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1 Sammanfattning 

Enligt tidigare beslut ska styrelsers och nämnders mål och budget för kommande år 
rapporteras till kommunfullmäktige. Detta för att kommunfullmäktige ska ha kännedom 
om nämndernas mål och budget. 

Nämndernas mål har arbetats fram utifrån de nya kommunövergripande målen och 
nämndernas mål och nyckelindikatorer fastställdes under våren.  För ett fokuserat 
förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer angivna för 
verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även angivit ett antal mått för 
den löpande uppföljningen av verksamheterna. Målen och måtten ligger till grund för 
uppföljning i samband med bokslut och delårsbokslut. Några förslag till förändringar i 
nyckelindikatorer föreslås. 

Fullmäktige beslutade 2015-06-15 KF § 37 om nämndernas driftbudgetram och 
investeringsbudget för år 2016 och plan för år 2017-2018. På grund av organisatoriska 
förändringar, omräkning av internhyror, ändrad avskrivningsmetod och en mindre 
korrigering föreslås justering i nämndernas budgetar. Vidare föreslås att skatteintäkter 
och utjämningen uppdateras enligt senaste prognos från SKL, daterad 2015-10-08. 

Totalt sett innebär budgeten för år 2016 ett positivt resultat med 26 080 tkr. Det utgör 
2,5 % av skattenettot och medför att den finansiella målsättningen med 2 % i överskott 
uppnås. 

Planen för år 2017 visar ett sämre resultat, endast 10 792 tkr i överskott, vilket är 1,0 % 
av skattenettot. Orsaker till resultatförsämringen är bland annat att nämnderna planerar 
att öka sina verksamheter med cirka 30 mkr, vilket inte ser ut att kunna täckas med 
motsvarande ökning av skatteintäkterna. 

Investeringar för år 2016 uppgår till totalt 169 919 tkr för år 2016 exklusive 
exploateringsinvesteringar. Av detta investeras det 109 777 tkr i skattefinansierad 
verksamhet, vilket är 10 mkr högre än vid junibeslutet, till följd av ändrad 
avskrivningsmetod. 60 142 mkr investeras i taxefinansierad verksamhet vilket är 3 mkr 
lägre än vid junibeslutet, till följd av att kostnaderna omklassificerats till driftkostnader. 

För att finansiera årets investeringar krävs att 135 460 tkr nyupplånas för år 2016. 

I budgetstyrprinciperna ingår från år 2016 intern reglering av under- och överskott 
mellan åren. 

Utredningsuppdrag - komplettering av budgetunderlag för år 2016 
De utredningsuppdrag som kommunstyrelsen uppdrog till nämnder och styrelser att 
redovisa inför höstens budgetarbete, har redovisats som separata ärenden: 

• Statsbidrag kompletteringsbeslut hösten 2015 avseende budget 2016 
• Översyn taxor och avgifter 
• Arenor för aktiviteter (kommer att redovisas våren 2016) 
• Ersättningsplan för Björkvallen – Konstgräs (återremitterat från KS 26 okt) 
• Ishall utomhusrink (kommer att redovisas våren 2016) 
• Reglering av under- och överskott mellan åren 
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1.1 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 
Skatteintäkter och utjämningen har uppdaterats till den senaste skatteprognosen daterad 
2015-10-08, vilket medför minskade intäkter med 1,3 mkr jämfört med beslutet i juni. 

 Från år 2016 införs en ny modell för avskrivning av investeringar benämnd 
komponentavskrivning. Med komponentredovisning förväntas en jämnare 
resultatutveckling där stora underhållsåtgärder skrivs av över tid istället för att 
resultatföras i det aktuella året. Som en följd av den nya avskrivningsmodellen överförs 
därför den budget som finns för planerat underhåll från driftbudget till 
investeringsbudget för berörda verksamheter. För fastighetsavdelningen är det 7 mkr 
och för gatu- och parkenheten 3 mkr. Detta förbättrar årets resultat med 10 mkr, men är 
inte likvidpåverkande. 

Komponentavskrivningsmodellen ger även effekten att kapitalkostnaderna på kort sikt 
för fastigheter och anläggningar blir lägre. För år 2016 ökar kapitalkostnaderna med 
endast 352 tkr jämfört med år 2015 (för skattefinansierade verksamheter), trots att 
relativt stora investeringar gjorts. Se även avsnitt 6.2.1. I junibeslutet var 6,9 mkr 
avsatta för ökade kapitalkostnader. Eftersom fastighetsenheten och gatu- och 
parkenheten nu har kompenserats för den relativt låga kapitalkostnadsökning, medför 
det att årets resultat förbättras med cirka 6,5 mkr. 

I förslaget till budget i juni föll en överföring från investeringsbudget till driftbudget för 
biblioteket på 110 tkr bort. Överföringen gjordes för att de planerade inköpen inte 
klassificeras som investering. Detta har nu justerats genom tillägg med 110 tkr till 
kommunstyrelens ram. 

Internhyrorna har räknats om från år 2015 till år 2016 och budgeten föreslås justeras på 
samma sätt så att det ger kostnadstäckning. Hyresökningen till år 2016 påverkas av 
löne- och prisuppräkning, satsning på tillgänglighet, att planerat underhåll flyttats till 
investering, införande av komponentavskrivning, skötsel av förskole- och skolgårdar 
ingår nu i hyran och att alla kostnader för fastighetsavdelningen nu lagts in internhyran. 
Hyresnivån ökar med i genomsnitt cirka 1,4 %, men varierar mellan hyresobjekten 
eftersom självkostnad är basen. 

Plan- och utvecklingsavdelningen tillhör bygg- och miljöförvaltningen organisatoriskt 
från år 2016 och 7 669 tkr i budget har överförts från kommunstyrelsen. 
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2 Kommunfullmäktiges mål och styrmodell 

För perioden 2016-2018 har fyra målområden med tillhörande strategier på 
kommunfullmäktiges nivå prioriterats. Dessa är tillika kommunens mål för god 
ekonomisk hushållning. 

Håbo kommun ska under perioden bli: 

• Attraktiva 
• Kvalitativa och effektiva 
• Hållbara 
• en kommun med sund ekonomi 

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

Nedan följer en beskrivning av respektive målområde med tillhörande motivering och 
strategier. 

Attraktiva Håbo 
Håbo kommun är en unik och attraktiv plats i Mälardalen med goda förutsättningar för 
tillväxt. Bra kommunal service och insatser i samverkan med andra aktörer stärker 
känslan av Håbo kommun som en bra plats för boende, arbete och besök. 

För att bli attraktiva Håbo ska vi 

Skapa förutsättningar för fler bostäder och ett varierat näringsliv. 

Stimulera möjligheter till meningsfull fritid för alla. 

Öka samarbetet med olika aktörer för förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik. 

Förbättra tillgängligheten till mötesplatser och upplevelser. 

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

För att bli kvalitativa och effektiva Håbo ska vi 

Utveckla vår medborgardialog för ökad delaktighet och kunskap om kommunens 
verksamheter. 

Tillvarata och uppmuntra medarbetarnas kompetens och engagemang. 

Följa upp alla verksamheter med kvalitets- och effektivitetsmått och förtydliga arbetet 
med ständiga förbättringar. 

Förbättra våra resultat genom att jämföra oss med andra kommuner och verksamheter 
för att identifiera förbättringsområden. 
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Hållbara Håbo 
Vår verksamhet och tillväxt ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Kommande 
generationer ska ha bättre förutsättningar att förvalta och utveckla kommunen. 

För att bli hållbara Håbo ska vi 

Minska de egna verksamheternas miljö- och klimatpåverkan. 

Skapa förutsättningar för att invånare och näringsliv aktivt ska kunna bidra till att 
minska kommunens miljö- och klimatpåverkan. 

Värna kommunens grönområden och biologiska mångfald. 
 

Håbo en kommun med sund ekonomi 
Håbo kommuns verksamhet präglas av god ekonomisk hushållning. Skatten ska inte 
höjas och bör vara i nivå med jämförbara kommuner i Mälardalen. 

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till minst två procent av skattenettot. 

Kommunens investeringar, exklusive exploateringsrelaterade kostnader, ska vara 
egenfinansierade. 

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska 
kommunens skuldsättningsgrad. 

Exploateringsverksamheten skall totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen. 
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3 Befolkningsutveckling 

Den positiva befolkningstillväxten förväntas fortsätta i Håbo kommun. Givet nuvarande 
mönster i flyttningar och födelsenetto beräknas kommunen öka med knappt 120 
personer per år fram till år 2020. År 2030 förväntas befolkningen uppgå till 21 600 
personer, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med dagens befolkningsmängd. 
Ungefär en tredjedel av ökningen förväntas bero på ett positivt flyttnetto medan 
resterande två tredjedelar kan förklaras av ett positivt födelsenetto. 

Totalt sett förväntas befolkningsmängden att öka stadigt under prognosperioden, men 
om prognosen bryts ned i olika åldersgrupper varierar utvecklingen. Detta medför en 
förändrad åldersstruktur under prognosperioden. 

Inom de närmsta åren förväntas de största förändringarna ske bland unga vuxna samt 
äldre. Antalet 19-24åringar förväntas minska med omkring 16 procent till år 2018. 
Minskningen beror delvis på att flyttbenägenheten är hög i den åldern och tidigare års 
utfall visar på en hög utflyttning inom den åldersgruppen. Antalet personer 65 år och 
äldre förväntas öka stadigt under perioden. År 2018 kommer åldersgruppen att ha ökat 
med 390 personer jämfört med 2014 enligt kommunens befolkningsprognos. Det är en 
ökning med cirka 11 procent. Bland personer 80 år och äldre förväntas ökningen bli 127 
personer, vilket motsvarar 23 procent jämfört med utgångsåret 2014. 

Antaganden i befolkningsprognosen är en framskrivning av den utveckling som skett 
under de senaste åren. 

Skillnaderna mellan förra årets och årets prognos är totalt sett små. 

Ålder År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

0 215 210 213 217 220 223 225 

1-5 1 214 1 203 1 189 1 204 1 229 1 238 1 247 

6-9 1 170 1 166 1 122 1 093 1 038 1 025 1 016 

10-12 867 877 883 874 893 850 847 

13-15 801 816 863 870 879 886 876 

16-18 749 743 772 799 813 861 867 

19-24 1 468 1 424 1 343 1 270 1 237 1 196 1 182 

25-44 4 896 4 876 4 813 4 794 4 783 4 762 4 736 

45-64 5 162 5 219 5 351 5 472 5 530 5 652 5 786 

65-74 2 413 2 452 2 453 2 403 2 328 2 219 2 077 

75-79 524 597 657 755 873 950 1 050 

80 -w 555 570 609 638 682 759 826 

Summa 20 034 20 152 20 270 20 388 20 506 20 622 20 736 

Förändring 
mellan 
åren 

 118 118 118 118 116 114 
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4 Omvärldsanalys - ekonomi 

4.1 Omvärldsanalys 

4.1.1 Konjunktur och ekonomisk utveckling 
Regeringen är något mera pessimistisk om BNP-tillväxten 2015 och 2016 då de räknar 
med en svagare utveckling av inhemsk efterfrågan. På lite längre sikt förutser dock 
regeringen en något högre BNP-tillväxt än Konjunkturinstitutet. Arbetslösheten faller 
snabbare 2016-2019. Orsaken är att regeringen bedömer att arbetskraften ökar 
långsammare än vad Konjunkturinstitutet gör. 

Tillväxttakten i den svenska ekonomin har legat på ca 2,5 procent de senaste två åren. 
En viss acceleration kan skönjas de senaste kvartalen enligt kreditinstitutioner. Mycket 
tyder därför på att BNP-tillväxten stiger till omkring 3 procent både i år och nästa år, 
vilket är starkare än den långsiktiga trenden. Den höga tillväxten väntas inte bestå utan 
dämpas senare under prognosperioden då också de mycket expansiva förhållandena 
avtar. Resursutnyttjandet stiger i den svenska ekonomin med ett tilltagande 
inflationstryck som följd. Kostnadstrycket ökar dock från en låg nivå och 
löneökningarna förblir förhållandevis låga. Inflationen når inte upp till 2 procent mer än 
möjligen någon enstaka månad, vilket fortsätter att pressa Riksbanken. 

Sedan inledningen av 2014 har investeringarna givit det största bidraget till BNP-
tillväxten. Därefter följer privat respektive offentlig konsumtion. Nettot av 
utrikeshandeln har däremot minskat och dämpat utveckling av BNP. Tillväxten i 
hushållens konsumtion har saktat in i år. Kreditinstitutioner ser avmattningen som 
tillfällig. Hushållens goda finansiella ställning med stigande disponibla inkomster, högt 
sparande och kraftigt ökade tillgångspriser talar för att hushållens efterfrågan ökar i god 
takt kommande år. Ökningen av den offentliga konsumtionen har bland annat 
demografiska orsaker. Den växande befolkningen, med en större andel äldre, ökar 
behovet av vård, omsorg och skola. De totala investeringarna sjönk visserligen under 
första och andra kvartalet i år på kvartalsbasis. Det beror emellertid på kraftiga 
variationer i forskning och utveckling, vilka får anses vara av tillfällig karaktär. 
Exkluderas dessa är investeringarna på en tydligt stigande trend och som omfattar 
flertalet branscher. Snabbast ökning står bostadsbyggandet för. Uppgången bedöms 
fortsätta, även om tillväxttakten sannolikt har toppat. 

