesvär. Överklagan kan gälla såväl beloppet 
på kommunens bidragsnivå som kommunens beslut om att avslå en verksamhets 
ansökan om tilläggsbelopp. 

30.6 Elever och barn placerade i annan kommun än Hå bo 
kommun 

Vid placering i annan kommun, både i kommunal och i fristående regi, ska fakturering 
av föräldraavgift ske av hemkommunen, d.v.s. Håbo kommun. 

Interkommunal verksamhet 
Kommunala verksamheter i annan kommun än Håbo, får bidrag för barn/elev som är 
folkbokförd i Håbo kommun. Bidraget utgår med samma ersättning som utgår till 
fristående verksamhet i Håbo kommun, exklusive kompensation för mervärdesskatt och 
exklusive avdrag för föräldraavgifter. 

Fristående verksamheter i annan kommun 
Fristående verksamheter i annan kommun än Håbo, får bidrag för barn/elev som är 
folkbokförd i Håbo kommun. Fristående verksamheter i annan kommun får samma 
bidrag som fristående verksamheter i Håbo kommun, men exklusive avdrag för 
föräldraavgifter. 
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SOCIALNÄMNDEN 

31 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialnämnden ansvarar för kommunens lagstiftade uppgifter inom socialförvaltningen, 
som bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger om barn och ungdom, omsorger om äldre 
människor och stöd till människor med funktionshinder. 

Inom socialförvaltningen finns socialchefens kansli, stöd- och behandlingsenheten, 
myndighetsenheten samt vård- och omsorgsenheten. Daglig verksamhet och stöd till 
arbetslösa bedrivs på entreprenad av Svensk Kommuntjänst AB. 

Socialchefens kansli sköter administration, kvalitets- och utvecklingsarbete samt 
handläggning av serveringstillstånd. Här finns även äldre- och handikappombudsman, 
anhörigkonsulent och medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Socialförvaltningen ska arbeta med respekt för människors självbestämmanderätt och 
integritet. Vård och behandling ska så långt som möjligt ges under frivilliga former 
utifrån individens behov, lagar och ekonomiska resurser. Socialförvaltningen arbetar i 
nära samverkan med brukarna, bland annat genom att förvaltningen medverkar i det 
kommunala handikapprådet och pensionärsrådet. 

32 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges mål nedan anges nämndens prioriterade mål. 

32.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga för utsättningar 
för personlig utveckling och lärande. 

32.1.1 Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra 
aktörer ska stödet till barn och unga utvecklas. 

Motivering 

Samverkan med andra är en förutsättning för ett gott socialt arbete med barn och unga 
och deras familjer. Genom samverkan skaps förutsättningar för helhetssyn och 
samordnade insatser vilket är en god grund för förändring. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Under året ska genomföras minst tre insatser/aktiviteter som minskar 
effekterna av barnfattigdom   3 

Ett varierat antal verksamheter för målgruppen på universell och 
selektiv gruppnivå.   10 

Minst 75% av drogtesterna av ungdomar ska ha genomförts i Bålsta.   75% 
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32.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

32.2.1 Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga 
verksamheter. 

Motivering 

Varje person som erhåller stöd från socialtjänsten ska respekteras för den individ 
han/hon är och utifrån de förutsättningar denne har. Det innebär att så långt som möjligt 
ta hänsyn till den enskildes önskemål och behov och respektera dennes vilja kring hur 
han/hon vill leva sitt liv. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

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

95% av brukarna ska vara registrerade i Senior Alert 2013   95% 

32.2.2 Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka. 

Motivering 

Den enskilde ska kunna lita på att han får ett gott stöd i sin situation i livet om han/hon 
vänder sig till socialtjänsten i Håbo kommun. Ett gott förtroende för socialtjänsten ökar 
möjligheten för att den enskilde efterfrågar stöd i ett tidigare skede vilket medför bättre 
möjligheter för socialtjänsten att ge stöd. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Minst två medborgardialoger/hearings ska genomföras under 2013   2 

32.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun . 

32.3.1 Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

Motivering 

Genom att bidra med social kompetens i samhällsplaneringen kan socialtjänsten bidra 
till att motverka socialt utanförskap. 

33 Viktiga förändringar och trender 

Inom personlig assistans tycks det vara en tendens att yngre brukare väljer privata 
alternativ. 

Andelen äldre ökar och mer avancerad sjukvård flyttas ut från sjukhusen till 
hemsjukvården. Det medför ökat behov av personal, material, hjälpmedel och bilar. När 
privata alternativ öppnar inom både hemtjänst och primärvård blir det ett antal fler 
samarbetspartners. Det är tidskrävande då fler avvikelsemöten, teamträffar och 
läkarronder ska hållas. Det blir också fler personal för den legitimerade personalen att 
delegera. 
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Strukturen på personer med behov av demensplats har ändrats markant under sista året. 
De är både yngre och har ett mer utåtagerande beteende. Det kräver en annan 
kompetens och är inte sällan mer personalkrävande. 

Behovet av dagverksamhet är stort. Flera av de demenssjuka personerna är yngre och 
det finns behov av att skapa en särskild verksamhet för denna grupp. 

Solängens färdigställande förväntas innebära att det kommer att finnas ett överskott på 
platser i särskilt boende i kommunen under det närmsta året. 

Inom socialpsykiatrin ökar efterfrågan på boendestöd. Det är en trend som nu pågått i 
flera år. Många av de personer som behöver stöd är unga vuxna. 

Inom individ- och familjeomsorgen har det under 2012 funnit en tendens till ökade 
kostnader för missbruksvård på institution. Huruvida denna tendens kommer att bestå 
även 2013 går inte att säga i dagsläget. 

Under 2013 förväntas det anlända betydligt fler flyktingar till Sverige än 2012. Det är 
rimligt att anta att det kommer att finnas en förväntan från staten på Sveriges kommuner 
att ta emot betydligt fler flyktingar under 2013. 

Under 2012 ökade kommuninvånarnas förtroende för socialtjänstens verksamheter. 
Förhoppningen är att det är en trend som kommer att fortsätta under 2013. I 
förvaltningens och nämndens arbete för 2013 kommer förtroendefrågan att vara fortsatt 
högprioriterad. 

34 Volymer och nyckeltal 

34.1 Hemtjänst 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Antal kunder 253 262 350 255 290 260 

Andel årsarbetare med 
utbildning, % 90 90 90 75 75 75 

34.2 Hemsjukvård 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Antal ärenden 340 364 389 430 370 410 

Kostnad per kund, kr 21 041 20 262 20 321 19 079 22 227 22 450 

Antal ärenden 

Antalet patienter ökar vilket kräver mer resurser både i form av bilar och personal, samt 
förbrukningsartiklar så som förbandsmaterial och inkontinenshjälpmedel. 

Kostnad per kund, kr 

Varje sjuksköterska som ansvarar för patienter i ordinärt boende får fler patienter att ta 
hand om för varje år. Samtidigt ökar kraven på behandlingsåtgärder för varje person. 
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Några exempel på saker som utökar arbetsbelastningen är dokumentation, 
riskbedömningar, striktare avvikelsehantering och att mer avancerad sjukvård flyttas 
från sjukhus till vård i kommunerna. 

34.3 Korttidsboende, äldre 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Antal platser 12 12 12 12 9 12 

Kostnad per plats, kr 310 705 327 031 356 600 405 400 402 000 401 600 

Antal platser 

Från och med månadsskiftet mars/april kommer korttidsboendet att integreras i särskilt 
boende Pomona Hus 4 då ett plan med åtta boendeplatser kommer att utgöra 
korttidsboende. 

Detta innebär att antalet platser på korttids under perioden januari till och med mars, 
kommer att vara 12 stycken, och att antalet platser under perioden april till och med 
december kommer att vara 8 stycken. Beräknat på helårsbasis ger det 9 korttidsplatser. 

Kostnad per plats, kr 

Budgeterad kostnad per plats är 401 600 kr, utifrån ovanstående uträknat antal 9 
helårsplatser. 

34.4 Särskilt boende Pomona hus 4 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Antal boenden 32 32 32 32 32 26 

Kostnad per boende, kr 
(inkl natt) 356 500 391 300 410 500 455 400 468 300 520 100 

Antal boenden 

Från och med månadsskiftet mars/april kommer korttidsboendet att integreras i särskilt 
boende Pomona Hus 4 då ett plan med åtta boendeplatser kommer att utgöra 
korttidsboende. 

Detta innebär att antalet platser i särskilt boende Pomona Hus 4 under perioden januari 
till och med mars, kommer att vara 32 stycken, och att antalet platser under perioden 
april till och med december kommer att vara 24 stycken. Beräknat på helårsbasis ger det 
26 boendeplatser i särskilt boende Pomona Hus 4. 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 

Budgeterad kostnad per plats är 520 100 kr, utifrån ovanstående uträknat antal 26 
helårsplatser. 
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34.5 Särskilt boende Solängen 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Antal boenden 0 0 0 0 0 19 

Kostnad per boende, kr 
(inkl natt) 0 0 0 0 0 853 700 

Antal boenden 

Två avdelningar, avseende 20 boendeplatser, beräknas öppna 1 mars. En avdelning till, 
med ytterligare 10 boendeplatser, beräknas öppna 1 oktober. Den fjärde avdelningen, 
om ytterligare 10 platser, beräknas ej att öppnas under 2013. 

Detta innebär att antalet platser i särskilt boende Solängen under perioden januari till 
och med februari kommer att vara 0 stycken platser, antalet platser under perioden mars 
till och med september kommer att vara 20 stycken, och att antalet platser under 
perioden oktober till och med december kommer att vara 30 stycken. Beräknat på 
helårsbasis ger det 19 boendeplatser i särskilt boende Solängen. 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 

Budgeterad kostnad per plats är 853 700 kr, utifrån ovanstående uträknat antal 19 
helårsplatser. 

I denna kostnad ryms dock bland annat kostnader för tomma lägenheter då inte hela 
Solängen startas upp under året. 

34.6 Särskilt boende Dalängen 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Antal boenden 18 18 18 18 18 18 

Andel årsarbetare med 
utbildning, % 100 100 100 100 100 100 

Kostnad per boende, kr 
(inkl natt) 416 303 525 000 586 300 573 000 572 890 587 600 

34.7 Socialpsykiatri 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Antal kunder, dagtid 29 32 40 36 38 38 

Antal årsarbetare inkl natt 6,75 11,92 14,38 14,38 14,38 14,38 

Antal beslut, 
boendestödstimmar 7 909 10 660 13 520 12 636 14 175 13 000 

Antal besök, Källans 
verksamhet 2 005 1 717 2 388 2 218 2 125 2 000 

Andel årsarbetare med 
utbildning, % 100 100 100 100 100 100 
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Antal besök, Källans verksamhet 

Antalet besökare på Källans verksamhet förväntas sjunka då aktivitetsgruppen flyttar 
sin verksamhet från Källan till Svensk kommuntjänst. 

34.8 Personlig assistans 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Beviljade timmar LASS 69 500 70 630 81 803 90 450 82 924 91 998 

Beviljade timmar LSS 8 400 11 650 6 862 6 318 9 974 2 532 

Beviljade timmar LASS 

Utökningen beror främst på två helt nya beslut som tillkommit. Utöver de nya besluten 
så har två befintliga beslut utökats med fler timmar under natt. 