Arbetsmarknaden är delad. Andelen sysselsatta av befolkningen är mycket hög i vissa 
grupper, men låg i andra. Samtidigt förefaller matchningsproblemen ha ökat. Det finns 
sannolikt lediga resurser på arbetsmarknaden, men inte mer än att det har börjat uppstå 
flaskhalsar på vissa håll. Arbetsmarknaden förbättras ytterligare framöver. Det talar för 
att löneglidningen tilltar. Däremot blir sannolikt de avtalsmässiga löneökningarna lägre 
än vid den förra avtalsrundan. Orsaken är att den hårt prövade exportindustrin utgör 
utgångspunkten för löneavtalen. Sammantaget stiger de totala löneökningarna men 
hamnar ändå lägre än de senaste 15 årens genomsnitt på 3,2 procent. 

4.1.2 Skatteunderlagsprognoser 
Sysselsättningen har under sommaren utvecklats lite svagare än vad som låg till grund 
för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förra prognos. SKL räknar fortfarande 
med att arbetsmarknaden kommer att nå balans under 2016, på samma 
sysselsättningsnivå som i förra prognosen, men att uppgången kommer lite senare. Det 
innebär något mindre ökning av arbetade timmar i år. 

Flera av förslagen i höstens budgetproposition har betydelse för 
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skatteunderlagstillväxten. Förslaget om extratjänster innebär större ökning av 
sysselsättningen både 2016, 2017 och 2018. Flera förslag påverkar utbetalningar av 
arbetsmarknadsunderstöd och utbildningsbidrag och drar upp dessa inkomster, främst 
2016. Dessutom beräknas höjningen av grundnivån i föräldraförsäkringen och slopandet 
av den bortre gränsen i sjukförsäkringen öka inkomsterna av dessa ersättningar. 
Höjningen av grundavdragen för pensionärer håller tillbaka skatteunderlaget 2016, men 
effekterna på landstingens och kommunernas ekonomi neutraliseras genom 
motsvarande höjning av utjämningsbidraget. 

 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 

SKL, Okt 3,2 4,7 5,4 4,4 4,6 

Reg. Sept 2,9 5,0 5,3 5,2 4,7 

ESV, Sept 3,2 5,4 4,7 4,4 4,5 

SKL,Aug. 3,2 4,8 5,6 4,3 4,3 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regering, SKL 

Regeringen räknar vidare med högre ökningstal för skatteunderlaget än SKL under flera 
av prognosåren, främst till följd av större sysselsättningsökning och snabbare ökning av 
pensionsinkomster. Men det spelar också roll att grundavdragen ökar snabbare efter 
2016 i SKL:s prognos. 

Även Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar större ökning av skatteunderlaget i 
år än SKL:s. Det beror delvis på att ESV räknar med något fler arbetade timmar och 
större lönehöjningar, men också på större pensionsinkomster och större effekt av 
utfasningen av avdrag för pensionssparande. Att SKL förutser större 
skatteunderlagstillväxt än ESV för 2016 förklaras framförallt av större ökning av både 
arbetade timmar och timlön. Det finns också skäl att påpeka att ESV inte kunnat beakta 
höstens budgetproposition eftersom deras prognos gjordes innan propositionen 
presenterades. 

4.1.2.1 Bedömning av skatteintäkterna för åren 2016-2018 
För Håbo kommun innebär den nya skatteprognosen daterad 2015-10-08 att 
planeringsförutsättningar förändras något jämfört med SKLs prognos 2015-04-29. 

Totalt förbättras skatteintäkter och utjämning för år 2016 enligt den senaste prognosen 
från SKL med 1,3 mkr. För år 2017 ökar skatteintäkterna och utjämningen med 1,3 mkr 
jämfört med tidigare prognos och för år 2018 ökar intäkterna jämfört med tidigare 
prognos med 6,1 mkr, se tabellen nedan. 

En bidragande orsak till försämringen är att kommunens kostnad för LSS-utjämningen 
ökar med 3,0 mkr till år 2016. 

 Prognos 
2015-04-29   Prognos 

2015-10-08   

 Prognos 
2016 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Prognos 
2016 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Skatteinkomster 1 002 319 1 045 419 1 089 327 996 005 1 039 621 1 087 443 

Inkomstutjämning 50 505 52 682 54 905 53 725 55 975 58 524 

Kostnadsutjämning -20 105 -20 319 -20 507 -20 048 -20 349 -20 652 

Regleringsavgift -2 709 -6 814 -12 362 -581 -4 030 -9 635 

LSS-utjämning -43 043 -43 502 -43 903 -42 229 -42 863 -43 501 

Fastighetsavgift 35 276 35 276 35 276 36 661 36 661 36 661 

Summa 1 022 243 1 062 742 1 102 736 1 023 533 1 065 015 1 108 840 
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4.1.3 Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

BNP 1,3 2,4 3,2 3,4 2,6 2,3 

Sysselsättning, Timmar 0,3 1,8 0,9 1,6 1,0 0,9 

Öppen arbetslöshet, nivå 8,0 7,9 7,4 6,7 6,3 6,2 

Reporänta 0,75 0,00 -0,40 -0,25 0,75 1,25 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 2,6 3,0 3,2 3,4 3,5 

Konsumentprisindex, KPIX 0,5 0,2 0,5 1,4 1,8 1,9 

Konsumentpris, KPI 0,0 -0,2 0,1 1,4 2,9 3,1 

4.1.4 Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
SKLs kalkyler ger indikation på kommunernas verksamhetskostnader både i löpande 
och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också 
verksamhetens volymförändring. Volymförändringen utgörs alltså av skillnaden mellan 
förändring i löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan 
förbrukning. I tabellen nedan redovisas SKL aktuella prognos för perioden 2015-2018. 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

 2015 2016 2017 2018 

Arbetskraftkostnader* 3,1 3,5 3,7 3,8 

Övrigt förbrukning 1,6 2,1 2,4 2,6 

Pris förändring 2,6 3,1 3,3 3,4 

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är 2,6 procent enligt SKL:s prognos för 
timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av 
lagstadgade och avtalsenliga kollektiva avgifter. Prognosen för kommande år baserar 
sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos och 
beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. Det sker en kontinuerlig ökning av 
kvaliteten på arbetsinsatsen, bl.a. till följd av högre utbildningsnivå, och därmed höjda 
löner. SKL betraktar denna kvalitetsökning som en volymförändring och inte som en 
prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av kvalitets-
ökningen. Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av SKL:s prognos 
för KPIX, dvs. konsumentprisindex exklusive räntekostnader för egnahem och en 
uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med sina 
respektivevikter i totalkostnaderna. 

I budgetunderlaget för år 2016 är lönekostnadsuppräkningar kalkylerade till 1,98 
procent eller ca 12,0 mkr. Vad gäller prisuppräkning på övrig förbrukning i förslaget 
nedan har nämnderna kompenserats med 1,0 procent i sina ramar inklusive en 
kalkylerad internhyreshöjning . Detta motsvarar en kompensation om ca 2,4 mkr år 
2016. 

4.1.5 Budgetpropositionen för år 2016 
Den 21 september presenterade regeringen 2016 års budgetproposition (2015/16:100). 

De specialdestinerade statsbidragen som nämnderna får i samband med regeringens 
satsningar år 2016 har nämnderna redovisat särskilt i budgethandlingen, enligt uppdrag 
från kommunstyrelsen. 
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Nedan ges en sammanfattning på de större satsningar inom olika områden som berör 
kommunerna åren 2015–2019. 

• Från höstterminen 2016 avsätts 1,5 miljard i ett riktat statsbidrag för höjda 
lärarlöner och 3 miljarder årligen från 2017. 

• 2 miljarder avsätts för ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen årligen 2016–
2018. 

• Det generella statsbidraget minskar med 850 miljoner för förändring i 
utjämningssystemet. 

• Höjt tak för högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen föreslås införas 1 juli 
2016 och finansieras genom en minskning av det generella statsbidraget med 74 
miljoner 2016 och 148 miljoner 2017. 

• Barndelen i riksnormen föreslås öka med 181 miljoner från 2016 och 
fritidspengen avskaffas. 

• Höjd schablonersättning för nyanlända föreslås samtidigt som den 
prestationsbaserade ersättningen avskaffas och höjd ersättning för asylsökande 
barns skolgång med 50 procent. 

• Socialtjänsten får ett riktat statsbidrag om 250 miljoner årligen för förstärkning i 
barnärenden. 

• För fritidshemmen införs ett riktat statsbidrag om 250 miljoner 2016 och 500 
miljoner 2017–2019. 

• Rätt till Komvux införs och ett riktat statsbidrag införs från 2017 om 537 
miljoner. 

• Förbättrad utemiljö föreslås som ett engångsbidrag om 500 miljoner år 2016. 
• En kommunbonus om 1,9 miljarder införs som stöd till ökat bostadsbyggande. 
• Regeringen verkställer från år 2016 sparbetinget på gymnasieskolan och 470 

miljoner dras från det generella statsbidraget. 
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5 Tidplan för mål- och budgetprocessen 

Datum Aktivitet 

2 feb Beslut om tidplan för mål- och budgetprocessen samt arbetsgrupp för 
vidare arbete med KF-mål. 

4 feb 
Målkonferens – inriktningsmål för KF och nämnder 2016-2018    
Presentation med omvärldsanalys, Nulägesanalys, Utmaningar.  
Arbetsgrupp arbetar vidare med underlagen under feb. 

2 mars Arbetsgrupp presenterar förslag till KF-mål 

23 mars Beslut om KF-mål för 2016-2018 

23 mars Befolkningsprognos klar 

April Regeringens vårproposition 

8 april Förvaltningarnas verksamhetsanalys klar 

14 -15  april Ledningsgruppen arbetar med förvaltningarnas verksamhetsanalyser 

20 april Nämndernas delårsuppföljning klar 

29 april Skatteprognos från SKL 

4 maj Budgetkonferens - Ledningsgruppens förslag till budget baserat på 
verksamhetsanalyser och mål. 

15 maj Sista beslutsdag för nämnder att föreslå nya nämndmål 

25 maj Förslag till budget för drift och investeringar med KF-mål och nämndmål, 
skattesats och budgetstyrprinciper. (passerar ej KSAU) 

maj-juni Information till fackliga representanter 

15 juni Beslut om budget för drift och investeringar med nämndsmål, skattesats 
och budgetstyrprinciper 

14 aug Skatteprognos från SKL 

Sept Regeringens budgetproposition 

Sep-okt Förvaltningarna arbetar med detaljbudget 

8 okt Skatteprognos från SKL 

26 okt Nämnders budget och mål klara i Stratsys 

10 nov Tilläggsbeslut avseende budgetramar och utlagda uppdrag. Återrapport om 
budget 2016 och plan 2017-2018.  KS au 

23 nov Tilläggsbeslut avseende budgetramar och utlagda uppdrag. Återrapport om 
budget 2016 och plan 2017-2018  KS 

14 dec Tilläggsbeslut avseende budget 2016 och plan 2017-2018. Återrapport om 
budget 2016 och plan 2017-2018 KF 
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6 Budget 2016 och plan 2017-2018 

6.1 Skattesats år 2016 
Skattesatsen för år 2016 föreslås vara oförändrad och uppgår därmed till 21:34. 

6.2 Beräkning av nämndernas ekonomiska ramar i driftbudget  
De ekonomiska ramarna för år 2016 bygger på nämndernas budget för år 2015. 
Majoriteten har utifrån de av förvaltningarna redovisade behoven för år 2016, se 
tabellen nedan, lagt förslag till budgetramar för styrelser och nämnder. 

Övriga kostnadsökningar som inte kompenserats i ramarna 2016 ska beaktas av 
nämnderna i budgetarbetet exempelvis om nämnden bedömer att prisutvecklingen på 
vissa tjänste- och verksamhetsköp blir högre än det som kompenserats (1 procent) i 
budgetramarna. 

Det finns möjlighet för kommunerna att differentiera personalomkostnadspålägget. 
Enligt SKL kan kommunen beroende på ålder- och lönesammansättningen i kommunen 
differentiera det kalkylerade personalomkostnadspålägget. Håbo kommun har använt 
det differentierade personalomkostnadspålägget (39,08 %). Detta eftersom den kollek-
tivavtalade pension varierar med lönestrukturen och ålder i kommunen så tillämpas den 
differentierade personalomkostnadspålägget för år 2015-2016. Kommunen gör i och 
med differentiering av personalomkostnadspålägg ett avsteg från SKL schabloniserade 
personalomkostnadspålägg på 38,46 procent.  Detta påverkar endast internredovisning 
mellan nämnderna och finansförvaltningen. Nämnderna har kompenserats i budget-
ramarna för den högre personalomkostnadspålägg som används i internredovisningen. 

Nämnderna ska kalkylera med ett arbetsgivaravgiftspålägg på 39,08 procent, oförändrat 
från år 2015, i sina interna budgetar för år 2016. 

Internränta för år 2016 uppgår till 3,0 procent. Internränta beräknas på investeringar i 
verksamheten. 

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

6.2.1 Tillskott/reduceringar i nämndernas budgetramar 
Ramändringar Belopp ,tkr 

1 ) Befolkningsförändringar -9 070 

2 ) Förändringar lagar och förordningar -1 900 

3 ) Förändrade lokalbehov 0 

4 ) Särskilda satsningar -13 178 

5 ) Omprioriteringar 3 570 

6 ) Kapitalkostnader -760 

7 ) Prisuppräkning (1 procent) -2 368 

8 ) Lönekostnadsuppräkning (1,98 procent) -12 051 

9 ) Effektiviseringskrav på nämnderna 4 954 

Summa ramförändring förslag till KF juni -30 803 

10 ) Ändring -11 014 

Summa ramförändring beslut KF juni -41 817 

11 ) Förslag förändring -110 
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Ramändringar Belopp ,tkr 

12 ) Komponentavskrivning 9 648 

13 ) Internhyresomräkning -701 

Summa ramförändring -32 980 

1) Befolkningsförändringar 
Av förvaltningarnas underlag framgår att verksamheternas volym förändras utifrån 
befolkningsprognos för år 2016 innebärande en total kostnadsökning på cirka 9,1 mkr. 
För barn- och utbildningsnämnden innebär det att kostnaderna ökar med 3,1 mkr p.g.a. 
ökat antal studerande i gymnasieutbildning. För vård- och omsorgsnämnden kommer 
ökningen av antalet äldre innebära kostnadsökningar med cirka 4,3 mkr år 2016. För 
kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnd samt överförmyndarnämnd innebär det 
kostnadsökningar med cirka 800 tkr respektive 650 tkr och 225 tkr för 
överförmyndarnämnden. 

2) Förändrade lagar och förordningar 
Förvaltningarna har enligt direktiv lyft fram kostnader som uppstår under år 2016 på 
grund av förändringar i lagar eller förordningar. Totalt räknar förvaltningarna med att 
kostnaderna ökar med 1,9 mkr. 

3) Förändrade lokalbehov 
Förvaltningarna hade i uppdrag att lyfta upp kostnadsminskningar/-ökningar avseende 
lokalbehov för år 2016. Förvaltningarnas bedömning är att inga förändringar kommer 
att ske avseende verksamhetslokaler år 2016. 

4) Särskilda satsningar 
Kostnadsökning för särskilda satsningar uppgår till cirka 13,2 mkr. Den största 
kostnadsökningen återfinns hos vård- och omsorgsnämnden på cirka 4,2 mkr och 
kommunstyrelsen cirka 3,8 mkr. Övriga förvaltningar redovisar kostnadsökningar på 
cirka 5,2 mkr varav övergripande verksamheter cirka 0,2 mkr, driftbidrag till 
räddningstjänsten cirka 1,0 mkr, socialnämnd cirka 2,0 mkr, barn- och utbildnings-
nämnd 1,0 mkr, överförmyndarnämnd 60 tkr och bygg- och miljönämnd 900 tkr. 

5) Omprioriteringar 
Förvaltningarna har i underlaget redovisat kostnadsminskningar genom omprioriteringar 
om sammanlagt cirka 3,6 mkr. 

6) Kapitalkostnader 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillförts 760 tkr för att finansiera ökade 
kapitalkostnader för övergripande IT-investeringar för kommunens verksamheter. 

7) Prisuppräkningar 
Nämnderna köper verksamhet från externa aktörer för cirka 240,0 mkr. Prisuppräkning 
för år 2016 är beräknade till en procent eller cirka 2,4 mkr och har tillförts nämnderna. 
Av prisuppräkningarna avser ca 500 tkr internhyresökning för år 2016 som fördelas vid 
höstens budgetarbete. 

8) Lönekostnadsuppräkning 
Nämndernas budgetramar har utökats med kalkylerad lönekostnadsökning för år 2016 
med ca 12,0 mkr. Löneökning ska beräknas med 1,85 procent från 1 april år 2016. 

9) Effektiviseringskrav 
Enligt kommunens befolkningsprognos kommer den äldre befolkningen i kommunen att 
öka under planeringsperioden. Det innebär att kostnaderna för investeringar och drift-
kostnaderna kommer att öka åren framöver. Finansplanen för åren 2017 och 2018 visar 
att resultat som andel av skattenettot kommer att minska till 1,2 procent 2017 och 1,6 
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procent 2018. 

Långsiktigt och med tanke på resultatförsämringar för åren 2017-2018 måste effektivi-
seringskrav om totalt ca 0,5 procent genomföras redan år 2016 av nämndernas drift-
kostnader. Håbo Alliansen har föreslagit ett effektiviseringskrav på de stora nämnderna, 
totalt en reducering av de ekonomiska ramarna år 2016 med ca 5,0 mkr enligt följande; 
Kommunstyrelsens förvaltning 966 tkr, Barn och utbildningsnämnd 2 434 tkr, 
Socialnämnden 1 554 tkr. 

10) Ändring 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni beslutades om ökningar i nämndernas 
budgetramar med totalt 11,0 mkr, utöver det som kommunstyrelen föreslagit. Effek-
tiviseringskrav togs bort för kommunstyrelsen med 966 tkr och barn- och utbildnings-
nämnden med 2 434 tkr. Kommunstyrelsens parkverksamhet tillfördes 450 tkr. Barn- 
och utbildningsnämnden tillfördes 3 mkr för satsningar inom skolverksamheten, som t 
ex specialped/ITped 3 mkr, 2,3 mkr för ökad personaltäthet inom förskolan. Inom barn- 
och utbildningsnämndens ram ska minimibemanningen inom förskola vara 3,0 barn-
skötare och 100 tkr ska anvisas för utflykter och studiebesök inom förskola. Vård- och 
omsorgsnämnden tillfördes 2 165 tkr med avdrag för 191 tkr, för att återställa 
nedskärningar inom vård och omsorg. 

11) Förslag förändring 
Vid beslutet av kommunstyrelsens ram föll 110 tkr i ökning av driftbudget för biblio-
teket bort, en budget som omförts från investering eftersom kostnaderna klassas som 
driftkostnader. Detta föreslås tillföras kommunstyrelsens ram. Vård- och omsorgs-
nämnden och socialnämnden föreslår efter en utvärdering att 4 206 tkr överförs från 
socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Det är justering av tidigare genomförd 
ansvarsfördelning mellan nämnderna och avser 3 204 tkr för LSS-insatser, som nu i sin 
helhet förs till vård- och omsorgsnämnden, samt 609 tkr för förvaltningsövergripande 
och 393 tkr för missbruksvård vuxna. 

12) Komponentavskrivningsmodell införs 
Krav på komponentredovisning har införts i det regelverk för redovisning som Sveriges 
kommuner och landsting följer och gäller från och med 2014. 

Komponentredovisning innebär att en tillgång delas in i ett antal olika komponenter 
som sedan skrivs av var för sig utifrån den enskilda komponentens förväntade 
nyttjandetid. När en komponent ersätts betraktas detta som en ersättningsinvestering 
som ska skrivas av utifrån den aktuella komponentens nyttjandetid. 

Konsekvensen blir att redovisat driftnetto kommer att bli högre eftersom en del av 
utgifterna för underhåll kommer att tillgångsaktiveras i balansräkningen istället för att 
redovisas som kostnad. Den ökade aktiveringen leder, med åren, till högre 
anskaffningsvärden, redovisade värden och årliga avskrivningar. 

Med komponentredovisning förväntas en jämnare resultatutveckling där stora 
underhållsåtgärder kommer att skrivas av över tid istället för att resultatföras i det 
aktuella året. Det bokförda värdet på tillgången blir mer relevant då väsentliga 
underhållsåtgärder och byten av komponenter redovisas som tillgång istället för som 
kostnad. I förlängningen innebär detta att kommuner kan göra en mer rationell planering 
av underhållsinsatser utifrån ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv. 

I övergångsskedet innebär detta att driftkostnadsbudget för 10 mkr för planerat 
underhåll i infrastrukturanläggningar och fastigheter överförs från driftbudgeten till en 
årlig investeringsbudget. Samtidigt ökar kapitalkostnadsbudgeten med totalt endast 
352 tkr jämfört med tidigare beräknat 6,9 mkr från år 2015 till år 2016 för dessa 
investeringar. 
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13) Internhyresomräkning 
Inför år 2016 räknas internhyrorna om så att alla fastighetskostnader ingår i internhyran, 
gårdsskötsel ingår för förskolor och skolor, hänsyn tas till komponentavskrivningens 
effekter och att de nya förskolorna Gröna Dalen och Slottsskolans kostnader ingår helt. 
Nettokostnaden är en ökning med 701 tkr, vilket reserverats på förvaltningen. 

6.2.2 Sammanställning beräkning budgetramar  



Verksamhet överförs från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden år 2016 med 4 206 tkr. För ökad jämförelse är budgeten för år 2015 justerad med samma belopp. 
Plan- och utvecklingsavdelningen överförs från kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden år 2016. För ökad jämförelse är budgeten för år 2015 justerad med det årets budget  
5 956 tkr. 
.
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BUDGET
-  RAM 
2016 

Ram-
ökning 
från 
2015  tkr 

Ram-
ökning, i 
procent 

Övergr verk-
samhet -3 275   -240   -45 0     -3 560 -285 8,7 % 

Kommun- 
styrelse 
inkl.tekn 

-178 209 -775 -1 100 -3 762  -760 -2 666 966 -1 306 1603 9 648 3 382 -172979 5 230 -2,9 % 

Driftbidr 
Räddnings- 
tjänst 

-18 050   -1 025    0     -19 075 -1 025 5,7 % 

Överför-
myndar- 
nämnd 

-1 318 -225  -60   -25 0     -1 628 -310 23,5 % 

Bygg- och 
miljö- nämnd -16 433 -650  -880 420  -206 0  -1713  53 -19 409 -2 976 18,1% 

Barn- och 
utbildnings- 
nämnd 

-476 532 -3 130 -800 -1 000 2 200  -7 545 2 434 -7 734   -4 447 -496 554 -20 022 4,2 % 

Social- 
nämnd -57 648   -2 035   -750 1 554    340 -58 539 -891 1,5 % 

Vård- och 
omsorgs- 
nämnd 

-201 604 -4 290  -4 176 950  -3 182 0 -1 974   -29 -214 305 -12 701 6,3 % 

Summa 
skattefin 
verksamhet 

-953 069 -9 070 -1 900 -13 178 3 570 -760 -14 419 4 954 -11 
014 -110 9 648 -701 -986 049 -32 980 3,5 % 
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6.3 Specificering till utökning av ekonomiska ramar år 2016 

6.3.1 Övergripande verksamheter 

Övergripande verksamheter får till år 2016 utökat anslag om 285 tkr. 
Kostnadsuppräkning har skett med 2,0 procent eller 45 tkr och inköp av läsplattor har 
beräknats till 240 tkr. Jämfört med budget 2015 är det en kostnadsökning med 8,7 
procent. 

6.3.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen får till år 2016 minskat anslag om cirka 5,2 mkr. Jämfört med budget 
2015 är det en kostnadsminskning om 2,9 procent. Nedan redovisas kostnadsökningarna 
år 2016. 

• Utökade öppettider på fritidsgården i Skokloster -400 tkr 
• Ökade driftkostnader för gatu-/parkenheten vid exploatering i Frösundavik -100 

tkr 
• Ökade gårdsanläggningskostnader för ny förskola Gröna Dalen -275 tkr 
• Ökade kostnader för e-media Biblioteket -100 tkr 
• Bättre tillgänglighet i kommunala lokaler, fastighetsenheten -1 000 tkr 
• Förstärkning upphandling -590 tkr 
• Arkivkompetens -100 tkr 
• IT-licenser -192 tkr 
• Ärendehanteringssystem -120 tkr 
• Ökad service kontaktcenter -220 tkr 
• Ökat planerat underhåll av gatubelysning -600 tkr 
• Hållbar utveckling, ökad andel ekologiska råvaror -250 tkr 
• Ökad driftbudget för underhållsbeläggningar -500 tkr 
• Kapitalkostnader -760 tkr 
• Löne- och prisökning -2 666 tkr 
• Park -450 tkr 
• Ökad driftbudget biblioteket -110 tkr 
• Överföring driftbudget för planerat underhåll för fastigheter och gatu- och 

parkenheten med 10 mkr och ökade kapitalkostnader, -352 tkr, till följd av 
införande av komponentavskrivning. 

• Internhyresomräkning minskning 3 209 tkr. 

6.3.3 Överförmyndarnämnd 
Överförmyndarnämnden får ökat anslag med 310 tkr till år 2016, en ökning med 23,5 
procent från år 2015. Följande förändringar ingår: 

• Ökning med 0,25 handläggare - 95 tkr 
• Arvoden till fler uppdragstagare - 130 tkr 
• Ökad fortbildning och kompetensutveckling av ställföreträdare - 60 tkr 
• Löne- och prisökning -25 tkr. 

6.3.4 Socialnämnd 
Socialnämnden får minskat anslag med 891 tkr till år 2016, efter att överföring av 
verksamhet till vård- och omsorgsnämnden 4 206 tkr, räknats bort. Det är en minskning 
med 1,5 procent från år 2015. Följande förändringar ingår: 
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• Utveckling av programvara i systemet Treserva -200 tkr 
• Intern controller/systemansvarig, halvtidstjänst -335 tkr 
• Ökning institutionsplaceringar barn och unga -500 tkr 
• Ökning institutionsplaceringar vuxna -1 mkr 
• Löne- och prisökning -750 tkr. 
• Effektiviseringskrav 1 554 
• Internhyresomräkning minskning 340 tkr. 