Beviljade timmar LSS 

Minskade timmar på grund av två stycken avslutade beslut. 

34.9 Sjövägen gruppboende 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Antal boenden 6 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 8,77 8,5 11,4 11,4 11,4 11,4 

Personaltäthet (exkl natt) 1,46 1,46 1,5 1,5 1,5 1,5 

Andel årsarbetare med 
utbildning, % 80 82 85 85 85 85 

Kostnad per boende, kr 1 299 410 1 372 167 1 396 000 1 438 500 1 438 500 1 317 000 

Antal årsarbetare 

Under evakueringsperiod kommer 0,5 årsarbetare tillfälligt att tillkomma. 

Personaltäthet (exkl natt) 

Den tillfälliga utökningen med 0,5 årsarbetare är ej inräknad. 

34.10 Lindegårdsvägen gruppboende 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Antal boenden 6 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 6,5 6,5 7,27 7,27 7,27 7,27 

Personaltäthet (exkl natt) 1,08 1,08 1,21 1,21 1,21 1,21 

Andel årsarbetare med 
utbildning % 100 100 100 100 100 100 

Kostnad per boende, kr 644 333 722 167 673 000 798 670 702 830 774 160 
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34.11 Ekans korttidsboende 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Antal brukare 18 19 20 20 23 20 

Antal årsarbetare 6 6,5 8,4 8,45 7,16 8,45 

Antal boendedygn 837 943 1 077 1 275 1 025 1 200 

Kostnad per brukare, kr 170 701 188 263 219 000 232 700 184 305 255 800 

Andel årsarbetare med 
utbildning % 100 100 100 100 100 100 

34.12 Daglig verksamhet LSS 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Antal deltagare 28 30 34 32 39 30 

- varav företagsplatser 11 12 11 8 15 12 

34.13 Institutionsvård vuxna 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Antal placerade personer 14 9 17 20 11 15 

Antal placeringar 16 13 25 25 13 17 

Antal vårddygn 2 243 977 1 368 2 130 1 200 1 500 

34.14 Institutionsvård barn och unga 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Antal placerade personer 14 8 14 8 11 8 

Antal placeringar 17 9 15 8 11 8 

Antal vårddygn 1 998 1 394 1 259 1 206 1 600 1 200 

34.15 Familjehem 0-20 år (exkl jourhem och familjeh em LSS) 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Antal placerade personer 25 19 13 18 15 18 

34.16 Barnavårdsutredningar 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Aktualiseringar 550 506 538 520 550 520 
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Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Inledda utredningar 161 152 157 125 160 140 

Avslutade utredningar 158 144 129 109 140 120 

34.17 Familjeteamet 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Behandlingsinsatser 230 255 250 280 280 280 

- varav individuella 
behandlingsinsatser för 
familj 

127 143 150 160 160 160 

- varav 
behandlingsinsatser i 
grupp 

103 112 100 120 120 120 

Avslutade ärenden 66 64 60 70 70 70 

34.18 Försörjningsstöd 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Antal hushåll 351 370 354 320 375 310 

- varav antal arbetslösa 215 295 257 197 280 185 

Antal bidragsmånader 1 620 1 890 1 753 1 798 1 700 1 700 

Avslutade ärenden  283 265 200 270 210 

35 Drifts- och investeringsredovisning 

35.1 Driftsredovisning 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  

Förändring 
budget 
12/13 

Not  

Socialnämnd -379 -348 -398 -310 -88  

Pensionärsråd -51 0 0 0 0  

Biståndsutskott -157 -152 -142 -146 4  

Biståndsutskott 
jourverksamhet -104 -85 -75 -86 11  

Nämndsadministration 0 0 0 -347 347 1 

Summa Nämnd o 
styrelseverksamhet -691 -585 -615 -889 274  

       

Konsumentrådgivning 0 -105 -105 -110 5  

Alkoholtillstånd 46 35 10 23 -13  

Summa Miljö- o 
hälsoskydd 46 -70 -95 -87 -8  

       

Socialchefens kansli -8 822 -9 264 -9 634 -7 509 -2 125 2 
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Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  

Förändring 
budget 
12/13 

Not  

Ej fördelade medel 0 0 0 -1 330 1 330 3 

Summa övergripande 
socialtjänst -8 822 -9 264 -9 634 -8 839 -795  

       

Anhörigstöd 0 0 0 -649 649 4 

Westerlunds rehab -902 -1 250 -1 250 -1 290 40  

Hemtjänst Kärnhuset -2 386 -2 180 0 0 0  

Hemsjukvård -7 905 -8 204 -8 224 -9 205 981 5 

Köp av hemtjänst -19 330 -21 365 -20 408 -20 904 496 6 

Hemtjänst natt -2 330 -2 662 -2 750 -2 827 77  

Trygghetslarm 39 35 35 35 0  

Dagverksamhet äldre -1 837 -2 193 -2 231 -2 436 205 7 

Korttidsboende äldre -4 280 -4 865 -4 825 -3 615 -1 210 8 

Rehab -5 254 -5 792 -5 792 -6 231 439 9 

Utskrivningsklara -208 -50 -350 -50 -300  

Handläggning 
äldreomsorg -922 -1 400 -1 466 -1 494 28  

Köp av särskilt boende -12 227 -13 622 -13 622 -13 975 353  

Äldreboende – Hus 4 -10 928 -11 726 -12 042 -10 139 -1 903 10 

Äldreboende – Hus 4, 
nattpersonal -2 208 -2 846 -2 946 -3 384 438 11 

Intraprenad Äldreboende 
Dalängen (inkl natt) -10 552 -10 314 -10 314 -10 577 263  

Äldreboende – Dalängen 
(avgifter och hyror) -518 -633 -518 -563 45  

Äldreboende - Solängen 0 -239 -299 -13 777 13 478 12 

Äldreboende - Solängen, 
nattpersonal 0 0 0 -2 444 2 444 13 

Lägenhetshyror 
Plommonvägen 8 och 10 -79 -685 45 -280 325 14 

Institutionsvård äldre -1 376 -1 165 -1 165 -900 -265  

Köpt korttidsvård äldre -1 034 -415 -1 700 -365 -1 335 15 

Socialpsykiatri, dag -4 830 -5 434 -5 434 -5 816 382 16 

Socialpsykiatri, natt -2 065 -2 174 -2 174 -2 462 288 17 

Summa äldreomsorg och 
boendestöd -91 132 -99 179 -97 430 -113 348 15 918  

       

Personlig assistans LSS -3 182 -2 941 -4 011 -2 686 -1 325 18 

Personlig assistans med 
assistansersättning -5 714 -5 758 -6 073 -6 808 735 19 

Sjövägen - boende LSS -8 375 -8 631 -8 969 -7 902 -1 067 20 

Lindegårdsvägen -
 boende LSS -4 041 -4 792 -4 218 -4 645 427 21 

LSS-boende, byggstart 
2013 0 0 0 -628 628 22 

Handläggning 
handikappomsorg -1 049 -1 275 -1 295 -1 344 49  

Boende m särskild 
service, externt -4 495 -3 500 -3 000 -5 160 2 160 23 
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Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  

Förändring 
budget 
12/13 

Not  

Korttidsboende LSS -
 Ekan -4 388 -4 654 -4 239 -5 116 877 24 

Korttidsboende tjänsteköp 
LSS -353 -300 -437 -340 -97  

Daglig verksamhet LSS -3 975 -4 100 -3 925 -5 020 1 095 25 

Avlösarservice i hemmet 
LSS -362 -637 -637 -669 32  

Förlängd skolbarnomsorg 
LSS -453 -450 -430 -550 120  

Kontaktpersoner LSS -992 -1 250 -1 040 -1 140 100  

Kontaktfamilj LSS 0 0 0 0 0  

Summa Insatser enligt 
LSS -37 379 -38 288 -38 274 -42 008 3 734  

       

Färdtjänst -1 773 -3 300 -2 800 -3 275 475 26 

Riksfärdtjänst -919 -275 -160 -250 90 27 

Summa 
Färdtjänst/riksfärdtjänst -2 692 -3 575 -2 960 -3 525 565  

       

Fotvård 213 92 72 115 -43 28 

Restaurang Pomona -630 0 0 0 0  

Reception/vaktmästeri 
Pomona -6 325 -6 575 -6 375 -6 920 545 29 

Pool -36 0 0 0 0  

Summa Förebyggande 
äldreomsorg -6 778 -6 483 -6 303 -6 805 502  

       

Myndighetsenhetens 
kansli -2 395 -2 220 -2 390 -2 546 156  

Kansli stöd och 
behandling -647 -699 -699 -721 22  

Handläggning vuxenstöd -1 802 -1 900 -1 878 -2 520 642 30 

Institutionsvård vuxna -2 563 -4 750 -2 380 -3 930 1 550 31 

Öppen missbruksvård -1 059 -1 066 -1 066 -1 086 20  

Kontaktpersoner vuxna 
SoL -781 -1 000 -654 -996 342 32 

Familjehem vuxna SoL 0 -35 0 0 0  

Handläggning stöd och 
bistånd BoU -5 078 -4 400 -4 522 -4 746 224  

Institutionsvård BoU -3 955 -4 600 -5 500 -4 600 -900 33 

Handläggning familjehem 
0-20 år -1 017 -1 100 -1 141 -1 174 33  

Familjehem 0-20 år -3 011 -3 250 -3 300 -3 400 100  

Kontrakterat jourhem -298 -230 -285 -285 0  

Familjehem 0-20 år, 
extern regi -1 933 -2 500 -2 200 -2 500 300  

Behandlingsaktiviteter 
öppen vård unga -1 359 -135 -800 -200 -600 34 

Kontaktpersoner BoU SoL -1 204 -1 290 -1 290 -1 290 0  

Kontaktfamilj BoU SoL -971 -1 000 -900 -1 005 105  
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Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  

Förändring 
budget 
12/13 

Not  

Handläggning 
kontaktpersoner SoL -211 -267 -267 -274 7  

Individuellt behovsprövad 
öppenvård (Biskops-Arnö) -2 492 -1 939 -2 129 -2 405 276 35 

Familjebehandling -2 701 -3 130 -3 130 -3 279 149  

Ungdomscoaching -1 118 -837 -792 -1 230 438 36 

Förebyggande arbete 
barn och unga -280 0 0 0 0  

Familjerätt -1 083 -1 049 -1 139 -1 257 118  

Familjerådgivning -475 -300 -600 -300 -300 37 

Summa Individ och 
familjeomsorg -36 433 -37 697 -37 062 -39 744 2 682  

       

Handläggning 
försörjningsstöd -2 193 -2 178 -2 178 -1 993 -185  

Försörjningsstöd -12 483 -12 500 -12 800 -12 000 -800 38 

Sociala jourboenden 17 3 -545 0 -545  

Summa Ekonomiskt 
bistånd -14 659 -14 675 -15 523 -13 993 -1 530  

       

Arbetsmarknadsåtgärder -2 454 -2 150 -2 870 -1 700 -1 170 39 

Summa 
Arbetsmarknadsåtgärder -2 454 -2 150 -2 870 -1 700 -1 170  

Totalt -200 994 -211 966 -210 766 -230 938 20 172 * 

Kommentarer driftsredovisning 

1. Nämndsadministration 
Nämndsadministrationen har brutits ut ur övergripande socialtjänst och består av 
nämndsekreterare. 
 

2. Socialchefens kansli 
Budgeten för kansliet är minskad. Detta beror på att funktionen 
nämndsekreterare är utbruten ur kansliet och nu återfinns under verksamhet 
nämndsadministration, att anhörigstöd brutits ut och placerats i en egen 
verksamhet, samt att en administratörstjänst ej tillsatts. Kostnaden för 
förvaltningens del i kommunens nya kontaktcenter återfinns här. 
 

3. Ej fördelade medel 
Här återfinns de medel som tilldelats förvaltningen men som inte fördelats till 
någon verksamhet. 
 

4. Anhörigstöd 
Anhörigstöd har brutits ut ur övergripande socialtjänst och återfinns här som en 
egen verksamhet som består av personalkostnader samt lokalkostnader för 
anhörigcentrum. 
 

5. Hemsjukvård 
Budgeten för hemsjukvård är utökad med kostnader för 1,0 årsarbetare 
sjuksköterska på Solängen, samt ytterligare 2 månaders extra sjuksköterska 
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inom ordinarie verksamhet på grund av dokumentationsbehov. Budgeten 
rymmer också högre kostnader för förbandsartiklar, vilket till del utgör en 
uppstartskostnad för Solängen, samt utökade kostnader för förbandsartiklar till 
Solängen. Verksamheten rymmer förslag om höjd hemsjukvårdstaxa, från 200 
kronor till 300 kronor, vilket beräknas medföra ökade intäkter om 60 tkr. 
 

6. Köp av hemtjänst 
Kostnaderna för hemtjänst bedöms öka under 2012, vilket beror på att 
kommunen har en åldrande befolkning där behovet av hjälp ökar. 
Kostnadsökningen bedöms dock, med hänsyn till fler boendeplatser inom 
särskilt boende, bli lägre jämfört med föregående år. 
 

7. Dagverksamhet äldre 
Dagverksamheten har, tillfälligt på prov, utökats med 0,5 årsarbetare för att 
erbjuda dagverksamhet för yngre dementa. Verksamheten rymmer förslag om att 
personal hämtar brukarna istället för att de åker taxi, vilket beräknas ge en 
besparing om 100 tkr. 
 

8. Korttidsboende äldre 
Verksamheten kommer från och med mars att integreras i särskilt boende då ett 
plan med totalt 8 platser kommer att utgöra korttidsboende. Detta innebär att 
tidigare tolv platser minskas till åtta platser. Från och med mars, då 
korttidsplatserna integreras i särskilt boende, är kostnader för nattpersonal 
tillhörande korttidsboende ej budgeterat här utan återfinns under verksamhet 
Äldreboende - Hus 4, nattpersonal. 
 

9. Rehab 
Budgeten för rehab är utökad med kostnader för 0,5 årsarbetare 
sjukgymnast/arbetsterapeut på Solängen. 
 

10. Äldreboende - Hus 4 
Kostnaderna för särskilt boende Pomona Hus 4 kommer under 2013 att minska, 
då antalet boendeplatser från och med mars ändras från 32 platser till 24 platser. 
De 8 platser som varit boendeplatser särskilt boende kommer att omvandlas till 
korttidsboende. Verksamheten har inte budgeterat med intäkter för såld plats, 
vilket gjorts tidigare år. 
 

11. Äldreboende - Hus 4, nattpersonal 
Inom verksamheten finns kostnader budgeterade både för nattpersonal särskilt 
boende samt nattpersonal för korttidsboende då åtta boendeplatser från och med 
mars övergår till att bli korttidsboende. 
 

12. Äldreboende - Solängen 
Budget för särskilt boende Solängen är baserad på en successiv igångstart och 
inflyttning. Två avdelningar, avseende 20 boendeplatser, beräknas öppna 1 mars. 
En avdelning till, med ytterligare 10 boendeplatser, beräknas öppna 1 oktober. 
Den fjärde avdelningen, om ytterligare 10 platser, beräknas ej att öppnas under 
2013. 
 

13. Äldreboende - Solängen, nattpersonal 
Budget för nattpersonal särskilt boende Solängen är baserad på en successiv 
igångstart och inflyttning. Se kommentar Äldreboende - Solängen för mer 
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detaljerad information. 
 
 
14. Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 10 

Verksamheten är budgeterad utifrån en hyreshöjning om 320 tkr för de boende. 
Föreslagen hyreshöjning motiveras med att hyran för de boende i dessa 
lägenheter har varit lägre än den faktiska hyran som kommunen betalar till 
hyresvärd. Föreslagen hyreshöjning består således av hälften av skillnaden 
mellan de boendes nuvarande hyra och den faktiska hyran läggs på som en 
hyreshöjning som belastar enskild hyresgäst. Denna hyreshöjning är baserad på 
en hyresökning om ca 9,3%, detta undantaget och ej inräknat årlig 
hyresuppräkning från hyresvärd. Den totala hyreshöjningen för boende kommer 
således att bli summan av föreslagen hyreshöjning samt årlig hyresuppräkning 
från hyresvärd. 
 

15. Köpt korttidsvård äldre  
Med ökat antal platser i särskilt boende under 2013, bedöms kostnaderna för 
köpt korttidsvård att minska under 2013, jämfört med under 2012. 
 

16. Socialpsykiatri, dag 
Budgeten rymmer 2013 enhetschef med andel 33%, vilket tidigare var 
budgeterat på boende LSS. Budgeten innehåller också ökade kostnader för bland 
annat utbildning, trygghetslarm samt ökade kostnader för 
förbrukningsinventarier. 
 

17. Socialpsykiatri, natt 
Budgeten rymmer 2013 enhetschef med andel 33%, vilket tidigare var 
budgeterat på boende LSS. 
 

18. Personlig assistans LSS 
Budgeten rymmer kostnaden för inköp av verksamhetssystem. Budgeten 
rymmer minskade kostnader för köp av verksamhet då Försäkringskassan 
beslutat om assistans. 
Utrymme i budget finns för två nya ärenden på helår baserat på 85 timmar per 
månad. 
 

19. Personlig assistans med assistansersättning 
Budgeten rymmer intäkter som beräknas beviljas för förhöjt timbelopp. 
Sjukkostnader som kommunen betalar för de privata utförarna har budgeterats 
till ett högre belopp då kostnaderna för detta varit höga under 2012. 
Verksamheten är budgeterad utifrån de ärenden som finns nu, samt ett nytt 
ärende som är på väg in i verksamheten men som är osäkert i omfattning. 
Utrymme i budget finns för två nya privata ärenden på helår, samt ett nytt 
kommunalt ärende baserat på 350 timmar per månad på helår. 
 

20. Sjövägen - boende LSS 
Verksamheten har justerats ned med 100% enhetschef som tidigare var 
budgeterad här, men nu kommer att vara budgeterad på verksamheterna 
Socialpsykiatri, Ekan korttidsboende LSS samt LSS-boende (nytt). 
Verksamheten kommer på grund av nybyggnation av boendet att vara belägen 
på Biskops-Arnö. Detta medför högra kringkostnader bland annat för transport, 
och därmed även extra personal, samt måltider. Förvaltningen kompenserades 
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för 2013 fram till och med beräknad tillbakaflytt. Nu är beräknad tillbakaflytt till 
ordinarie boende framflyttat, vilket innebär att verksamheten kommer att 
belastas med ytterligare kringkostnader, vilka verksamheten har tagit hänsyn till 
i budgeten men som inte kompenserats i förvaltningens ram. Hyran under 2013 
kommer att vara lägre i hyrd lokal än i ordinarie lokal. 
 

21. Lindegårdsvägen - boende LSS 
Budget för 2013 är utökad med den hyresökning om 37% som gjordes av 
hyresvärd under 2012 och som ej budgeterats för 2012. 
 

22. LSS-boende, byggstart 2013 
Budget för det nya LSS-boendet är beräknad på igångstart av verksamhet och 
inflytt den 1 december 2013. 
 

23. Boende med särskild service LSS, externt 
Budgeten omfattar 4 stycken boenden som är pågående. 
 

24. Korttidsboende LSS - Ekan 
Budgeten för 2013 ör utökad med 1,0 årsarbetare på grund av beslut om 24-
timmar/dygn-omvårdnad i verksamheten. Budgeten rymmer 2013 enhetschef 
med andel 33%, vilket tidigare var budgeterat på boende LSS. 
 

25. Daglig verksamhet LSS 
Budgeten för 2013 är utökad med förväntade nya brukare inom daglig 
verksamhet. 
 

26. Färdtjänst  
Budgeten för färdtjänst 2013 är utökad med hänsyn till ökad omfattning av 
resande. Budgeten rymmer också förslag om höjd egenavgift för färdtjänst, från 
25 kronor till 35 kr, vilket beräknas medföra ökade intäkter om 20 tkr. 
 

27. Riksfärdtjänst  
Budgeten för riksfärdtjänst är för 2013 utökad med hänsyn till ökad omfattning 
av resande. 
 

28. Fotvård 
Verksamheten rymmer förslag om höjd fotvårdstaxa, från 320 kronor till 360 
kronor, vilket beräknas medföra ökade intäkter om 140 tkr. 
 

29. Reception/vaktmästeri Pomona 
Budgeten för verksamheten rymmer ökade kostnader för internhyra, då 
kommunen ingått nytt avtal med hyresvärd. För att motverka ökade kostnader 
görs indragning av tjänst i central tvättsuga, som tillsattes under 2012. 
 

30. Handläggning vuxenstöd 
Verksamheten har utökats med fältcoach. 
 

31. Institutionsvård vuxna 
Verksamheten beräknas ha ökade kostnader för institutionsvård vuxna 2013 
jämfört med budget 2012. Prognosen över verksamhetens kostnader under 2012 
bedöms vara ovanligt hög, vilket innebär att lägre kostnader för verksamheten 
har budgeterats 2013 jämfört med prognos helår 2012. 
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32. Kontaktpersoner vuxna, SoL 

Kostnaderna för kontaktpersoner bedöms för 2013 att motsvara kostnaderna i 
prognos för 2012. Kostnaderna för 2013 jämfört med budget 2012 bedöms öka 
då kontaktpersoner utgör en viktig del i de lösningar som görs för att undvika 
placeringar. 
 

33. Institutionsvård BoU 
Prognosen för verksamheten 2012 visar på lägre kostnader jämfört med vad som 
budgeterats. Bedömningen för 2013 är att kostnaderna för institutionsvård barn 
och unga kommer att vara högre jämfört med prognos för 2012, men inte så 
höga som budgeterats för samma år. 
 

34. Behandlingsaktiviteter öppenvård unga 
Budgeterade kostnader för behandlingsaktiviteter är lägre 2013 då ytterligare 
satsningar görs på hemmaplanslösningar. 
 