6.3.5 Bygg- och miljönämnd 
Bygg- och miljönämnden får ökat anslag med 2 976 tkr till år 2016, en ökning med 18,1 
procent från år 2015. Följande förändringar ingår: 

• Utökning en tjänst inom bygglov med administrativt fokus samt viss tids 
parallell tjänstgöring bygglovschef -650 tkr 

• Övergång till nytt höjddatasystem RH2000 -50 tkr 
• Satsning på arkiv- och registervård -100 tkr 
• Tillsyn enskilda avlopp, högre ambitionsnivå -550 tkr 
• Snedbilder -150 tkr 
• Digital bygglovprocess, ny programmodul -30 tkr 
• Ökade avgiftsintäkter på grund av volymökningar 419 tkr 
• Löne- och prisökning -206 tkr 
• Internhyresomräkning minskning 53 tkr.  
• Samhällsplanerare -280 tkr 
• Förstärkning planavdelningen -800 tkr 
• Ökning administrativ tjänst -480 tkr  

6.3.6 Barn- och utbildningsnämnd 
Barn- och utbildningsnämnden får ökat anslag med 20 022 tkr till år 2016, en ökning 
med 4,2 procent från år 2015. Följande förändringar ingår: 

• Fler elever i grundskola -390 tkr 
• 29 fler elever i gymnasieskola - 1 740 tkr 
• Färre externa elever i gymnasiesärskola -500 tkr 
• Fler elever i vuxenutbildning inklusive Svenska för invandrare SFI -500 tkr 
• Fler ensamkommande barn och med ökat krav på utbildning - 300 tkr 
• Ökad samordning och insatser för ensamkommande flyktingbarn -500 tkr 
• IT-tekniker och IT-samordnare på skolor -300 tkr 
• Höjd bemanning för omsorg på obekväm arbetstid "Nattis" -700 tkr 
• Utebliven hyressänkning har medfört ökad kostnad för bidrag till fristående 

verksamheter -800 tkr 
• Budget för omställningskostnader upphör, budgetminskning 3 000 tkr 
• Löne- och prisökning -7 545 tkr 
• Satsningar inom skolverksamheten som t ex specialped/ITped -3 000 tkr 
• Öka personaltätheten inom förskolan - 2 300 tkr. Minimibemanningen inom 

förskolan ska vara 3,0 barnskötare. Tillkommande kostnader för detta ska 
finansieras inom beslutad ram för barn- och utbildningsnämnden 

• 100 tkr inom nämndens ram ska anvisas för utflykter och studiebesök inom 
förskola. 

• Internhyresomräkning ökning -4 447 tkr. 
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6.3.7 Vård- och omsorgsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnden får ökat anslag med 12 701 tkr till år 2016, när överföring 
av verksamhet från socialnämnden -4 206 tkr har räknats bort. Det är en ökning med 6,3 
procent från år 2015. Följande förändringar ingår: 

• Fler äldre med beräknat behov av hemtjänst - 2 350 tkr 
• Fler personer beräknas bli berättigade till färdtjänst -140 tkr. 
• Fler äldre ger beräknat behov av köp av särskilt boendeplatser - 1,8 mkr 
• Utökning av daglig verksamhet med 1,0 tjänst -400 tkr 
• Utökning av sysselsättning inom socialpsykiatrin -450 tkr 
• Införande av nyckelfri hemtjänst -300 tkr, ger effektivisering av restid med +200 

tkr 
• Förbättring av infrastruktur på boenden -200 tkr 
• Justering av budget för köp från Attendo -600 tkr 
• Ökade kostnader för hjälpmedel -400 tkr 
• Använda IT-teknik i vård o omsorg kostar -500 tkr, men effektiviserar personal 

med +200 tkr. 
• Tillämpa ny forskning angående kost för äldre -350 tkr 
• Nationellt projekt kring dokumentation -250 tkr 
• Kvalitetsansvarig/systemansvarig -335 tkr 
• Ipads/handdatorer till hemsjukvård mm -200 tkr 
• Minskning med 1,0 boendecoach +450 tkr 
• Prishöjning mat (intäktsökning) +100 tkr 
• Löne- och prisökning -3 182 tkr 
• Återställning av nedskärningar inom vård och omsorg - 2165 tkr 
• Internhyresomräkning minskning 309 tkr. 
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6.4 Sammanställning driftbudget 2016 och plan 2017-2018 

Driftredovisning Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Förslag till 
budget 

2016 
Plan 2017 Plan 2018 

Kommunfullmäktige -712 -1 173 -1 436 -1 219 -1 245 

Stöd till politiska partier -905 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Valnämnd -181 -7 -7 -7 -7 

Revision -940 -1 095 -1 117 -1 139 -1 162 

Kommunstyrelse -163 369 -178 209 -172 979 -175 055 -175 822 

Driftbidrag räddningstjänsten -17 540 -18 050 -19 075 -19 457 -19 846 

Löne- och prisförändringar 0 0 0 -16 800 -31 200 

Överförmyndarnämnd -1 364 -1 318 -1 628 -1 603 -1 603 

Bygg- och miljönämnd -14 630 -16 433 -19 409 -20 299 -20 299 

Barn- och utbildningsnämnd -462 935 -476 532 -496 554 -501 913 -504 458 

Socialnämnd -62 487 -61 854 -58 539 -60 093 -60 093 

Vård- och omsorgsnämnd -181 223 -197 398 -214 305 -235 364 -248 264 

Summa verksamheter -906 286 -953 069 -986 049 -1 033 949 -1 064 999 

Taxefinansierade verksamheter -1 044     

Internränta 23 589 31 188 30 230 30 230 30 230 

Kalkylerad pension o upplupna 
lönekostnader -11 721 -11 758 -11 483 -13 523 -17 539 

Återbetalning 
sjukförsäkringsavgift 0 0 0 0 0 

Avskrivningar gemensamt -12 337 -7 705 -4 720 -2 825 -2 300 

Tillkommande kapitalkostnader  0 0 -6 900 -6 900 

Exploateringsverksamhet 1 941 0 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnad -905 858 -941 344 -972 022 -1 026 967 -1 061 508 

Skatteintäkter 911 087 953 123 996 005 1 039 621 1 087 443 

Statsbidrag och utjämning 30 459 33 847 27 528 25 394 21 397 

Finansiella intäkter 2 763 3 000 3 000 3 000 3 000 

Finansiella kostnader -21 550 -30 531 -28 431 -30 256 -31 804 

Resultat 16 901 18 095 26 080 10 792 18 528 

Resultat som andel av 
skattenettot 1,8 % 1,8 % 2,5 % 1,0 % 1,7 % 

Resultatkrav 2 % av skattenetto 18 831 19 739 20 471 21 300 22 177 

Skatteintäkterna är uppdaterade 2015-10-08. 
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7 Investeringsbudget 

Nedan redovisas investeringsbudget för år 2015, förslag till investeringsbudget 2016 
och investeringsplan för åren 2017-2018. Plan för år 2017-2018 ska endast ses som 
uppskattning av investeringsbehovet och kommer att omarbetas inför nästa budgetår. 

7.1 Sammandrag skattefinansierade verksamheter 
Investeringsbudget för skattefinansierad verksamhet uppgick i junibeslutet till 
99 777 tkr år 2016. Som följd av införande av komponentavskrivningsmetod, överförs 
budget för planerat underhåll från driftbudgeten till årlig investering med samma belopp 
för åren 2016-2108. För fastighetsenheten överförs 7 000 mkr, och för gatuenheten 
3 000 tkr varför budgeten nu uppgår till 109 777 tkr för år 2016. 

Nämnd/verksamhet, tkr Budget 
2015 

Budget 
2016 KF 

juni 

Budget 
2016 KF 

dec 
Plan 2017 Plan 2018 

Kommunstyrelsen -97 074 -96 427 -106 427 -139 568 -65 710 

Barn- och utbildningsnämnd -3 356 -3 000 -3 000 -3 175 -2 330 

Vård- och omsorgsnämnd -250 -350 -350 -2 340 0 

Summa -100 680 -99 777 -109 777 -145 083 -68 040 

7.2 Sammandrag taxefinansierade verksamheter 
Investeringsbudgeten för taxefinansierade verksamheter uppgår till 60 142 tkr för 2016. 
VA-enheten har dragit tillbaka investeringsförslag på 3 000 tkr jämfört med 
junibeslutet, eftersom de klassas som driftkostnader. 

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

Nämnd/verksamhet, tkr Budget 
2015 

Budget 
2016 KF 

juni 

Budget 
2016 KF 

dec 
Plan 2017 Plan 2018 

VA-verksamhet -13 000 -61 000 -58 000 -41 000 -46 000 

Avfallsverksamhet 0 -2 142 -2 142 -1 500 -500 

Summa -13 000 -63 142 -60 142 -42 500 -46 500 

7.3 Sammandrag exploateringsinvesteringar 
Investeringar i anläggningar som kommunen ska behålla, som sker vid exploatering, 
uppgår till 26,3 mkr år 2016. Inkomster i form av anläggnings- och anslutningsavgifter 
är avdragna, varför beloppen är nettoredovisade. Från år 2018 ger exploaterings-
investeringarna nettotillskott eftersom anläggnings- och anslutningsavgifter är större än 
investeringsutgifterna. Se även avsnitt Exploateringsbudget. 

Nämnd/verksamhet, tkr Budget 
2015 

Budget 
2016 KF 

juni 

Budget 
2016 KF 

dec 
Plan 2017 Plan 2018 

Exploateringsinvestering i 
skattefinansierad verksamhet -10 628  -17 123 -7 211 868 

Exploateringsinvestering i 
taxefinansierad verksamhet -2 182  -9 145 3 705 1 973 
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Nämnd/verksamhet, tkr Budget 
2015 

Budget 
2016 KF 

juni 

Budget 
2016 KF 

dec 
Plan 2017 Plan 2018 

Summa -12 810  -26 268 -3 506 2 841 

7.4 Medfinansiering av Citybanan 
År Procent Belopp 

2013 10 4 484 

2014 15 6 821 

2015 25 11 510 

2016 25 11 210 

2017 25 11 210 

 Summa 45 235 

Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (KF § 98) att Upplands Lokaltrafik ingick avtal 
med staten om medfinansiering av Citybanan. För Håbo kommuns del innebar detta att 
fullmäktige godkände en medfinansiering om 38,0 mkr jämte indexuppräkning. Den 
årliga indexuppräkning för åren 2009 – 2014 uppgår till 7 235tkr, vilket belastat 
kommunens resultat åren 2010-2014. 

Eventuell avvikelse från faktisk utveckling kommer att regleras i efterhand i samband 
med utbetalning 2015/2016. Utbetalningen av kapitalbeloppet kommer att ske åren 
2013-2017 enligt fördelning ovan. 

Upplösningen det vill säga avskrivningen av bidraget kommer att påbörjas det år första 
utbetalningen av bidraget görs. För Håbo kommun innebar 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. 



Budget och mål 2016, plan 2017-2018 25(79) 

8 Finansiering 

Investeringsutgifter, tkr År 2015 År 2016 
KF juni 

År 2016 
KF dec År 2017 År 2018 

Skattefinansierade 
verksamheter -100 680 -99 777 -109 777 -135 083 -58 040 

Taxefinansierade verksamheter -13 000 -63 142 -60 142 -42 500 -46 500 

Exploatering, bruttoinvestering i 
anläggningstillgång -12 810  -29 323 -10 498 -3 302 

Exploatering, ökning av 
omsättningstillgång   -11 184   

Medfinansiering Citybanan -11 210 -11 210 -11 210 -11 210 0 

Summa investeringar, brutto -137 700 -174 129 -221 636 -199 291 -107 842 

Finansiering, tkr      

Budgeterat resultat 18 096 10 511 26 080 10 792 18 528 

Avskrivningskostnader 60 858 65 700 56 543 63 443 63 443 

Exploatering, inkomster från 
anläggnings- och 
anslutningsavgift 

  3 055 21 413 6 143 

Exploatering, minskning av 
omsättningstillgång      

Exploatering, resultat   498 9 044 2 835 

Summa finansiering 78 954 76 211 86 176 104 692 90 949 

Lånefinansering -58 746 -97 918 -135 460 -94 599 -16 893 
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9 Exploateringsbudget 

Under de kommande åren ökar exploateringsverksamheten i kommunen. 
Bokföringsmässiga krav på redovisning av exploateringsverksamhet och omfattningen 
av exploateringsverksamheten i kommunen gör att verksamheten budgeteras och 
redovisas separat. Kommunens ekonomi påverkas av omfattningen av exploateringen. 

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 
iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där 
ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, 
grönområden, VA- och elanläggningar m m. Ansvaret för exploateringen ligger på 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsavdelning. 

Den färdigställda exploateringsfastigheten (mark) som avses säljas, ska klassificeras och 
värderas som omsättningstillgång. Resultatet från försäljning av 
expolateringsfastigheten påverkar kommunens resultaträkning/budget. Gator, parkmark, 
belysning, VA-anläggningar mm, som kommer att finnas kvar i kommunens ägo och 
betjäna exploateringsområdena redovisas som anläggningstillgång och ingår i 
kommunens investeringsredovisning/budget. Inkomster som syftar till att finansiera 
dessa anläggningar ska periodiseras över tillgångens livslängd. 
Varje nytt exploateringsprojekts budget behandlas i kommunstyrelsen där det beräknade 
ekonomiska resultatet av exploateringen redovisas. I tabellen nedan redovisas samtliga 
aktuella exploateringsprojekt. 

Sammanställning 
tkr 

Total 
budget 

Bokslut 
2014 

Progno
s 2015 

Budget 
2016 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Senar
e 

Inkomster 131 014 0 6 078 4 478 46 831 14 437 40 207 11 390 7 593 

Utgifter -154 113 -48 999 -21 990 -40 507 -10 498 -3 302 -28 817 0 0 

Summa 
nettoexploatering -23 099 -48 999 -15 912 -36 029 36 333 11 135 11 390 11 390 7 593 

          

Specifikation:          

Utgift för 
anläggningstillgång, 
skattefinansierat 

-79 072 -13 105 -14 579 -18 700 -8 223 -2 576 -21 889 0 0 

Skuld för 
anläggningsavgift, 
skattefinansierat 

51 542 0 5 080 1 577 15 434 3 444 23 433 1 544 1 030 

Utgift för anlägg-
ningstillgång VA -28 859 -4 848 -3 459 -10 623 -2 275 -726 -6 928 0 0 

Skuld för 
anslutningsavgift VA 22 222 0 998 1 478 5 980 2 699 8 480 1 552 1 035 

Summa till 
balansräkning -34 167 -17 953 -11 960 -26 268 10 916 2 841 3 096 3 096 2 065 

Utgift för 
omsättningstillg -46 183 -31 046 -3 953 -11 184 0 0 0 0 0 

Intäkt att 
resultatföra 57 250 0 0 1 423 25 418 8 293 8 293 8 293 5 529 

Utgift att 
resultatföra -37 297 0 0 -910 -16 374 -5 458 -5 458 -5 458 -3 639 

Netto exploa-
teringsresultat i 
resultaträkningen 

11 067 -8 348 -523 498 9 044 2 835 2 835 2 835 1 890 

Nettoexploateringen visar hur exploateringen totalt sett påverkar kommunens resultat- 
och balansräkning. Under hela perioden planeras 131 mkr i inkomster och 154 mkr i 
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utigfter för all exploatering. Den totala nettoexploateringen uppgår till 23,1 mkr. År 
2016 medför exploateringen 40,5 mkr i utgifter, men endast 4,5 mkr i inkomster 
eftersom försäljning av mark i huvudsak sker senare. Ett upplåningsbehov på 36 mkr 
uppstår därför under år 2016, men från år 2017 beräknas exploateringen ge överskott. 

Bålsta centrum är ännu i detaljplaneskedet varför det projektet inte ingår. År 2016-2017 
beräknas projektet övergå till exploateringsskede och en exploateringsbudget tas fram. 

9.1 Exploateringsbudget per projekt 
Nedan redovisas pågående exploateringsprojekt. 

Logistik Bålsta kvarter 3-4 exklusive Västerskogs industriområde 

Sammanställning, tkr Total budget Bokslut 2014 

Inkomster 0  

Utgifter -12 751 -12 751 

Summa nettoexploatering -12 751 -12 751 

   

Specifikation:   

Utgift för anläggningstillgång, skattefinansierat -2 320 -2 320 

Utgift för anläggningstillgång VA -2 083 -2 083 

Summa till balansräkning -4 403 -4 403 

Utgift för omsättningstillgång -8 348 -8 348 

Netto exploateringsresultat i resultaträkningen -8 348 -8 348 

Projektet Björnbro/Logistik Bålsta omfattar 150 ha mark väster om tätorten och 
kommer att byggas ut under cirka 15 års tid. Projektet är indelat i 6 kvarter. För 
närvarande finns ingen aktuell budget på grund av upphävande av detaljplan och 
därmed sammanhängande försening av projektet. Dessutom avvaktas beslut om 
försäljningsstrategi för området. 

Logistik Bålsta kvarter 3-4 delen Västerskogs industriområde 

Sammanställning, tkr Total 
budget 

Bokslut 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 Plan 2017 

Inkomster 7 843  6 078  1 765 

Utgifter -20 667 -12 313 -3 354 -2 500 -2 500 

Summa nettoexploatering -12 824 -12 313 2 724 -2 500 -735 

      

Specifikation:      

Utgift för anläggningstillgång, skattefinansierat -17 016 -9 797 -3 219 -2 000 -2 000 

Skuld för anläggningsavgift, skattefinansierat 6 669  5 080  1 589 

Utgift för anläggningstillgång VA -3 651 -2 516 -135 -500 -500 

Skuld för anslutningsavgift VA 1 174  998  176 

Summa till balansräkning -12 824 -12 313 2 724 -2 500 -735 

Projektet förväntas ge resultat med cirka -13 mkr och budgeten behandlades i 
kommunstyrelsen i mars. Projektet är en del av Logistik Bålsta och kommande 
inkomster för försäljning av mark inom logistikområdet väntas finansiera detta projekt. 
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Frösundavik etapp 1 

Sammanställning, tkr Total 
budget 

Bokslut 
2014 

Progno
s 2015 

Budget 
2016 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Inkomster 43 908   1 147 10 897 3 047 28 817 

Utgifter -62 675 -77 -14 053 -8 428 -7 998 -3 302 -28 817 

Summa nettoexploatering -18 767 -77 -14 053 -7 281 2 899 -255 0 

        

Specifikation:        

Utgift för anläggningstillgång, 
skattefinansierat -47 863 -46 -10 545 -6 584 -6 223 -2 576 -21 889 

Skuld för anläggningsavgift, 
skattefinansierat 33 001    9 212 1 900 21 889 

Utgift för anlägg-ningstillgång VA -14 274 -31 -2 985 -1 829 -1 775 -726 -6 928 

Skuld för anslutningsavgift VA 10 369   1 147 1 147 1 147 6 928 

Summa till balansräkning -18 767 -77 -13 530 -7 266 2 361 -255 0 

Utgift för omsättningstillgång -538  -523 -15    

Intäkt att resultatföra 538 0   538   

Netto exploateringsresultat i 
resultaträkningen 0 0 -523 -15 538   

Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 135 bostäder fördelade på cirka 95 enbostadshus 
och 40 lägenheter. I första etappen byggs nu totalt 21 hus och delar av den allmänna 
infrastrukturen. Ny exploateringsbudget har fastställts i fullmäktige, på grund av ökade 
grundläggningskostnader samt en något lägre värdering av kommunens mark. Projektets 
totala budgeterade resultat är -18,8 mkr. 

Draget 

Sammanställning, tk
r 

Total 
budget 

Bokslut 
2014 

Prog-
nos 
2015 

Budget 
2016 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Senar
e 

Inkomster 75 932   0 34 169 11 390 11 390 11 390 7 593 

Utgifter -55 270 -23 316 -3 314 -28 640      

Summa netto-
exploatering 20 662 -23 316 -3 314 -28 640 34 169 11 390 11 390 11 390 7 593 

          

Specifikation:          

Utgift för anlägg-
ningstillgång, 
skattefinansierat 

-10 295 -580 -207 -9 508      

Skuld för anlägg-
ningsavgift, 
skattefinansierat 

10 295    4 633 1 544 1 544 1 544 1 030 

Utgift för anlägg-
ningstillgång VA -8 588 -218 -207 -8 163      

Skuld för anslut-
ningsavgift VA 10 348   0 4 657 1 552 1 552 1 552 1 035 

Summa till 
balansräkning 1 760 -798 -414 -17 671 9 290 3 096 3 096 3 096 2 065 

Utgift för omsätt-
ningstillgång -36 387 -22 518 -2 900 -10 969      

Intäkt att resultatföra 55 289    24 880 8 293 8 293 8 293 5 529 

Utgift att resultatföra -36 387    -16 374 -5 458 -5 458 -5 458 -3 639 
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Sammanställning, tk
r 

Total 
budget 

Bokslut 
2014 

Prog-
nos 
2015 

Budget 
2016 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Senar
e 

Netto exploa-
teringsresultat i 
resultaträkningen 

18 902    8 506 2 835 2 835 2 835 1 890 

Mark köptes i Draget år 2013 i syfte att iordningställa industriområde. Projektering för 
infrastrukturen pågår och upphandling av entreprenör för utförande sker under hösten. 
Exploateringsbudget fastställdes i fullmäktige i september där det framgår att projektets 
totala resultat beräknas till 20,7 mkr. 

Svarta Lutans Väg  

Sammanställning, tkr Total 
budget Bokslut 2014 Prognos 

2015 Budget 2016 

Inkomster 3 331   3 331 

Utgifter -2 750 -542 -1 269 -939 

Summa nettoexploatering 581 -542 -1 269 2 392 

     

Specifikation:     

Utgift för anläggningstillgång, skattefinansierat -1 578 -362 -608 -608 

Skuld för anläggningsavgift, skattefinansierat 1 577   1 577 

Utgift för anläggningstillgång VA -263  -132 -131 

Skuld för anslutningsavgift VA 331   331 

Summa till balansräkning 67 -362 -740 1 169 

Utgift för omsättningstillgång -910 -180 -530 -200 

Intäkt att resultatföra 1 423   1 423 

Utgift att resultatföra -910   -910 

Netto exploateringsresultat i 
resultaträkningen 513   513 

Byggnation av ny väg till tre nya tomter i Eneby. Projektering är klar och upphandling 
av entreprenör för utbyggnaden pågår. Försäljning av tomterna beräknas genomföras år 
2016. Projektets totala resultat är budgeterat till 0,8 mkr men justeras nu till 0,6 mkr 
eftersom kostnader för lantmäteri har tillkommit. 
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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, Håbo marknadsbolag AB), 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 nämndmål utifrån de övergripande målen i 
fullmäktige. 

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 tas till 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 
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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 synvinkel, är nämnden skyldig att fatta alternativa beslut 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 

Förvaltningschefen och linjechefers ansvar 
Kommunens samtliga chefer med budgetansvar 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. 

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

Resultatreglering mellan åren (gäller från år 2016) 
Övergripande princip för under- överskottshantering 

1. Den övergripande principen för hantering av under- respektive överskott är att 
kommunens totala ekonomi inte får äventyras. Detta förutsätter att ett 
ekonomiskt utrymme för över- och underskottshantering budgeteras under 
kommunstyrelsen i nästkommande års budget. Den politiska målsättningen om 
resultatkrav för kommunen totalt respektive år är överordnad resultatöverföring 
mellan åren för nämnderna. 

2. Förutsättningar för reglering av överskott är att nämndens bokslut måste uppvisa 
ett positivt resultat. 

3. Underskott skall i princip överföras till nästkommande år, om kommunstyrelsen 
(KS)/kommunfullmäktige (KF) inte beslutar annat. 

4. Förutsatt att KS/KF beslutar om reglering av under- och överskott på 
nämndnivån, skall reglering ske genom en kompletteringsbudget nästkommande 
kalender år från anslaget avsatt för ändamålet under kommunstyrelsen. 

5. Hantering av under- och överskott skall ej påverka resultat i bokslut, utan 
kommunens resultat påverkas i budgeten nästkommande år. 

Överföring av över- respektive underskott mellan åren 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om balanseringar per nämnd i 
samband med bokslutet. 

2. Nämnderna skall till bokslutet upprätta en särskilt handling till kommunstyrelsen 
med förklaring till det uppkomna överskottet, exempelvis hur nämnden har 
effektiviserat verksamheten förutsatt att nämnden har uppfyllt målen för 
verksamheten och inte försämrat kvalitén samt uppfyllt beräknade volymer för 
verksamheten. 

3. Nämnden skall dessutom redogöra för hur nämnden tänker disponera 
överskottet. 

4. Vid negativa avvikelser skall nämnden lämna en förklaring till det uppkomna 
underskottet och upprätta en åtgärdsplan där det framgår hur nämnden kommer 
att reglera det uppkomna underskottet. 

Disponering av överskott 
Om KF beslutar att en nämnd får disponera sitt överskott är det viktigt att överskottet 
används till insatser som främjar verksamheten. Det får inte användas till bestående 
kostnadshöjande insatser. Överskottet får endast användas till; 

• täcka underskott 
• utvecklingsinsatser för verksamheten (ej investeringar) 
• kompetenshöjande insatser för personalen 
• uppmuntra personalsociala aktiviteter 
• tillfälliga satsningar i verksamheten 



Budget och mål 2016, plan 2017-2018 33(79) 

Restriktioner för resultatreglering av överskott 
Budgetöverskott beroende på följande faktorer för ej föras med till nästa år utan lämnas 
som ett överskott i bokslutet. 

• Budgettekniskt fel eller extraordinär händelse, som inte kunde beaktas i förväg. 
• Budgeterad, men ej verkställd eller för sent igångsatt verksamhet inom 

driftbudgeten. 
• Budgeterat anslag av engångskaraktär. 
• Ej budgeterade intäkter 
• Verksamheten bedrivs med en annan inriktning än den var budgeterad för. 
• Nämnden har överskattat volymerna i budgeten och utfallet blev lägre i utfallet. 

Reglering av underskottet 
1. Underskott i bokslutet skall återhämtas så snabbt som möjligt, detta ska i 

normalfallet ske genom att överskott budgeteras i nästa års budget på 
nämndnivån. 