35. Individuellt behovsprövad öppenvård (Biskops-Arnö) 
Verksamheten har budgeterat minskade intäkter för såld plats till annan 
kommun. Tidigare år har plats sålts under helår, nu beräknas plats säljas ett 
halvår. Verksamheten budgeterar högre kostnader för lokaler då kostnad 
debiteras helår, men för 2012 budgeterats för läsår. Kostnaderna för 
förbrukningsinventarier beräknas för 2013 bli lägre då nytt avtal skrivits med 
Biskops-Arnö. 
 

36. Ungdomscoaching 
Verksamheten har budgeterat ökade kostnader för personal för 2013 jämfört med 
2012. Denna förändring beror på att personal varit föräldraledig under 2012, 
men nu återgår till ordinarie tjänst. 
 

37. Familjerådgivning  
Från och med årsskiftet kommer familjerådgivning ske inom den egna 
förvaltningen, då köp av tjänsten ej längre kommer att genomföras. 
Bedömningen görs att kostnaderna för familjerådgivning kommer att bli lägre 
2013, jämfört med vad som budgeterats 2012. 
 

38. Försörjningsstöd 
Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas bli lägre jämfört med budgeterat 
2012, och förväntas under 2013 bli något lägre jämfört med prognos för 2012. 
 

39. Arbetsmarknadsåtgärder 
Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder är i budget för 2013 är lägre jämfört 
med 2012, då den upphandling som görs nu enbart omfattar 
arbetsmarknadsåtgärder för socialpsykiatri och LSS. 
 

• Budgetram 2012 ( 210 428 tkr ) justerad enligt KS-beslut, 2012/58 för högre 
kostnader i samband med flytt till Biskops-Arnö ( 338 tkr ) ger ovanstående ram 
2012 om 210 766 tkr. 
Ramökning om 20 510 tkr utifrån given ram 2012 ( 210 428 tkr ) ger 2013 års 
budgetram om 230 938 tkr. 
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35.2 Investeringsredovisning 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  Not  

Vård och omsorg -195 -1 880 -1 880 -715 1 

Rehab -564 -710 -710 -710 2 

Individ och familjeomsorg -135 -180 -180 -435 3 

Summa  -894 -2 770 -2 770 -1 860  

Kommentarer investeringsredovisning 

  

1. Vård och omsorg 
Vård och omsorg budgeterar investeringar om 715 tkr, vilket avser uppmöblering av 
nytt korttidsboende för äldre, kompletterande uppmöblering av Solängen. Budgeten 
omfattar även kontorsmöbler och datorer. 

2. Rehab 
Rehab budgeterar investeringar om 710 tkr, vilket avser sängar, kognitiva hjälpmedel 
samt elrullstolar. 

3. Individ och familjeomsorg 
Individ och familjeomsorg budgeterar investeringar om 65 tkr som avser kontorsmöbler 
samt datorer. 
I denna post ryms också 370 tkr som är budgeterat för den framtida användningen av 
nuvarande korttidsboendet. 
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MILJÖ- OCH TEKNIKNÄMNDEN 

36 Uppdrag och ansvarsområde 

Mycket av det som miljö- och teknikförvaltningen arbetar med är sådant som de flesta 
av oss använder dagligen utan att reflektera över det. 

Vi ser till att du har vatten i kranen, att dina sopor blir omhändertagna och att de 
allmänna platserna har belysning. Vi ser också till att våra naturreservat, stränder och 
parker sköts och att kommunala gator, gång- och cykelvägar och busshållplatser 
fungerar och är säkra att vistas på. 

Vi bygger, underhåller, städar och lagar maten till skolorna och förskolorna. Vi 
kontrollerar att restaurangerna arbetar på rätt sätt och att företag och industrier inte 
förorenar vår mark. Om du ska bygga nytt eller renovera ditt hus kontaktar du oss. Vi 
arbetar också med att planera var och hur kommunen ska bebyggas. 

Vi som arbetar här har vitt skilda utbildningar och arbetsområden och det gör vår 
arbetsplats dynamisk och rolig att arbeta på. Vårt arbete styrs av de beslut som fattas av 
politikerna i miljö- och tekniknämnden och tillståndsnämnden. 

37 Mål 
Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges mål nedan anges nämndens prioriterade mål. 

37.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga för utsättningar 
för personlig utveckling och lärande. 

37.1.1 Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir 
trygga, tillgängliga och attraktiva 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. 
 
För att skapa bättre förutsättningar för personlig utveckling och lärande är de miljöer 
som barn och unga vistas i viktiga. 
 
Detta görs genom att skapa inre och yttre miljöer som är tillgängliga, trygga samt 
attraktiva för alla. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbart:För att öka 
förståelsen för barn och ungas situation i Håbo kommun och för att 
få insyn i hur de vill utveckla samhället kommer fler tjänstemän att 
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Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

närvara på ungdomsdemokratidagen 2013 jämfört med 2012. 

37.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

37.2.1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och 
långsiktigt 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att 
förtroendet för Håbo kommun behöver öka. 
 
När nämnden gör omprioriteringar som resulterar i att det tex uppstår fukt- och 
vattenskador i kommunens fastigheter eller att kommunens gator har ett eftersatt 
underhåll, så påverkar detta nämndens och även kommunens förtroende negativt. 
 
Därför kommer nämnden att prioritera att förvalta kommunens tillgångar med ett 
långsiktigt perspektiv. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbart:Arbeta aktivt för 
att minska avhjälpande och akuta underhållsåtgärder, i kronor. 5 980   

37.2.2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att 
förtroendet för Håbo kommun behöver öka. 
 
Genom att förbättra tillgängligheten och förbättra medborgardialogen skapas en ökad 
delaktighet för medborgarna. 
 
För att förbättra tillgängligheten för medborgarna ytterligare krävs ett vidare 
förvaltnings- och avdelningsövergripande samarbete. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbart:Öka antalet 
informationstillfällen på Håbo Markands ABs företagsträffar för att 
synliggöra verksamheterna och förbättra relationen med kommunens 
näringsliv. 
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37.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun . 

37.3.1 Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens 
resurser och även mänskliga resurser, dvs medarbetare i 
kommunen 

Motivering 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där en balanserad ökning av antalet 
kommuninvånare är en viktig parameter. 
 
Att ökningen är balanserad samt att nämnden aktivt arbetar med tex källsortering, 
närodlade livsmedel och lokala leverantörer, skapar förutsättningar för ett hållbart 
samhälle där kommunens ekologiska fotavtryck minskar, vilket kan möjliggöra en 
fossilbränslefri kommun 2050. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbart: Arbeta aktivt 
med att skapa goda förutsättningar för att behålla personal och på 
det sättet minska personalomsättningen. 

   

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbart: Genomföra 
eco-driving utbildning för majoriteten av de på miljö- och 
teknikförvaltningen som använder bil i tjänsten. 

   

38 Viktiga förändringar och trender 

38.1 Fastighetsavdelningen 

En tydlig trend är hyresgästernas allt större krav på tillgänglighet och en ökad 
efterfrågan av service. Det medför en ökad belastning, som är svår att bemöta, med 
befintliga resurser av personal och ekonomi. För att på sikt skapa resurser utvecklas 
administrationen. Bland annat med nya moduler till verksamhetsstödet Landlord som 
ger verktyg för att effektivare kunna följa upp verksamheten, samtidigt som det kommer 
att ge hyresgästen större möjligheter att ta del av information och påverka. 

Intresse och engagemang för miljö- och energifrågor ökar allt mer. Avdelningen arbetar 
aktivt inom området med åtgärder i samband med nybyggnad och underhållsåtgärder. 
Det innefattar att vi ställer högre krav i upphandlingar till byte av värmesystem och 
materialval. 

38.2 Gatuavdelningen 

En tydlig trend är en ökad oro hos kommuninvånarna. Oron gäller barns trygghet och 
säkerhet i den offentliga miljön, och trafiksäkerhet generellt. Under året har särskilt 
trafiksäkerheten vid skolorna i samband med att föräldrar lämnar och hämtar sina barn, 
lyfts fram av både skolpersonal och föräldrar. Det finns ett stort behov att bygga om 
dessa miljöer så att de blir mer trafiksäkra. 

Samverkan med olika aktörer i samhället, som föräldraråd, företagare och föreningar 
fortsätter. Det ger positiva resultat och stärker varumärket Håbo kommun. 

Ökad vilja att åka kollektivt  
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Kommuninvånarnas vilja att åka kollektivt ökar. För att underlätta för de som vill åka 
kollektivt måste pendlarparkeringarna utökas, cykelvägarna förbättras och fler 
cykelparkeringar byggas vid busshållplatser och stationen. Både nationellt och lokalt 
växer kraven på goda möjligheter att ta cykeln till arbetet eller till kollektiva färdmedel. 

38.3 Kostavdelningen 

En expertgrupp för hela norden avseende kost och näring kommer med nya förslag 
2012. I dessa nya förslag har man lagt fokus på kostvanor och matkvalité än mot 
tidigare förslag på  exakta mängder av näringsämnen.  I studier angående näringsbehov 
så visar resultateten att delar av befolkningen lider brist på  D – vitamin. Slutligen 
kommer Statens livsmedelsverk att anpassa rekommendationerna till konkreta råd som 
passar till svenska förhållanden i avseende matkultur och måltidsordning 

Kostvanor och kvalitetsaspekten på livsmedel kommer att diskuteras bland branschfolk, 
media och bland beslutsfattare. Material kommer att behöva samlas in från 
verksamheter för forskning av kostvanor. Skolmat Sverige är ett exempel på ett 
mätverktyg som finansieras av Sveriges kommuner och landsting, Jordbruksverket, 
Livsmedelsverket, Statens folkhälsoinstitut samt Karolinska institutet, med vilken man 
kan använda för analysera kostvanorna. 

Avdelningens inköp av ekologiska livsmedel ligger på 16% för att uppnå det 
riksomfattande målet 25% måste råvarubudgeten öka. Idag är ekologiska livsmedel 20% 
dyrare än vanliga livsmedel. Om krav ställs på att inhandla mer svenskt kött måste 
budgeten öka. Fristående alternativ vad gäller  förskolemat och skolmat ger avdelningen 
möjlighet att öka intäkterna. Utmaningen internt mellan kommunens förvaltningar är att 
bestämma ett belopp som täcker alla kostnader för en måltidspeng. Avdelningen 
kommer att fortsätta utvecklingen inom kostdataprogrammet. För att spara på energi 
och vattenförbrukning och minska på produktionstiden vore det  önskvärt att göra inköp 
av energisnål storköksutrustning. Ett ökat intresse från medborgarna är att få 
information om ursprungsland på livsmedel som serveras i våra förskolor och skolor. 

38.4 Miljöavdelningen 

Miljöavdelningen håller på med en stor satsning på tillsyn av enskilda 
avloppsanläggningar. Tillsynsinsatsen har under 2012 initierats i kommunens norra del 
och kommer att fortsätta geografiskt under 2013. Det långsiktiga målet är att fler 
fastighetsägare ska utrusta sina små avlopp med godtagbar rening så att övergödningen 
och risken för spridning av smittämnen till vatten ska minska. Fastighetsägare med 
bristfälliga enskilda avloppsanläggningar får ett år på sig att åtgärda sina avlopp. Då 
tillsynsinsatsen initierades under 2012 och många avloppsanläggningar har bedömts 
som bristfälliga räknar miljöavdelningen med att antalet tillståndsansökningar för nya 
avloppsanläggningar kommer att öka under 2013. 