1. Kommunstyrelsen kan bevilja nämnden en viss tidsperiod att återhämta 
underskottet på. I de fall kommunstyrelsen ger längre respit skall nämnden 
upprätta en åtgärdsplan på hur nämnden tänker återhämta underskottet. 

Nämndens hantering av resultatreglering 

Varje nämnd beslutar om resultatreglering inom sina verksamhetsområden. Nämnden 
beslutar om hur mycket av det totala resultatet ska återföras till verksamheten och hur 
mycket nämnden vill avsätta för framtida användning. 

Förvaltningschefens ansvar  
Efter nämndens beslut om resultatreglering fördelar förvaltningschefen över-/underskott 
i förvaltningens linjeorganisation. Det är viktigt att balanseringen sker så långt ut i 
organisationen som möjligt. 

Avdelningschef/enhetschef 
Avdelningschef/enhetschef beslutar i sin tur om balanseringar på sin avdelning/enhet. 

Investering 
Definition av investering 

En investering är en anskaffning av en varaktig tillgång med ett betydande ekonomiskt 
värde och en livslängd längre än 3 år. Tillgång är mark, byggnad, teknisk anläggning, 
maskiner eller inventarier. Med inventarier menas annan icke fast utrustning än 
maskiner. Begagnade inventarier räknas inte som investering. 

Beloppsgränsen för vad som anses som betydande höjdes år 2014. Anskaffningsvärdet, 
det vill säga inköpsvärdet vid inventarier, ska uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp. 
För år 2016 är beloppsgränsen för investeringar 22 150 kr. 
Ombyggnationer för verksamhetssyfte i fastigheter, är så kallade 
verksamhetsanpassningar. Sådana ombyggnationer ska initieras av hyresgästen i 
verksamhetsanalysen i form av begäran av investeringsbudget om beloppet överstiger 
100 tkr. Om investeringsbudget beviljas överförs investeringsbudgeten till 
fastighetsenheten och hyresgästen debiteras kapitalkostnader under avskrivningstiden. 
Om beloppet är upp till 100 tkr räknas det som en driftkostnad och hyresgästen 
debiteras direkt 

Kapitalkostnader och förändring av driftbudgetram 

En investering medför att kapital binds upp vid anskaffningen. Investeringens värde ska 
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skrivas av (fördelas) under livslängden och avskrivningskostnader uppstår under den 
tiden. 

Det uppstår också en kostnad i form av ränta på uppbundet (investerat) kapital, så kallad 
internränta. Sveriges kommuner och landsting rekommenderar årligen en 
internräntenivå. 

Alla verksamheter belastas med kapitalkostnader (avskrivning och internränta) för de 
investeringar som görs från år 2014. Det ger en mer rättvisande totalkostnad för 
verksamheterna. 

För att nämnderna ska få möjlighet att kunna finansiera kapitalkostnader ökades 
nämndernas driftbudgetram inför år 2014. Samtidigt minskades kommunstyrelsens 
budget för kapitalkostnader. Avsikten är inte att automatiskt årligen justera 
driftbudgetramen utifrån kapitalkostnadernas förändring. Syftet är istället att 
verksamheterna ska kunna prioritera mellan att investera eller ha andra driftkostnader. 

Endast kapitalkostnaderna som är av väsentligt värde kommer att kompenseras till 
verksamheterna exempelvis vid nybyggnationer eller större investeringarna i den årliga 
budgetprocessen. 

Exempel på livslängd för inventarier 

Inventariernas livslängd avgör hur många år den ska skrivas av på. 

10 år: Kommunikationsutrustning i byggnader t ex televäxel, kontorsmöbler och 
inredningsartiklar t ex stora, bord, nhyllor, diskar, kassaskåp, mätapparater, 
mätinstrument, musikinstrument. 

5 år: Skolmöbler, skolutrustning, idrottsredskap, porslin, glas, köks- o 
serveringsredskap (större uppsättningar), övrig kontorsutrustning. medicinska 
instrument, vårdutrustning, dyrare verktyg och liknande. 

3 år: IT-utrustning. Kommunikationsutrustning. 
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11 Kommunstyrelsen 

11.1 Uppdrag och ansvarsområde 

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

I verksamheten återfinns kommunens centrala funktioner för sekretariat, 
kvalitetssamordning, upphandling, kommunikation, ekonomi, löneadministration, 
personal- och arbetsgivarfrågor, IT samt ett kontaktcenter. 

Plan- och utvecklingsavdelningen ansvarar för samhällsplanering, detaljplanering samt 
mark och exploatering. Organisatoriskt finns avdelningen inom bygg- och 
miljöförvaltningen 

Kommunens kultur och livsmiljö ingår i kommunstyrelsens verksamhet. 

Tekniska förvaltningen har övergått till att bli en teknisk avdelning inom 
kommunstyrelseförvaltningen. 

11.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 
nyckelindikatorer. 

11.2.1 Attraktiva Håbo 

11.2.1.1 Planberedskap för nya företagsetableringar och bostäder ska ligga i fas 
med identifierade behov. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Nya detaljplaner med inriktning för 
näringslivsetableringar för antagande av KF. 

   2 

Antagna detaljplaner för bostäder ska täcka 
behovet enligt bostadsförsörjningsprogrammet. 

   100% 

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

56 60 52 58 

11.2.1.2 Alla i Håbo skall ges goda förutsättningar att må bra och utvecklas. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Antalet riktade insatser påverkar förutsättningarna 
för en meningsfull fritid för unga. 

   8 

Förbättrad ranking i Årets Ungdomskommun, 
KFUM. 

271   200 
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Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

NRI - Medborgarnas syn på fritidsmöjligheter ska 
förbättras 

54  55 57 

NMI - Medborgarnas syn på idrotts- och 
motionsanläggningar 

60  59 62 

NMI - Medborgarnas syn på kulturverksamheten 55  57 60 

Se förslag till förändringar från kommunfullmäktiges beslut under rubriken 
Budgetförändringar 2016. 

11.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

11.2.2.1 Håbo kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Nyckeltalsinstitutets Attraktiv arbetsgivarindex AVI 
ska öka. 

102   105 

Korttidsfrånvaro 4%   2% 

Hållbart medarbetarengagemang 84,3   85 

11.2.2.2 Öka effektiviteten och kvaliteten inom samtliga kommunstyrelsens 
verksamheter genom ständiga förbättringar. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Andel enheter som under året genomfört 
effektiviseringsinsatser enligt framtagen plan. 

   100% 

Andel enheter som under året genomfört minst en 
kvalitetsförbättringsinsats enligt framtagen plan. 

   100% 

Antal genomförda medborgardialoger för bredare 
beslutsunderlag. 

   2 

Öka användningen av e-tjänster, antal 
transaktioner 

 600 482 700 

Öka användningen av e-tjänster, antal e-tjänster  45 43 60 

E-handeln ska öka med 20 %, värde i KSEK. 15 682   18 819 

Se förslag till förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni under rubriken 
Budgetförändringar 2016. 

11.2.3 Hållbara Håbo 

11.2.3.1 Håbo kommun värnar om och inspirerar till god matkultur med 
näringsriktiga och lustfyllda måltider i en lugn och rofylld miljö. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Andelen ekologiska råvaror. 20 37 34 35 

Andelen elever som väljer att äta i 
skolrestaurangen. 
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Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Minska matsvinnet, kg     

Andelen elever som är nöjda med maten.     

Andelen elever som är nöjda med måltidsmiljön.     

För fyra av ovanstående nyckelindikatorer finns inte tidigare mätdata att tillgå och 
nuläget är allt för oklart för att kunna ange relevant måltal. Dessa måltal förväntas 
kunna anges i samband med delårsuppföljningen jan-mars 2016. 

11.2.3.2 Öka energieffektiviseringen i kommunens fastigheter och verksamheter. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

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

 52 39 49 

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

 26 16 24,5 

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

   17 390 

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

   7 433 

Se förslag till förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni under rubriken 
Budgetförändringar 2016. 

11.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

11.2.4.1 Exploateringsverksamheten skall totalt sett ge ett ekonomiskt överskott. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Försäljning av kommunens mark ska ge ett 
ekonomiskt överskott. 

   100% 

I ett exploateringsprojekt ska utbyggnaden av 
allmän infrastruktur ha kostnadstäckning. 

   100% 

11.3 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 
in i tre kategorier; 

• Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 
• Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 
• Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 
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11.3.1 Resurser 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 98 101 13 175 200 

Gatubelysning, kr/inv 268 301 149 292 315 

Vinterväghållning, kr per inv/år 289 237 378 500 305 

Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad 
kostnad kr/kvm 

61 47 42 55 72 

Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad 
kostnad kr/kvm 

71 48 34 76 74 

11.3.2 Produktion 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3/år 1 736 1 555 913 1 710 1 400 

Renad mängd avloppsvatten, tusen m3/år 2 151 2 348 1 389 2 500 2 100 

Antal VA-abonnenter, stycken 5 903 5 904 5 928 6 000 6 000 

Antal besök på biblioteket  116 247  118 000 120 000 

Avtalstäckningsgrad    86% 90% 

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA 18 073 16 790 11 801 16 790 12 208 

Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm 
BRA 

90 832 91 166 95 073 92 766 100 000 

Antal besök vid återvinningscentralen 86 762 92 627 65 992 96 000 100 000 

Hushållsavfall, kg/inv 222 222 140 200 200 

Grovavfall, kg/inv 281 290 208,6 292 350 

Förpackningar, kg/inv 67,76 79,25 52,8 79,25 73 

11.3.3 Verksamhetsresultat 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Nyttjandegrad, inomhusanläggningar inkl sim- 
och ishall 

    75 

Nyttjandegrad, utomhusanläggningar     75 

Andel besvarade samtal i kontaktcenter inom 
60 sek 

  70 70 70 

Andel samtal där ärendet kan hanteras och 
avslutas av kontaktcenter 

  40 40 50 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, kvinnor  70  70 73 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, män  73  73 76 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, flickor   74,4 74,4 80 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, pojkar   94,7 94,7 95 

Upplevd otrygghet, kvinnor  37   20 

Upplevd otrygghet, män  9   5 

Upplevd trygghet, flickor   29,3 29,3 50 
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Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Upplevd trygghet, pojkar   54,4 54,4 75 

ANDT - antalet insjuknande i hjärtinfarkt per 
100 000 invånare. 

 266   260 

ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, flickor   87,2 87,2 90 

ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, pojkar   87,4 87,4 90 

Nöjdhet med kommunens insatser inom Finskt 
förvaltningsområde 

    3 

NMI - gång och cykelvägar 58 55 53  54 

NMI - gator och vägar 60 56 55  55 

NMI - vatten och avlopp 78 74 75  77 

INSTA 800 resultat för lokalvården      

NII -  Medborgarnas nöjdhet med kommunens 
information 

59 53 55 60 55 

Kommunens webbinformation till medborgarna 83 81 83 83 85 

NMI - Biblioteksverksamheten 7,9 7,9 7,7  7,9 

NMI - Sophämtning 8 7,4 7,1  7,2 

NMI - tillgängligheten till återvinningscentralen 8,3 8,2 8,3  8,3 

För måttet "INSTA 800 resultat för lokalvården" är det inte möjligt att sätta mål/budget 
innan den första mätningen är gjord år 2016. Tidigare mätdata finns inte att tillgå och 
nuläget är allt för oklart för att kunna ange relevant måltal. Mål/budget förväntas kunna 
anges i samband med delårsuppföljningen jan-mars 2016. 

11.4 Budgetförändringar till år 2016 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar för drift- och 
investeringsbudget för 2016, plan 2017-2018" där förändringar för år 2016 ingår. Vissa 
förändringar gjordes gentemot ursprungsförslaget. Nedan beskrivs i korthet beslutade 
förändringar från år 2016, samt eventuella senare ändringar från förvaltningen. 

11.4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen får till år 2016 minskat anslag om cirka 5,2 mkr. Jämfört med budget 
2015 är det en kostnadsminskning om 2,9 procent. Nedan redovisas kostnadsökningarna 
år 2016. 

• Utökade öppettider på fritidsgården i Skokloster -400 tkr 
• Ökade driftkostnader för gatu-/parkenheten vid exploatering i Frösundavik -100 

tkr 
• Ökade gårdsanläggningskostnader för ny förskola Gröna Dalen -275 tkr 
• Ökade kostnader för e-media Biblioteket -100 tkr 
• Bättre tillgänglighet i kommunala lokaler, fastighetsenheten -1 000 tkr 
• Förstärkning upphandling -590 tkr 
• Arkivkompetens -100 tkr 
• IT-licenser -192 tkr 
• Ärendehanteringssystem -120 tkr 
• Ökad service kontaktcenter -220 tkr 
• Ökat planerat underhåll av gatubelysning -600 tkr 
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• Hållbar utveckling, ökad andel ekologiska råvaror -250 tkr 
• Ökad driftbudget för underhållsbeläggningar -500 tkr 
• Kapitalkostnader -760 tkr 
• Löne- och prisökning -2 666 tkr 
• Park -450 tkr 
• Ökad driftbudget biblioteket -110 tkr 
• Överföring driftbudget för planerat underhåll för fastigheter och gatu- och 

parkenheten med 10 mkr och ökade kapitalkostnader, -352 tkr, till följd av 
införande av komponentavskrivning. 

• Internhyresomräkning minskning 3 209 tkr. 