Inom livsmedelsområdet är trenden att färre nya livsmedelsanläggningar startar i 
kommunen. Under 2010 registrerade miljöavdelningen 33 nya anläggningar, under 2011 
registrerades 15 nya anläggningar och under 2012 registrerades 3 stycken nya 
anläggningar. I nuläget finns cirka 115 livsmedelsanläggningar som miljöavdelningen 
har tillsynsansvar för. Merparten av dessa kontrolleras årligen med avseende på 
livsmedelssäkerhet. Beroende på resultatet av kontrollerna kan livsmedels-
anläggningarna klassas om i olika erfarenhetsklasser som påverkar den fasta 
kontrollavgiften och den planerade kontrolltiden. Efter 2012 års kontroller bedöms 
drygt 15 livsmedelsanläggningar kunna klassas om i en lägre erfarenhetsklass vilket 
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innebär att den totala planerade kontrolltiden för livsmedelstillsynen blir något längre 
2013. 

38.5 Byggavdelningen 

Bålsta växer sig närmare Stockholm. Håbo kommuns unika läge nära vatten och rika 
kulturarv och goda förbindelser lockar många olika intressen. Kraven på nya 
bosättningar ökar som alternativ till Stockholms och Uppsalas expansion. En förväntad 
nybyggnation av industri, kontorslokaler och flerbostadshus följer av detta. Inför 
framtida exploatering växer krav på kommunal service som skola, förskola, äldreboende 
och kommunalt vatten och avlopp. Starka exploateringsintressen finns för projekt med 
sjönära boende och centrala lägen nära service. Förhandsförfrågningar och 
avstyckningar utanför planlagt område med krav på ytterligare enskilda avlopp ökar 
också i omfattning.  Önskemålen om ett nytt centrum växer fram i takt med att jakten på 
centrala affärslägen och attraktivt natur- och stationsnära boende ökar. 
Byggavdelningen ansvarar också för att ge tydliga och snabba besked om 
byggförutsättningar, plansituation och strandskydd till medborgare, företagare, besökare 
och exploatörer. 

Byggavdelningen måste för att möta denna utmaning garantera en hög servicenivå med 
snabb och rättssäker myndighetsutövning och rådgivning till en mångfald olika 
kategorier sökande. Vidare ska alla ansökningar hanteras skyndsamt och rättssäkert 
enligt den nya plan- och bygglagen. För detta krävs en bred kompetensbas med högt 
tekniskt kunnande inom byggsektorn och tillhörande lagstiftning. En kontinuerlig 
fortbildning och ständig utveckling mot en högre handläggningseffektivitet och 
digitalisering måste ske. 

38.6 Mät-, kart- och GIS-enheten 

Mät-, kart- och GIS-enheten har tagit del av information om vad ett samarbete med 
Lantmäteriet inom s.k. Geodatasamverkan, innebär för en kommun. Detta är ett nytt sätt 
att tillhandahålla tjänstebaserad geografisk information. Under året kommer även en 
kostnadsanalys att göras. Resultatet kommer att visa för- och nackdelarna jämfört med 
det gamla sättet att hantera data. 

38.7 Miljöstrategiska enheten 

Samverkan står i fokus för såväl vattenfrågor, energi- och infrastrukturfrågor. Håbo 
kommun deltar i samarbeten inom Energimyndighetens program Uthållig kommun, 
länsstyrelsens projekt för effektivisering av kommunala transporter samt är medlem i 
Mälarens vattenvårdsförbund. 

I MiljöAktuellts ranking över samtliga kommuners miljöarbete har Håbo rasat från plats 
79 (2009) till plats 255 (2012). Detta på grund av brist på styrdokument på energi- och 
miljöområdet. Arbete pågår att ta fram dessa. 

38.8 VA- och avfallsavdelningen 

Se separata rapporter. 
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39 Volymer och nyckeltal 

39.1 Fastighetsavdelningen 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Area kommunägd, kvm 
BRA 88 163 90 666 90 666 90 770 90 770 93 931 

Area inhyrda lokaler, kvm 
BRA 12 599 12 860 14 513 15 385 15 385 17 792 

Tillsyn och skötsel, 
kr/kvm    63 60 60 

Energi, kr/kvm 128 142 137 143 130 153 

Vatten och avlopp, 
kr/kvm 9 11 11 13 8 13 

Avhjälpande underhåll 
Totalt, kr/kvm    63 61 55 

Avhjälpande underhåll 
Fukt och 
vattenskador, tkr 

911 1 777 1 084 800 0 600 

Planerat underhåll, 
kr/kvm 37 30 58 71 71 67 

Av Kommunfullmäktige 
öronmärkta pengar för 
underhåll, fastighet, tkr 

0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 

Lokalvård, kr/kvm 104 98 103 99 98 96 

Bostadsanpassning, 
kr/invånare 164 91 112 125 135 134 

Avhjälpande underhåll 
Storkök, tkr    750 0 750 

Area kommunägd, kvm BRA 

Volymen för 2013 ökar med totalt 3 161 kvm för kommunägd area. Tillkommande 
objekt är Solängens äldreboende och Granvallens IP. Avgående objekt är Junibackens 
förskola som brann ner och Smultronstället och Villa Övergran som såldes. 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 

Volymen för 2013 ökar med totalt 2 407 kvm för inhyrda lokaler. Tillkommande ytor är 
för socialförvaltningens verksamhet och miljö- och teknikförvaltningens kontor. 
Avgående ytor är paviljonger varav en på Junibackens förskola och en på Oktavia. 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 

Avser tillsyn och skötsel av byggnader och installationer. Tillsyn och skötsel är åtgärder 
med ett förväntat intervall mindre än ett år vilka syftar till att upprätthålla funktionen 
hos ett förvaltningsobjekt. 

Energi, kr/kvm 

Avser kostnader för uppvärmning och el för verksamheterna. Ökad budget då lokalytan 
totalt ökat för kommunen men även för att inrymma sim- och ishall som tidigare 
belastat gatuavdelningen. 
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Vatten och avlopp, kr/kvm 

Kostnader ökar på grund av höjning av kommunens VA-taxa. 

Avhjälpande underhåll Totalt, kr/kvm 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Verksamhetens utfall är beroende på av vad som händer oförutsett under året. 

Avhjälpande underhåll Fukt och vattenskador, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Aktivitetens utfall är kostnaden för fukt- och vattenskador som inträffat. 

Planerat underhåll, kr/kvm 

Avser underhåll som är planerat och som utförs med längre intervall än ett år. Budget 
ligger kvar på samma nivå som föregående år men ytorna ökar vilket ger ett lägre 
nyckeltal. 

Av Kommunfullmäktige öronmärkta pengar för underhål l, fastighet, tkr 

Avser volymen som av Kommunfullmäktige är öronmärkta för underhåll av 
kommunens byggnader. 

Lokalvård, kr/kvm 

Nyckeltalet visar på en minskning som en effekt av att kommunens lokalytor ökar och 
budgeten endast kompenseras med löneökningar. 

Bostadsanpassning, kr/invånare 

Bostadsanpassningar görs för kommuninvånare i syfte att ge människor med 
funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Utfallet kan 
variera mycket mellan åren beroende på behov som uppkommer. 

Avhjälpande underhåll Storkök, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Aktivitetens utfall är kostnaden för reparationer som utförs i storköken. 

39.2 Gatuavdelningen 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Ljuspunkt, kr/inv  202 183 202 202 210 

Vinterväghållning, kr per 
inv/år  503 403 310 204 210 

Beläggningsunderhåll, kr 
per inv/år  40 195 218 200 190 

Trafikskada, tkr -188 -274 244 150 150 150 

Gräsklippning, kr per 
inv/år  70 56 70 70 60 

Av Kommunfullmäktige 
öronmärkta pengar för 
underhållsbeläggning, 
gata, tkr 

  1 500 1 500 1 500 1 500 
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Ljuspunkt, kr/inv 

Volym/nyckeltalet är baserat på vad en ljuspunkt kostar per helår och kommuninvånare. 
Syftet är att se om kostnaden ökar eller minskar. Faktorer som påverkar utfallet är 
energipriset, antal ljuspunkter (de ökar ständigt) samt eventuell lägre energiförbrukning 
i takt med att vi byter ut kvicksilverlampor mot natriumhalogen eller andra energisnåla 
ljuskällor. 

Vinterväghållning, kr per inv/år 

Vinterväghållningens kostnader per kommuninvånare och år innefattar samtliga 
kostnader för snöröjning, halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och 
beredskapsersättning. Verksamheten bedrivs under perioden januari-april/maj samt 
oktober-december. 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 

Budgeterade medel för beläggningsunderhåll delas med aktuellt invånarantal. 

Trafikskada, tkr 

Nyckeltalet avser kostnad för reparation av trafikskador på belysningsstolpar, vägskyltar 
mm. Tidigare kunde kommunen erhålla ersättning från trafikskadeföreningen men 
denna möjlighet har upphört. 

Gräsklippning, kr per inv/år 

Budgeterade medel för gräsklippning delas med aktuellt invånarantal. 

Av Kommunfullmäktige öronmärkta pengar för underhål lsbeläggning, gata, tkr 

Kommunfullmäktige har tilldelat gatuavdelningen 1 500 tkr i extra anslag för 
underhållsbeläggning. Faktiskt utfall redovisas i tkr. 

39.3 Miljöavdelningen 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Effektivitet, B-objekt (%)  0,28 1 1 1 1 

Produktivitet, enskilda 
avlopp  0,67 0,24 0,6 0,6 0,6 

Produktivitet, 
värmepumpar  0,94 0,8 0,95 0,9 0,9 

Delegationsbeslut, Miljö 
och Hälsa, st 290 290 288 320 300 250 

Inspekterade 
livsmedelsanläggningar    71 71 71 

Inspekterade B- och C-
anläggningar    35 35 35 

Effektivitet, B-objekt (%) 

Detta nyckeltal visar hur stor del av de tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheterna 
som får tillsyn. 
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Produktivitet, enskilda avlopp 

Detta nyckeltal visar hur stor del utav miljöavdelningens påbörjade ärenden som rör 
tillstånd för enskilda avlopp som är avslutade. 

Produktivitet, värmepumpar 

Detta nyckeltal visar hur stor del utav miljöavdelningens påbörjade ärenden som rör 
tillstånd för värmepumpar som är avslutade. 

Delegationsbeslut, Miljö och Hälsa, st 

Detta nyckeltal visar hur många beslut som fattas på delegation av Tillståndsnämnden. 

Inspekterade livsmedelsanläggningar 

Detta nyckeltal visar hur många livsmedelsanläggningar som inspekteras. 

Inspekterade B- och C-anläggningar 

Detta nyckeltal visar hur många tillståndspliktiga samt anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter som får tillsyn. 

39.4 Byggavdelningen 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Produktivitet, st 
(ärenden/årsarbetare) 140 111 149  100 110 

Produktivitet 
(beslut/årsarbetare) 71 108 90  80 90 

Rättssäkerheten (%) 86 84 100  85 90 

Handläggningstid 
(medelvärde, antal 
veckor) 

4,9 3,4 7,9  4 4 

Kundnöjdhet (%) 90 84 63  90 95 

"Nöjd Kund Index" (NKI) 
(%) 88 80 60  80 80 

Antal beslutade bygglov, 
st 290 267 198 400 200 300 

Antal överklagade beslut 
(byggavdelningen), st 11 11 5  5 5 

Produktivitet, st (ärenden/årsarbetare) 

Ökar med 10 ärenden/årsarbetar. 

Produktivitet (beslut/årsarbetare) 

Ökar till 90 beslut/årsarbetare. 

Rättssäkerheten (%) 

Ökar till 90 % 

Handläggningstid (medelvärde, antal veckor) 

Siktar på att nå 4 v 2013. 



Kommunfullmäktige, budget 2013 90(107) 

Kundnöjdhet (%) 

Ökar till 95% genom bland annat snabbare handläggning. 

"Nöjd Kund Index" (NKI) (%) 

Oförändrat. 

Antal beslutade bygglov, st 

Vi ser en ökning till 300 bygglov. 

Antal överklagade beslut (byggavdelningen), st 

Behåller samma tal. 

39.5 Kostavdelningen 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Måltidskostnad för 
grundskola, kr/elev 6 669 7 371 4 603  6 675  

Portionskostnad, kr/elev 37,47 41,4 39,49  37,5  

Antal portioner total/år till 
förskoleelever 214 320 189 518 222 102 228 418 228 418 205 576 

Antal portioner total/år till 
grundskoleelever 525 517 452 482 474 766 495 902 495 902 495 902 

Antal portioner total/år till 
gymnasieelever  77 420 77 000 79 744 79 744 79 744 

Kostavdelningen ska öka 
andelen inköpta 
ekologiska livsmedel till 
minst 15 %. 

 14 15 16 15 16 

Måltidskostnad för grundskola, kr/elev 

Måltidskostnaden/elev är hämtad från Statistiska Centralbyråns offentliga statistik över 
måltidskostnader. Redovisas årsvis. 

Portionskostnad, kr/elev 

I skolmatskostnaden ingår råvaror, personal och transporter. För att få fram ett 
portionspris har skolmatskostanden/elev år delats med 178 (antalet skoldagar/år). 
Redovisas årsvis. 

Antal portioner total/år till förskoleelever 

En 10 % minskning enligt skolkontoret. 

Antal portioner total/år till grundskoleelever 

Oförändrat elevantal enligt skolkontoret. 

Antal portioner total/år till gymnasieelever 

Oförändrat. 
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Kostavdelningen ska öka andelen inköpta ekologiska livsmedel till minst 15 %. 

Kostavdelningen planerar att fortsätta inköp av de ekologiska livsmedlen under 2013. 

39.6 Övriga nyckeltal 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Skadegörelse, tkr 1 705 1 291 920 790 790 500 

Klotter, tkr 176 61 63 97 97 100 

Snöröjning, 
halkbekämpning, 
snötransport och 
sandupptagning, tkr 

5 274 10 867 8 986 5 600 3 985 6 100 

Skadegörelse, tkr 

Skadegörelse på kommunens anläggningar redovisa 

Klotter, tkr 

Klotter på kommunens anläggningar redovisas efter faktiskt utfall. 

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning, tkr 

Budget för snöröjning för gatuavdelningen har höjts med 2 100 tkr för att möta de ökade 
kostnaderna för köp av denna tjänst. Höjningen har beräknats på ett genomsnitt av 
kostnaderna för åren 2007-2011. Denna höjning kommer att ske på bekostnad av andra 
arbeten och innebär att vi endast kommer att kunna utföra underhållsbeläggningar. Alla 
andra arbeten, som t ex skyltning, rensning av diken och trummor, vägslåtter, 
grusvägsunderhåll, utsmyckning av rondeller mm kommer att ställas in eller skjutas på 
framtiden.  

40 Drifts- och investeringsredovisning 

Drift- och underhållsbehovet på nämndens anläggningar ökar och har ökat på grund av 
nedprioritering under en längre tid. Många av kommunens fastigheter, vägar och 
anlagda utemiljöer är 30–40 år gamla och har ett stort behov av renovering. 

Håbo växer, nya bostads- och industrigator tillkommer och det byggs nya äldreboenden, 
skolor och förskolor. Detta innebär utökade ansvarsområden för nämnden, vilket även 
gör att behovet av drift och underhåll ökar inom till exempel snöröjning, 
energiförsörjning och städning av lokaler. 

Samtidigt som behovet av drift och underhåll ökar så urholkas budgeten till viss del 
genom att kostnadsökningar i samhället inte fullt ut kompeneras i budgetprocessen. 
Mycket av nämndens verksamhet bedrivs på entreprenad och entreprenörerna justerar 
sina priser uppåt i takt med att kostnaderna ökar. Som exempel kan nämnas att 
asfaltpriset har stigt 40 % sedan 2009. Detta inverkar på den mängd arbete förvaltningen 
kan utföra för samma budget. 

För att hantera ökade snöröjningskostnader har nämnden ökat budgeten för snöröjning 
med 2 100 tkr. Höjningen har beräknats på ett genomsnitt av kostnaderna för åren 2007-
2011. Denna höjning kommer att ske på bekostnad av andra arbeten och innebär att 
förvaltningen endast kommer att kunna utföra underhållsbeläggningar. Andra arbeten, 
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som t ex skyltning, rensning av diken och trummor, vägslåtter, grusvägsunderhåll, 
utsmyckning av rondeller mm kommer att ställas in eller skjutas på framtiden. 

40.1 Driftsredovisning 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  

Förändring 
budget 
12/13 

Not  

Miljö- o tekniknämnden -328 -330 -330 -260 -70 1 

Tillståndsnämnden -186 -201 -201 -189 -12  

Nämndsekreterare 0 0 0 -161 161 2 

Mät, kart o GIS -1 176 -1 309 -1 240 -1 435 195 3 

Bygg -1 452 -1 025 -825 -900 75  

Kommunvägar -6 714 -5 925 -5 300 -5 000 -300 4 

Gång o cykelväg, 
kommunv. -187 -120 -500 -500 0  

Statskommunala vägar -6 580 -4 629 -4 565 -4 138 -427 5 

Gång o cykelväg, 
statskom -151 0 0 0 0  

Stöd t enskild väghållnin -407 -330 -300 -330 30  

Gatu- o 
gångvägsbelysning -3 610 -4 900 -4 080 -4 100 20  

Trafiksäkerhetsrådet -27 -20 -20 -25 5  

Parkeringar -129 -190 -50 -50 0  

Gatu/park drift o underh -4 933 -4 687 -4 605 -4 958 353 6 

Parkverksamhet -1 321 -2 650 -1 730 -1 875 145 7 

Gårdsanläggningar -2 157 -2 226 -2 380 -2 539 159 8 

Miljöavdelning, stab -1 184 -802 -828 -1 055 227 9 

Miljöskydd -525 -731 -731 -474 -257 10 

Hälsoskydd -376 -511 -570 -458 -112 11 

Livsmedel -123 -64 21 -213 234 12 

Utomhusanläggningar -1 877 -2 402 -2 263 -2 250 -13  

Ishall -2 394 -2 860 -2 334 -2 490 156 13 

Simhall -2 592 -3 218 -2 747 -2 800 53  

Föreningslokaler 1 303 0 0 0 0  

Skolmåltider, förskola -8 352 -9 299 -9 102 -8 789 -313 14 

Skolmåltider, skola -14 688 -16 813 -17 046 -17 121 75  

Skolmåltider, gymn. skola -1 610 -1 933 -2 149 -2 276 127 15 

Restaurang Pomona -629 -795 -709 -1 314 605 16 

Bostadsanpassning -2 175 -2 450 -2 650 -2 650 0  

Arbetsområde o lokaler 141 0 0 0 0  

Bostadsverksamhet 200 0 0 0 0  

Buss, bil, spårbund trafi -591 -455 -595 -655 60  

MTF-ledning -1 382 -1 188 -1 180 -1 803 623 17 

Adm stab gem 0 -945 -990 -1 338 348 18 

Ofördelade medel -460 0 -522 0 -522 19 

Information -294 -156 -290 0 -290 20 

Miljöstrategiska enheten -1 332 -1 145 -1 400 -827 -573 21 

Fastighetsförvaltning -3 925 105 384 93 986 110 724 -16 738 22 
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Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  

Förändring 
budget 
12/13 

Not  

Adm fast förv 0 -3 933 -3 445 -4 351 906 23 

Tillsyn och skötsel 0 -6 691 -6 421 -6 720 299 24 

Avhjälp UH 0 -6 717 -6 489 -6 097 -392 25 

Planerat UH 0 -7 500 -7 500 -7 500 0  

Mediaförsörjning 0 -16 731 -14 630 -18 600 3 970 26 

Övr fasta kostnader 0 -65 664 -59 521 -71 906 12 385 27 

Lokalvård -10 721 -10 515 -10 445 -10 700 255 28 

Underhåll -6 117 0 0 0 0  

Totaler -89 061 -86 676 -86 676 -88 123 1 447  

Kommentarer driftsredovisning 

1. Miljö- och tekniknämnden 

Nämndsadministrationen har brutits ur förvaltningsnämnden och består av 
nämndsekreterare. 

2. Nämndsadministration 

Nämndsadministrationen har brutits ur förvaltningsledningen och består av 
nämndssekreterare. 

3. Mät, kart och GIS 

Minskade intäkter pga av ett externt kartavtal har sagts upp samt att en intern överföring 
felaktigt legat med som del i budget under flera år. 

4. Kommunvägar 

Mindre köp av verksamhet, större mängd arbete utförs i egen regi än tidigare. 

5. Statskommunala vägar  

Mindre köp av verksamhet, större mängd arbete utförs i egen regi än tidigare. 

6. Gatu/park drift och underhåll  

Ökade kostnader för leasing av maskiner och fordon samt ökade lönekostnader eftersom 
större andel arbeten utförs i egen regi. 

7. Parkverksamhet 

Ökad budget på grund av tillkommande kostnader för åtgärder efter säkerhetsbesiktning 
av lekutrustning och ökat behov för vård av bostadsnära skogar. 

8. Gårdsanläggningar 

Ökad budget på grund av tillkommande kostnader för åtgärder efter säkerhetsbesiktning 
av lekutrustning på skolor och förskolor. 

9. Miljöavdelning, stab 
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Kostnad för chef på 50 % har flyttats hit från miljöskydd. 

10. Miljöskydd 

Kostnad för chef på 50 % har flyttats till miljöavdelning, stab. 

11. Hälsoskydd 

Ökade intäkter för tillsyn av enskilda avlopp. 

12. Livsmedel 

Felbudgeterat 2012 för extra offentlig kontroll vid uppföljning av brister. Minskade 
intäkter för fasta årliga tillsynsavgifter då en del verksamheter omklassificeras i högre 
erfarenhetsklasser till 2013 till följd av goda resultat vid tillsyn. Budgeterat för dubbla 
livsmedelsinspektörer under en tid pga pensionsavgång. Del av kostnad för interhyra 
flyttas hit. 

13. Ishall 

Ökade kostnader på grund av leasing av ismaskin. 