11.4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Kommunstyrelsens mål - Alla i Håbo skall ges goda förutsättningar att må bra och 
utvecklas 
Kommunstyrelsen föreslås följa ytterligare två nyckelindikatorer hämtade från SCBs 
årliga medborgarundersökning för ”Nöjd-medborgar-index – NMI” avseende syn på 
idrotts- och motionsanläggningar samt kulturverksamhet. 

Kommunstyrelsens mål - Öka effektiviteten och kvaliteten inom samtliga 
kommunstyrelsens verksamheter genom ständiga förbättringar. 
Kommunstyrelsen föreslås dela upp nyckelindikatorn för ökad användning av E-tjänster 
i två för att tydligare kunna följa utvecklingen. En visar det totala antalet transaktioner 
via samtliga e-tjänster och den andra visar på det totala antalet olika e-tjänster. 

Kommunstyrelsens mål - Öka energieffektiviseringen i kommunens fastigheter och 
verksamheter. 
Kommunstyrelsen föreslås ta bort nyckelindikatorn ”Egenproduktionen av förnybar 
energi” och ersätta den med ett uppdrag till förvaltningen att utreda hur kommunen bör 
hantera frågan om energieffektivisering i kommunens fastigheter och verksamheter och 
föreslå strategi och målsättningar som ska tas med i budget och verksamhetsplanering 
för 2017 och framåt. Kommunstyrelsen föreslås också förtydliga nyckelindikatorerna 
”Antal KWh/kvm som används i kommunens lokaler” och ”Minska 
energiförbrukningen”. 
Egenproduktionen av förnybar energi 
År 2015 har Håbo kommun 3 anläggningar med solceller eller –paneler för 
egenproduktion av förnybar energi. För år 2016 finns inga extra anslag för ytterligare 
anläggningar. En strategi med målsättningar bör tas fram av förvaltningen för att tas 
med i budgetarbetet inför år 2017 och framåt. Nuvarande solceller och –paneler 
beräknas tillföra ca 34 800 kw/år enligt: 

• Skolkloster Junibacken. Solceller (el) 25 kvm. Beräknad tillförd energi 4.600 
kw/år. 

• Solängen. Solpaneler 25 kvm (vatten) Beräknad tillförd energi 12,100 kw/år. 
• Räddningsstation. Solpaneler 34 kvm (vatten) . Beräknad tillförd energi 18,100 

kw/år. 

Antal KWh/kvadratmeter som används i kommunens lokaler ska minska. 
Denna nyckelindikator bör begränsas till de objekt där det går att urskilja förbrukning 
av installations- respektive verksamhetsel och delas upp för att följa dessa båda 
parametrar. Idag kan detta göras endast för Slottsbackens förskola och för Gröna Dalens 
förskola. Enligt ny lagstiftning från 1/1 2016 ska alla nya fastigheter utrustas med denna 
möjlighet och därmed kommer kommunen successivt kunna följa utvecklingen för fler 
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objekt i den takt som nya objekt tillkommer. Nyckelindikatorn visar därmed i början på 
2016 endast volymer för dessa två befintliga objekt. Allt eftersom nya objekt 
tillkommer med denna möjligt kommer underlaget till nyckelindikatorn att inkludera 
även dessa. 

Minska den totala energiförbrukningen med 1 % 

Kommunstyrelsen föreslås dela upp detta nyckeltal i två delar – en för fjärrvärme och en 
för el. 

• El (2014.07 – 2015.06) 17 565 757 kWh. 
• Fjärrvärmen (2014.07 – 2015.06) 7 508 439 kWh. 

11.5 Drifts- och investeringsredovisning 

11.5.1 Driftsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Förändr 
budget 
15/16 

Not 

Kommunfullmäktige -712 -1 173 -1 173 -1 436 263 1 

Valnämnd -181 -7 -7 -7 0  

Kommunstyrelse -2 083 -3 374 -3 146 -3 179 33  

Socialnämnd -148 -179 -179 -181 2  

Miljö- o tekniknämnden -268 0 0 0 0  

Stöd politiska partier -905 -1 000 -1 000 -1 000 0  

Revision -940 -1 095 -1 095 -1 117 22  

KD-Stab -5 770 -4 345 -5 096 -5 004 -92  

Tillstånd lotterier 24 20 20 20 0  

Medlemsavgifter -2 669 -2 700 -2 700 -2 700 0  

Vänortsverksamhet -113 -100 -100 -100 0  

Nämndsadministration -121 -681 -1 216 -700 -516 2 

Gator och vägar -18 126 -21 824 -23 584 -21 287 -2 297 3 

Gatu/park drift o underh -5 943 -6 518 -6 518 -6 842 324 3 

Parker -5 817 -6 460 -5 100 -3 761 -1 339 4 

Miljö, hälsa, hållbar utv 0 -859 -856 -868 12  

Räddningstjänst -17 540 -18 050 -18 050 -19 075 1 025 5 

Säkerhet -263 -274 -274 -231 -43  

Allmän fritidsverksamhet -718 -1 954 -1 908 -1 991 83  

Offentliga arrangemang -310 -501 -380 -396 16  

Föreningsbidrag -2 093 -1 900 -2 200 -1 967 -233 6 

Stöd till studieorgan. -360 -360 -360 -360 0  

Allmän kulturverksamhet -1 839 -3 025 -3 030 -3 079 49 7 

Bibliotek -6 996 -6 999 -6 949 -7 098 149 8 

Utomhusanläggningar -4 364 -5 054 -4 654 -5 181 527  

Ishall -4 873 -4 731 -5 031 -4 055 -976 9 

Simhall -3 972 -4 261 -4 261 -4 754 493 10 

Föreningslokaler -8 137 -10 543 -10 747 -8 513 -2 234 11 
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Tkr Bokslut 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Förändr 
budget 
15/16 

Not 

Fritidsgårdar -1 631 -1 996 -1 859 -2 454 595 12 

Kultur- och livsmiljöadministration -2 897 -1 986 -1 834 -1 792 -42  

Förskola (kost) -8 448 -9 045 -9 109 -9 849 740 13 

Grundskola (kost) -16 234 -17 774 -17 908 -18 321 413 14 

Gymnasieskola (kost) -1 949 -2 683 -2 715 -2 432 -283 15 

Buss, bil, spårbunden trafik -454 -800 -500 -510 10  

Tekniska avdelningen gemensamt -17 384 -19 573 -18 197 -14 549 -3 648 16 

Ekonomiavdelning -7 571 -6 020 -6 548 -7 072 524 17 

Personalavdelning -6 510 -6 843 -6 843 -7 400 557 18 

Upphandling -2 908 -3 065 -3 065 -3 661 596 19 

IT-enheten -9 246 -10 769 -10 769 -11 861 1 092 20 

Kommunens försäkringar -1 117 -1 110 -1 300 -1 200 -100  

Kommunikation och Service -8 837 -7 983 -8 422 -8 098 -324 21 

Kvalitetsarbete 0 -983 -871 -1 551 680 22 

Summa -180 422 -198 577 -199 534 -195 612 3 922  

1. Läsplattor till fullmäktige 240 tkr. 

2. Politisk sekreterare utgår. 
3. Ökning av beläggningsunderhåll med 500 tkr, ökat underhåll belysning 600 tkr, 

och överföring av driftbudget till investeringsbudget på grund av införande av 
komponentavskrivning - 3 mkr. 

4. Ökning av parkskötsel 450 tkr samt för Frösundavik 100 tkr. Skötsel av 
förskolors och skolors gårdar överförs till fastighetsverksamheten, 2,4 mkr. 

5. Ökat bidrag till räddningstjänsten 1 025 tkr. 
6. Minskning av bidrag till föreningar. 
7. Utdelning av Jan Fridegårdspriset 100 tkr. 
8. Ökade kostnader för e-media 100 tkr och ökade driftkostnader 110 tkr. 
9. Sänkt internhyra för ishallen med 520 tkr. 
10. Höjd internhyra för simhallen med 470 tkr. 
11. Ökade hyresintäkter på föreningslokaler samt lägre internhyror till följd av 

omräkning -2 mkr. 
12. Fritidsgårdspersonal ökas med 600 tkr, främst i Skokloster. 
13. Högre internhyror för förskoleköken till följd av omräkning 540 tkr. 
14. Grundskola kostenheten. Den extra satsningen med 250 tkr på ökat svensk/eko 

för 2016 kommer främst att bestå i personella resurser, projektarbete, att arbeta 
med att få fram fler produkter, arbeta med kommande nya livsmedelsavtal samt 
internutbildning kring recept och råvaror. 

15. Sänkt internhyra för gymnasieköket 310 tkr. 
16. Fastighetsavdelningens planerade underhåll 7 mkr, flyttas från driftbudget till 

investeringar. Alla fastighetskostnader ingår i lokalhyran, vilket innebär att 
fastighetsverksamheten får nollbudget. 

17. Ökade utredningsresurser. 
18. Ökning med en löneadministratör. 
19. Ökning med en upphandlare. 
20. Ökade kapitalkostnader och licenskostnader för IT-enheten. 
21. Webbutvecklingsprojekt slutfört och ökning med en tjänst på kontaktcenter från 
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halvårsskiftet. 
22. Ökning med en kvalitetssamordnare. 

11.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Progno
s 2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 Not 

Voteringsutrustning  KF   -150   

Ärendehanteringssystem -148 -2 000 -2 546   

Stationshuset -1 328     

IT-investeringar -1 578 -1 311 -1 311 -1 855 1 

Möbler  gemensamt KS -29 -100 -100   

E-arkiv   -500   

Ekonomi- och inköpssystem   -1 500   

Summa gemensam administration -3 083 -3 411 -6 107 -1 855  

      

Montermaterial    -100 2 

Fridegårdscenen,  renovering och anpassning    -950 3 

Skyltprogram  BCJF, utrustn teater -134 -105 -105   

Biblioteket  ny webb    -300 4 

Biblioteket  upprustning, belysning -202 -125 -125   

Summa  kultur och livsmiljö -336 -230 -230 -1 350  

Inventarier  och utrustning, centralt tekn avd -1 319     

Ersättningplan  för Björkvallen, inkl 
omklädningsrum    -1 000 5 

Gräsklippare    -60 6 

Trafiksäkerhet  Futurum -2 344     

Trafiksäkerhet  vid Lidl -845     

Trafiksäkerhetshöjande  åtgärder 0 -500 -500 -1 000 7 

Kraftleden,  hastighetssänkande och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder med komplett 
gång- och  cykelväg 

   -2 000 8 

Säkra  skolvägar    -1 000 9 

Dalvägen  , gång- och cykelväg, alléträd, 
grönytor, belysning    -2 500 10 

Gång-  och cykelväg Kalmarleden vid 
Frösundavik    -100 11 

Utbyte  av kvicksilverbelysning till LED-belysning, 
1800 belysningspunkter    -3 250 12 

Åtgärder  enligt hastighetsplan    -200 13 

Upprustning  offentliga utemiljöer Skokloster    -300 14 

Planerat  underhåll beläggningar  -8 400 -8 400 -11 400 15 

Planerat  underhåll gatubelysning  -1 000 -1 000   

Cykelparkering  vid stationen -28 -65 -72   

Viby  spår, omläggning & utegym -99 -241 -201   

Sandhopp  i Skokloster   -1 000   

Hälsans  stig  -150 -150   
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Tkr Bokslut 
2014 

Progno
s 2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 Not 

Elljusspår  Skokloster   -100   

Skatepark  Skokloster  -100 -100   

Rehabbassäng  tillgänglighet  -150 -150   

Ny  fotbollsanläggning Futurum  -250 -500   

Räddningsväg  Krägga, belysning banvallen -292  -1 200   

Parken  utanför kommunhuset -894     

Järnvägsparken -1 947     

Kolonilottsområde -357     

Hundrastgård -114     

Summa  Gatu-/parkenheten -6 920 -10 856 -13 373 -22 810  

Planerat  underhåll fastigheter  -9 000 -9 000 -7 000 16 

Fullmäktigesalar  tillgänglighet 0 -350 -350   

Ishall -  energiåtgärder samt mindre ombyggnad 
av entré    -4 500 17 

Allaktivitetshus,  projektering    -1 000 18 

Simhallen  renovering -403 -5 701 -5 701 -1 000 19 

Lundby -  nytt klubbhus    -3 500 20 

Kvarnkojan,  iordningsställa raststugan -163 -137 -137   

Rungårdens  förskola nytt ventilationssystem    -2 600 21 

Rungårdens  förskola, nytt passage-inbrottslarm    -100 22 

Annehills  förskola, nytt värmesystem samt 
golvrenovering    -2 200 23 

Viby  skola/förskola nytt passage- och 
inbrottslarm    -150 24 

Viby  skola/förskola nybyggnad kök och matsal    -500 25 

Futurumskolan  underhåll    -7 000 26 

Västerängsskolan  , nytt tillagningsskök    -27 800 27 

Gröna  Dalenskolan nytt brandlarm    -500 28 

Ny  förskola Frösundavik 8 avd  -500  -20 000 29 

Utemiljö  särskolan Gröna Dalen    -2 200 30 

Utemiljö,  utrustning skolor 0 -2 000 -2 000   

Utemiljö  Vibyskolan -32     

Utemiljö  Futurum -208 -277 -277   

Utemiljö  Gransäter -77     

Utemiljö  Nybygget 0 -300 -300   

Utemiljö  Skogsbrynet -212     

Utemiljö  Viby förskola -62     

Västerängsskolan  kök  -500    

Vibyskolan  kök  -500    

Slottsbackens  förskola (fd Junibacken) -28 364 -2 000 -5 867   

Verksamhetsförändring  Skolnämnd Västerängen -2 095 -355 -303   

Brand  och inbrottslarm -552 -1 448 -1 448   
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Tkr Bokslut 
2014 

Progno
s 2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 Not 

Takåtgärder  skola, Västerängsskolan -16 838 -7 712 -3 419   

Ny  förskola Gröna Dalen -648 -34 699 -34 352   

Verksamhetsanpassning  Futurum  -1 575 -3 000   

Västerängsskolan  dagvatten  -4 000 -4 900   

Takåtgärder  Fridegård 0 -4 500 -8 500   

Verksamhetsanpassning  Läraskolan -1 237     

Arbetsmiljö  förskolor -1 376     

Matsal  gymnasieskolan -374     

Sjövägen  gruppbostad (fd Oktavia) -10 109     

Summa  Fastighetsenheten -62 750 -75 554 -79 554 -80 050  

Kostenheten  -225    

Tvättmaskiner    -162  

Skurmaskiner    -115  

Mopptvättmaskiner    -85  

Summa  lokalvårdsenheten 0 0 0 -362  

Summa  tekniska avdelningen -70 989 -86 410 -92 927 -103 222  

Summa  -90 276  -106 427  

1. IT-investeringar 
Utökning av Hyper-V serverkluster med två servrar 450 tkr. Projekt för 
införande av automatisk kontohantering för elever o personal 475 tkr. Byte och 
komplettering av accesspunkter och switchar för trådlös kommunikation 400 tkr. 
Utökning av lagringskapaciteten 250 tkr. Bandrobot för långtidslagring 200 tkr. 
Ny Qlikviewserver -80 tkr. 