14. Skolmåltider, förskola 

Ca 10% minskning av antal barn enligt skolförvaltningen. 

15. Skolmåltider, gymnasieskola  

Oförändrat elevantal enligt skolförvaltningen. 

16. Restaurang Pomona 

Stora kostnader för näringsdrycker, engångsmaterial. Hus 4 (Fyrhuset) minskar med 8 
boende under feb - mars. Dessa boende flyttar till Solängen. 

17. MTF-ledning 

När kommunfullmäktige fastställde driftsbudgeten för 2013 fick även Miljö & 
tekniknämnden ett effektiviseringskrav på 450 tkr. För att hantera detta så minskas 
ofördelade medel med 450 tkr och resterande belopp överförs till verksamheten MTF-
Ledning. Under 2012 genomförs en genomgång av OH kostnaderna inom VA & Avfall. 
För att hantera eventuella minskade intäkter så har verksamheten tillförts extra medel. 

18. Administrativa staben gemensamt 

Första året med helårsbudget för administrativa staben gemensamt. 

Tjänst som tidigare låg på verksamheten Information överförs till administrativa staben 
gemensamt. 

19. Ofördelade medel 

När kommunfullmäktige fastställde driftsbudgeten för 2013 fick även Miljö & 
tekniknämnden ett effektiviseringskrav på 450 tkr. För att hantera detta så minskas 
ofördelade medel med 450 tkr och resterande belopp överförs till verksamheten MTF-
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Ledning. 

20. Information 

Verksamheten överförs till Administrativa staben gemensamt och avslutas därmed. 

 

21. Miljöstrategiska enheten 

En tjänst som miljöstrateg utgår efter beslut i kommunfullmäktige 2012-06-11, § 67. 

22. Fastighetsförvaltning 

Ökade hyresintäkter då lokalytan totalt har ökat för kommunen. 

Ökade intäkter i samband med att lokalytan totalt har ökat för kommunen. Men även på 
grund av att internhyra har införts för Miljö- och teknikförvaltningen vilket ger en ökad 
intäkt till avdelningen. 

23. Administration fastighetsförvaltning 

Ökningen beror på uppräkning avseende löner samt tillsättning av ny tjänst, 
fastighetsstrateg. 

24. Tillsyn och skötsel 

Ökade kostnader i samband med att lokalytan totalt har ökat för kommunen. Men även 
på grund av att kostnader för sim- och ishall har lagts över från gatuavdelningen till 
fastighetsavdelningen. 

25. Avhjälpande underhåll 

Budget minskad med förhoppning om att kostnad för reparationer ska minska efter ett 
antal större åtgärder som har utförts. 

26. Mediaförsörjning 

Ökade kostnader i samband med att lokalytan totalt har ökat för kommunen. Men även 
på grund av att kostnader för sim- och ishall har lagts över från gatuavdelningen till 
fastighetsavdelningen. 

27. Övriga fasta kostnader 

Ökade kostnader i samband med att lokalytan totalt har ökat för kommunen. Men även 
på grund av införandet av internhyra på miljö- och teknikförvaltningen då budget 
minskades under 2012 för att täcka hyrorna på de övriga avdelningarna, nivån på 
budgeten är nu återställd. 

28. Lokalvård 

Ökningen i ramen mellan 2012-2013 beror på en kostnadsuppräkning avseende löner. 
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40.2 Investeringsredovisning 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  Not  

Inventarier avskr 10 år -5 -510 -510 -700  

Inventarier avskr 5 år -179 -150 -150 0  

Inventarier avskr 3 år -92 -100 -100 -50  

Lundby ridanläggning 0 -2 000 -2 000 0  

Energieffektivisering -2 0 0 0  

Medborgarkontor, 
kommunhu -765 -97 -163 0  

Styr- o regler -901 0 0 0  

Gröna Dalens kök Åters. -446 0 0 0  

Verks. förändr skol/bildn -1 399 -328 -230 0  

Verks. förändr 
Socialnämnd 0 -100 -100 0  

Verks. förändr 
Bildningsnämnd -500 0 0 0  

Ombyggnad kök 0 -500 -1 500 -450  

Miljö & Energiåtg. 
Ventilationsombyggnad 0 0 0 -2 000  

Konv. el o olja -1 741 41 0 0  

Nytt LSS-boende Oktavia -207 -143 -13 143 0  

Utbyggnad 
Gransäterskolan -2 324 -256 -7 0  

Matsal Gymnasieskolan 0 0 0 -400  

Brand och inbrottslarm -813 -800 -800 -850  

Miljö & energiåtg. 
Arbetsmiljö förskolor 0 0 0 -1 100  

Äldreboende Solängen -23 794 -53 000 -53 206 0  

Takåtgärder Skolor -4 182 -3 000 -8 068 -750  

Reservkraft, 
Kommunhuset -675 -1 993 -1 782 0  

Futurum renovering -9 108 -9 968 -7 891 0  

Ospecificerat, MTF 0 -1 000 -1 000 0  

Skade.föreb.åtg.fastighet -64 0 0 0  

Tillgänglighet -135 -400 -465 0  

Tillgänglighet 
Kommunhus -80 0 0 0  

Trafiksäkerhetshöj. åtg -634 -800 -1 000 -50  

Skadegörelsef. åtg -234 0 -200 -200  

N Västerskog vägar -1 005 0 0 0  

Hantering av lokala trafi -69 0 0 0  

Div. belysningspunkter -1 167 0 0 0  

Utemiljö, utrustn. skolor -1 579 0 0 -2 000  

Centrumutveckling -1 345 -631 0 -1 000  

Kolonilottsområdet 0 0 0 -600  

Offentliga utemiljöer 0 0 0 -500  

Lekplats -2 306 0 0 0  

Gatu/Park i bostadsomr -585 0 0 0  
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Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  Not  

Lastbergsvägen 0 -500 -500 0  

Byte kvicksilverarmaturer -1 805 -2 232 -2 500 0  

Kommunala bad bryggor -372 0 0 -400  

Trafiksäkerhetsåtgärder, 
Kollektivtrafik -258 0 -50 0  

Skokloster upprustning -239 -37 0 0  

Plant vid infarter -153 -200 -200 0  

Järnvägsparken -123 0 0 -500  

Räddningsväg Krägga 0 -1 000 0 0  

Konstgräsplan 0 -2 675 -2 396 -1 500  

Dirtbikebana 0 0 0 -150  

Torresta naturstig 0 0 0 -150  

Parken utanför 
kommunhuset 0 0 0 -150  

Hundrastgård 0 0 0 -150  

Summa  -59 286 -82 379 -97 961 -13 650  

Kommentarer investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten för 2013 är inte fattad av fullmäktige. Beslut kommer att fattas i 
november månad. 
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VATTENVERKET 

41 Uppdrag och ansvarsområde 

Va-avdelningen ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och 
avloppsvattenreningen i kommunen. För att förse invånarna med vatten och rena deras 
avloppsvatten har va-avdelningen två kommunala vattenverk och två kommunala 
avloppsreningsverk. Utöver det finns en högreservoar, ett flertal pumpstationer samt 
vatten-, spill-, och dagvattennät. 

Va-avdelningen ska arbeta för att långsiktigt säkerställa dricksvattenförsörjningen och 
minimera störningar på miljö och egendom för både samhället och kommuninvånarna, 
via avloppsvattenhantering och vattendistribution. 

42 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges mål nedan anges nämndens prioriterade mål. 

42.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga för utsättningar 
för personlig utveckling och lärande. 

42.1.1 Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir 
trygga, tillgängliga och attraktiva 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. 
 
För att skapa bättre förutsättningar för personlig utveckling och lärande är de miljöer 
som barn och unga vistas i viktiga. 
 
Detta görs genom att skapa inre och yttre miljöer som är tillgängliga, trygga samt 
attraktiva för alla. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbart:För att öka 
förståelsen för barn och ungas situation i Håbo kommun och för att 
få insyn i hur de vill utveckla samhället kommer fler tjänstemän att 
närvara på ungdomsdemokratidagen 2013 jämfört med 2012. 
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42.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

42.2.1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och 
långsiktigt 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att 
förtroendet för Håbo kommun behöver öka. 
 
När nämnden gör omprioriteringar som resulterar i att det tex uppstår fukt- och 
vattenskador i kommunens fastigheter eller att kommunens gator har ett eftersatt 
underhåll, så påverkar detta nämndens och även kommunens förtroende negativt. 
 
Därför kommer nämnden att prioritera att förvalta kommunens tillgångar med ett 
långsiktigt perspektiv. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbart:Arbeta aktivt för 
att minska avhjälpande och akuta underhållsåtgärder, i kronor.    

42.2.2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att 
förtroendet för Håbo kommun behöver öka. 
 
Genom att förbättra tillgängligheten och förbättra medborgardialogen skapas en ökad 
delaktighet för medborgarna. 
 
För att förbättra tillgängligheten för medborgarna ytterligare krävs ett vidare 
förvaltnings- och avdelningsövergripande samarbete. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbart:Öka antalet 
informationstillfällen på Håbo Markands ABs företagsträffar för att 
synliggöra verksamheterna och förbättra relationen med kommunens 
näringsliv. 

   

42.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun . 

42.3.1 Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens 
resurser och även mänskliga resurser, dvs medarbetare i 
kommunen 

Motivering 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där en balanserad ökning av antalet 
kommuninvånare är en viktig parameter. 
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Att ökningen är balanserad samt att nämnden aktivt arbetar med tex källsortering, 
närodlade livsmedel och lokala leverantörer, skapar förutsättningar för ett hållbart 
samhälle där kommunens ekologiska fotavtryck minskar, vilket kan möjliggöra en 
fossilbränslefri kommun 2050. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbart:Arbeta aktivt 
med att skapa goda förutsättningar för att behålla personal och på 
det sättet minska personalomsättningen. 

   

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbart:Genomföra 
eco-driving utbildning för majoriteten av de på miljö- och 
teknikförvaltningen som använder bil i tjänsten. 

   

43 Viktiga förändringar och trender 

EU:s vattendirektiv är något som kommer att påverka hela va-verksamheten i 
kommunen. Vattenmyndigheten har tagit fram ett åtgärdsprogram för att alla sjöar och 
vattendrag samt grundvatten ska uppnå en god kemisk och ekologisk status. Senast i 
december 2012 ska kommuner och myndigheter ha vidtagit de åtgärder som beslutats i 
åtgärdsprogrammet. I flera fall krävs utredningar som ska leda till faktiska åtgärder. 
Exempel på sådana åtgärder och planer är en dagvattenpolicy, va-plan och 
vattenskyddsområden.  

44 Volymer och nyckeltal 

44.1 Va-avdelningen 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Producerad mängd 
dricksvatten, m3/år 1 507 390 1 689 156 1 633 463 1 690 000 1 690 000 1 700 000 

Renad mängd 
avloppsvatten, m3/år 2 139 586 2 303 564 2 336 901 2 300 000 2 300 000 2 350 000 

Antal abonnenter, st 5 525 5 591 5 760 5 850 5 765 5 875 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 

Producerad mängd dricksvatten förväntas öka då antal abonnenter förväntas öka. 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 

Renad mängd avloppsvatten förväntas öka då antal abonnenter förväntas öka. 

Antal abonnenter, st 

Antal abonnenter förväntas öka. 

45 Drifts- och investeringsredovisning 

En dagvattenpolicy har antagits och i samband med det har dagvattenverksamheten fått 
en egen budget. Ökade miljö- och arbetsmiljökrav på ledningsnätet och 
pumpstationerna har gjort att dessa verksamheters budgetar har utökats. 
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45.1 Driftsredovisning 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  

Förändring 
budget 
12/13 

Not  

Vatten och avlopp gem 11 331 12 167 11 447 13 216 -1 769 1 

Vattenverk drift -2 560 -3 097 -3 097 -3 096 -1 2 

Pumpstationer drift -1 106 -1 270 -970 -1 440 470 3 

Ledningsnät drift -1 699 -3 025 -2 605 -2 905 300 4 

Reningsverk drift -4 396 -4 775 -4 775 -5 275 500 5 

Dagvatten drift 0 0 0 -500 500 6 

Summa 1 570 0 0 0 0  

Kommentarer driftsredovisning 

1. Vatten och avlopp gemensamt 

Ökade intäkter främst på grund av ökad kapitaltjänst och ökade miljökrav på 
ledningsnätet och pumpstationerna. 

2. Vattenverk drift  

I stort sett oförändrad budget 

3. Pumpstationer drift 

Ökade kostnader på grund av ökade miljökrav. 

4. Ledningsnätet drift 

Ökade kostnader på grund av ökade miljökrav. 

5. Reningsverket drift 

Ökade kostnader på grund av ökade energikostnader. 

6. Dagvatten drift 

Ny verksamhet i samband med att ny dagvattenpolicy har antagits.  

45.2 Investeringsredovisning 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  Not  

Övergran,Tallbacka, 
Kivinge -6 583 -2 700 1 540 0  

Larm o kommunikation -225 -1 028 -1 028 0  

Inventarier, data -117 -100 -100 -200  

Processförbättring VV -1 487 -1 000 -1 000 0  

Kapacitetsökn Bålsta VV -616 -6 346 -6 346 0  

Processförbättring RV -801 -1 723 -1 723 0  

Omläggning ledningar -4 042 -4 566 -4 566 -5 000  

PLC Byte, Bålsta ARV -13 -1 487 -1 487 0  



Kommunfullmäktige, budget 2013 102(107) 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  Not  

Personaldel Bålsta ARV -2 -4 497 -4 497 -4 500  

Nytt tak, B ålsta RV 0 -800 -800 0  

Exploatering tätort 1 516 870 -465 -100  

Exploatering Viby äng 700 -100 -100 0  

Upprustning pumpstation -655 -750 -517 -100  

Luktreduktion, Bålsta RV -81 0 0 0  

Kväverening, Bålsta RV -4 759 -62 971 -62 971 -26 500  

Summa  -17 165 -87 198 -84 060 -36 400  

Kommentarer investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten för 2013 är inte fattad av kommunfullmäktige. Beslut kommer att 
fattas den 12 november 2012. 
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AVFALLSVERKET 

46 Uppdrag och ansvarsområde 

Avfallsavdelningen strävar efter en långsiktigt hållbar avfallshantering i Håbo. Genom 
att ständigt arbeta med omvärldsbevakning, samverkan och utveckling erbjuder 
avfallsavdelningen en hög kvalitet, både ekonomiskt och miljömässigt, på produkter 
och tjänster till kommuninvånare och verksamhetsutövare. 

Avfallsavdelningens verksamhet finansieras med avgifter som enligt 15 kap. i 
miljöbalken ska användas för att transportera hushållsavfall och liknande avfall inom 
kommunen till en behandlingsanläggning samt att avfallet återvinns eller bortskaffas. 
Avfallsavdelningen ansvarar också för tömning av slam från slamavskiljare och 
fettavskiljare, samt latrinhämtning och insamling av småbatterier. 

Avfallsavdelningen ansvarar inte för att samla in och ta hand om avfallsslag som 
innefattas av producentansvar, men för dessa avfallsslag har avdelningen ändå ansvar 
för avfallsplanering, samråd och information. 

Avfallshanteringen ska ske utifrån miljötänkande och resurshushållning. Allt material i 
avfallet ska utnyttjas; i första hand återanvändas, i andra hand materialåtervinnas, i 
tredje hand användas till energiutvinning och i sista hand deponeras. Uppkomsten av 
farligt och miljöstörande avfall ska minimeras. Det avfall som ändå uppstår ska 
omhändertas på ett miljöriktigt sätt. 

Avfallsavdelningen samverkar med Upplands-Bro kommun när det gäller kundtjänst 
och fakturering för va- och avfallsfrågor. Samverkan ska ge högre kvalitet på 
verksamheten och leda till såväl minskad sårbarhet som kostnadseffektivisering. 

47 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges mål nedan anges nämndens prioriterade mål. 

47.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga för utsättningar 
för personlig utveckling och lärande. 

47.1.1 Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir 
trygga, tillgängliga och attraktiva 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. 
 
För att skapa bättre förutsättningar för personlig utveckling och lärande är de miljöer 
som barn och unga vistas i viktiga. 
 
Detta görs genom att skapa inre och yttre miljöer som är tillgängliga, trygga samt 
attraktiva för alla. 
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Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbart:För att öka 
förståelsen för barn och ungas situation i Håbo kommun och för att 
få insyn i hur de vill utveckla samhället kommer fler tjänstemän att 
närvara på ungdomsdemokratidagen 2013 jämfört med 2012. 

   

47.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

47.2.1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och 
långsiktigt 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att 
förtroendet för Håbo kommun behöver öka. 
 
När nämnden gör omprioriteringar som resulterar i att det tex uppstår fukt- och 
vattenskador i kommunens fastigheter eller att kommunens gator har ett eftersatt 
underhåll, så påverkar detta nämndens och även kommunens förtroende negativt. 
 
Därför kommer nämnden att prioritera att förvalta kommunens tillgångar med ett 
långsiktigt perspektiv. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbart:Arbeta aktivt för 
att minska avhjälpande och akuta underhållsåtgärder, i kronor.    

47.2.2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att 
förtroendet för Håbo kommun behöver öka. 
 
Genom att förbättra tillgängligheten och förbättra medborgardialogen skapas en ökad 
delaktighet för medborgarna. 
 
För att förbättra tillgängligheten för medborgarna ytterligare krävs ett vidare 
förvaltnings- och avdelningsövergripande samarbete. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbart:Öka antalet 
informationstillfällen på Håbo Markands ABs företagsträffar för att 
synliggöra verksamheterna och förbättra relationen med kommunens 
näringsliv. 
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47.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun . 

47.3.1 Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens 
resurser och även mänskliga resurser, dvs medarbetare i 
kommunen 

Motivering 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där en balanserad ökning av antalet 
kommuninvånare är en viktig parameter. 
 
Att ökningen är balanserad samt att nämnden aktivt arbetar med tex källsortering, 
närodlade livsmedel och lokala leverantörer, skapar förutsättningar för ett hållbart 
samhälle där kommunens ekologiska fotavtryck minskar, vilket kan möjliggöra en 
fossilbränslefri kommun 2050. 

Nyckelindikatorer  Utfall Helår 
2011 

Utfall 
Augusti 
2012 

Måltal Helår  

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbart:Arbeta aktivt 
med att skapa goda förutsättningar för att behålla personal och på 
det sättet minska personalomsättningen. 

   

Nämndens nyckelindikator för att göra målet mätbart:Genomföra 
eco-driving utbildning för majoriteten av de på miljö- och 
teknikförvaltningen som använder bil i tjänsten. 

   

48 Viktiga förändringar och trender 

Avfallsavdelningen kommer att införa obligatorisk insamling av matavfall för att leva 
upp till miljömålen samt införa kärlregistrering för att kvalitetssäkra hämtningen av 
hushållsavfallet. I och med detta kommer avfallstaxan att ses över då nya abonnemang 
kommer att användas. Beroende på hur lång tid det tar att införa insamling i kommunen 
kommer taxan att justeras under flera år för att få en så korrekt kostnadsteckning som 
möjligt. 

Återvinningscentralen kommer att drivas i egen regi från och med 15 oktober och fokus 
kommer att vara kundservice samt att minska uppkomsten av avfall. 

Ett annat stort fokus riktas på att förebygga uppkomsten av avfall. "Det finns inget 
avfall" är den långsiktiga visionen för Avfall Sverige, där Håbo kommun är medlem. 
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49 Volymer och nyckeltal 

49.1 Avfallsavdelningen 

Volym/nyckeltal  Utfall 2009  Utfall 2010  Utfall 2011  

Prognos 
helår 

Augusti 
2012 

Budget 
helår 2012  

Budget 
helår  

Hushållsavfall, ton/år 4 647 4 515 4 288  4 500 4 800 

Antal besök vid 
återvinningscentralen, st 60 725 66 041 76 422  67 500 79 000 

Antal ton avfall på 
återvinningscentralen 4 527 4 690 5 350  5 000 5 200 

Hushållsavfall, 
kg/invånare 239 230 219  235 240 

Grovavfall, kg/invånare 233 239 321  250 260 

Andel kunder som är 
anslutna till e-faktura (%)  16 22  21 21 

Hushållsavfall, ton/år 

Trenden går mot att mängden hushållsavfall ökar något. 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Antalet besökare på ÅVC Västerskog ökar stadigt. 

Antal ton avfall på återvinningscentralen 

Antal ton grovavfall förväntas öka. 

Hushållsavfall, kg/invånare 

Mängden hushållsavfall förväntas öka något. 

Grovavfall, kg/invånare 

Trenden gåt mot att allt mer avfall lämnas och sorteras på ÅVC Västerskog. 

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

Antal anslutna till e-faktura har varit stabilt och förväntas inte öka nämnvärt. 

50 Drifts- och investeringsredovisning 

I samband med att insamling av matavfall påbörjas samt att vi upphandlat en ny 
insamlingsentreprenad kommer en ny avfallstaxa med nya abonnemang att införas. 
Taxan föreslås justeras under några år för att få rätt kostnadsteckning. 

50.1 Driftsredovisning 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  

Förändring 
budget 
12/13 

Not  

Avfallshantering 249 -400 0 0 0 1 

ÅVC Västerskog 0 0 0 0 0 2 

Kundtjänst VA/avfall 24 0 0 0 0 3 
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Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  

Förändring 
budget 
12/13 

Not  

Summa 249 -400 0 0 0  

Kommentarer driftsredovisning 

1. Avfallshantering 

Avfallshantering kommer att öka intäkterna på grund av ny insamlingsentreprenad och 
införande av matavfallsinsamling. Ny taxa kommer att tas fram för att gälla från i vår. 

2. ÅVC Västerskog 

Ny verksamhet införs då återvinningscentralen numera drivs i egen regi. 

3. Kundtjänst för VA och avfall  

Budgeten är oförändrad. 

50.2 Investeringsredovisning 

Tkr  Utfall 2011  Prognos 
2012 Budget 2012  Budget 2013  Not  

Summa       

Kommentarer investeringsredovisning 

Avfallsavdelningen har ingen investeringsbudget. 

 

 