2. Montermaterial 
Framtagning av en flexibel monter och montermöbler för samtliga 
verksamheters och bolags behov, för inom- och utomhusbruk samt för mindre 
och större evenemang 

3. Fridegårdscenen  
Renovering och anpassning av Fridegårdscenen, bestående av filtplattor i 
gradängen, utökade lingångar och spel samt nya högtalare 400 tkr. 

4. Ny webb för biblioteket 
Komplett bibliotekswebb med grundläggande funktioner som att förmedla kultur 
och tillhandahålla information, integrerad bibliotekskatalog, modern design, 
enkel navigering och sökfunktioner. 

5. Ersättningsplan för Björkvallen 
Ersättningsplan när Björkvallens IP bebyggs med bostäder. Utredning av var 
planen ska ligga, tidplan för genomförande samt kostnadskalkyl ska redovisas 
under hösten 2015. För år 2016 avsätts 1 mkr av de 20 mkr för förprojektering. 

6. Gräsklippare 
Reinvestering 

7. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
Enligt planerad åtgärdslista över prioriterade objekt. 

8. Kraftleden, hastighetssänkande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder  
Under 2016 avser medlen projektering av vald sträcka. Det ena alternativet är att 
börja i den södra delen med utbyggnad av gångbanor mm. Där saknas idag 
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anslutning från Kalmarvägen norrut längs Kraftleden. Det andra alternativet är 
att börja i den norra delen med sträckan förbi Västerskogs industriområde 
inklusive cirkulationsplats vid Skörbyleden. 

9. Säkra skolvägar 
I samarbete med skolförvaltningen inventeras, förbättras och tydliggörs 
skolvägar för att få fler barn att gå eller cykla till och från skolan. Syftet med 
investeringen är att genomföra de åtgärder som framkommit i inventeringar och 
utredningar. Kalkyl saknas eftersom utredningarna ännu inte har genomförts, de 
påbörjas 2015 och fortgår som ett levande projekt under ett antal år. 

10. Dalvägen 
Gång- och cykelbana, alléträd, grönytor, belysning. 

11. Gång- och cykelväg utmed Kalmarleden vid Frösundavik 
För år 2016 avses medel för projektering. 

12. Utbyte av kvicksilverbelysning till LED-belysning 
Utbyte av kommunens återstående kvicksilverarmaturer. 

13. Åtgärder enligt hastighetsplan 
Planen togs fram år 2008 och behöver nu revideras och efter det följas upp med 
investeringsmedel för att genomföra planen. 

14. Upprustning offentliga utemiljöer Skokloster 
Utredning, projektering och kalkylering utförs 2016. Genomförande av 
anläggningar 2017. 

15. Underhåll beläggningar, reinvesteringar 
Gatu- och parkenheten har i investeringsbudget erhållit 8,4 mkr/år för att under 
fem år komma till rätta med det eftersatta underhåll som byggts upp under en 
lång tid. Det första året för denna satsning är 2015. För att fullfölja satsningen 
behövs denna reinvestering för perioden 2016 - 2019. Till grund för beräkningen 
ligger inventering av asfaltbeläggningarnas status, reviderad 2014 av ÅF. 
Målbilden är att 80 % av de eftersatta ytorna ska vara åtgärdade inom fem år. 
Budgeten är ökad med 3 mkr från driftbudgeten på grund av övergång till 
komponentavskrivning. 

16. Planerat underhåll fastigheter 
Från år 2016 när komponentavskrivning införs, genomförs allt planerat 
underhåll som investering. 

17. Ishall, energiåtgärder 
Ny luftavfuktare samt nytt styr- och reglersystem installeras. I anslutning till 
detta genomförs mindre ombyggnad av den invändiga entrén. 

18. Allaktivitetshus projektering 
Projektering av allaktivitetshus påbörjas år 2016 efter att utredning har 
presenterats för kommunstyrelsen. 

19. Simhallsrenovering 
Under 2015 åtgärdas yttertaket för 5 mkr Under år 2016 påbörjas projektering 
1 mkr för iordningställande av fasad, energiåtgärder, ytskikt i duschutrymmen, 
omklädningsrum m m. 

20. Lundby ridanläggning, nytt klubbhus 
Befintligt klubbhus rivs och ersätts med modulvilla. 

21. Rungårdens förskola nytt ventilationssystem 
Ett nytt kanalsystem och ventilationsaggregat med FTX, återvinning, installeras. 

22. Rungårdens förskola nytt passage- och inbrottslarm 
23. Annehills förskola, nytt värmesystem samt golvrenovering 

Bergvärmepump och vattenburen golvvärme samt byte golv. Total investering 
2016 bedöms till 2,2 mkr och ytterligare 1 mkr 2017. Golvarbetena delas upp på 
två år. 
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24. Viby skola/förskola nytt passage- och inbrottslarmsystem 
25. Viby skola/förskola nybyggnad kök och matsal 

Programarbete och projekteringsstart 500 tkr år 2016. Vidare projektering samt 
start av byggnation cirka 3,5 mkr år 2017 och för att slutföra nybyggnationen 
inklusive ombyggnader krävs ytterligare 20 mkr under 2018. Totalt 24 mkr. 

26. Futurumskolan underhåll 
Optimering av lokalutnyttjande på övre Futurum. Under 2015 kommer mindre 
ombyggnadsåtgärder att utföras men för att uppnå efterfrågad kvalitet och 
utrymme som verksamheten tillsammans med fastighetsenheten och arkitekt har 
arbetat fram, krävs ytterligare medel. För att slutföra tänkta åtgärder under 2016 
behövs cirka 7 mkr. 

27. Västerängsskolan nytt tillagningskök 
Ny byggnad för kök, matsal och café mellan skolan och sporthallen. Kostnaden 
för denna nya byggnad bedöms uppgå till 27,8 Mkr. 

28. Gröna Dalenskolan nytt brandlarm 
29. Frösundavik ny förskola med 8 avdelningar 

Planeras att stå klar till hösten 2017. Om inget oförutsett händer beträffande 
befolkningsutveckling m m så planeras förskolan i Råbydal förskola att 
avvecklas när denna förskola står klar. Den nya förskolan kostar totalt ca 50 mkr 
fördelat över två år, de vill säga 20 mkr under 2016 och 30 mkr under 2017. 
Dessutom behövs ca 500 tkr under 2015 inför uppstart av förfrågan och 
projektering, vilket hanteras inom ramen för 2015. 

30. Utemiljö särskolan Gröna Dalen 
Ny stimulerande utemiljö för särskolebarnen. Både projektering och anläggning 
genomförs 2016. Kalkylen är mycket översiktlig då diskussioner om innehållet 
ännu inte förts med särskolan. 
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12 VA-enheten 

12.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Va-enheten har i uppdrag att leverera ett gott och nyttigt dricksvatten, samt att rena 
avloppsvatten på ett effektivt och miljömässigt sätt. Verksamheten ska drivas med ett 
långsiktigt, miljömässigt och effektivt perspektiv. 

12.2 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 
in i tre kategorier; 

• Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 
• Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 
• Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 

12.2.1 Produktion 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Antal VA-abonnenter, stycken 5 903 5 904 5 928 6 000 6 000 

Renad mängd avloppsvatten, tusen m3/år 2 151 2 348 1 389 2 500 2 100 

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3/år 1 736 1 555 913 1 710 1 400 

12.2.2 Verksamhetsresultat 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

NMI - vatten och avlopp 78 74 75  77 

12.3 Budgetförändringar till år 2016 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar för drift- och 
investeringsbudget för 2016, plan 2017-2018" där förändringar för år 2016 ingår. Vissa 
förändringar gjordes gentemot ursprungsförslaget. Nedan beskrivs i korthet beslutade 
förändringar från år 2016, samt eventuella senare ändringar från förvaltningen. 

12.3.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

12.4 Drifts- och investeringsredovisning 

12.4.1 Driftsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Förändr 
budget 
15/16 

Not 
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Tkr Bokslut 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Förändr 
budget 
15/16 

Not 

Vatten och avlopp 2 430 0 0 0 0  

12.4.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Progno
s 2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 Not 

Omläggning ledningar -2 891 -2 000 -3 765 -10 000 1 

Exploatering tätort -3 299 -8 0   

Kväverening, Bålsta RV -963  0   

Tankstationer -797 -286 -286   

Vatten- och reningsverken  -4 000 -5 000   

Projektering Biskops-Arnö  -500 -2 000 -12 500 2 

Projektering Katrinedal  -200 -1 000  3 

Ombyggnad Skoklosters råvattenintag   -2 000   

Bålsta reningsverk    -15 000 4 

Skoklosters vattenverk    -7 500 5 

VA-lösningar framtida lösningar    0 6 

Bålsta vattenverk    -3 000 7 

Modell vatten och spill    -1 000 8 

Skoklosters reningsverk    -3 000 9 

Pumpstationer    -2 000 10 

Vattentornet    0 11 

Maskiner och verktyg    -4 000 12 

Gamla vattenverket Ullfjärden    0 13 

Summa -7950 -6 994 -14 051 -58 000  

1. Omläggning ledningar 
VA-enheten kommer att, i största mån det är möjligt, följa den omläggningsplan som är 
framtagen. Ledningar som är avsedda för exploatering och akuta byten av ledningar 
kommer att prioriteras. 

2. Projektering Biskops-Arnö 
VA-nämnden har fällt Håbo kommun i en dom att skyndsamt bygga ut kommunalt VA. 
Under 2015 kommer det att startas en förprojektering. 

3. Projektering Katrinedal 
Projekteras tillsammans med Biskops-Arnö. Utbyggnad planerad 2018, när Biskops-
Arnö är klart. Förväntat överskott 2015 planeras att överföras till kommande år. 

4. Bålsta reningsverk 
Investeringarna krävs för att säkerställa driftsäkerhet, minska antalet bräddtillfällen och 
på sikt öka reningsgraden. 

5. Skoklosters vattenverk 
Vattenverket är i stort behov av en större renovering. Det har gjorts en del utredningar, 
men åtgärderna har det skjutits på. Nu är läget akut och åtgärder sker i samarbete med 
miljöavdelningen. 

6. VA-lösningar framtida lösningar 
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Att hitta den optimala VA-lösningen för Håbo-kommun på lång sikt. Överförs till 
driftredovisningen 2016. 

7. Bålsta vattenverk 
Styrsystemet är föråldrat och måste bytas ut. Även en fullt fungerande handkörning av 
verket är nödvändig. 

8. Modell vatten och spill 
Modellen krävs för att kunna bestämma kapaciteten i olika ledningar. I en expansiv 
kommun, krävs det att utrymme finns i VA-systemet. I en modell, säkerställs vilka 
förutsättningar som finns för nya projekt, ur ett VA-perspektiv. 

9. Skoklosters reningsverk 
Reinvestering för att upprätthålla funktionaliteten. 

10. Pumpstationer 
Reinvestering för att upprätthålla funktionaliteten. 

11. Vattentornet 
Fasaden i dåligt skick. Utredning om dess framtid bör göras i projektet framtida VA-
lösningar. Överförs 2017. 

12. Maskiner och verktyg 
VA-enheten har idag små möjligheter att göra arbeten i egen regi. Tanken är att 
successivt bygga upp den möjligheten. 

13. Gamla Vattentornet Ullfjärden 
Verket måste rivas och forslas bort snarast. Verket är sen gammalt nerlagt, men det 
mesta står kvar. Hög skaderisk. Överförs till 2016 års driftredovisning. 
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13 Avfallsenheten 

13.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Avfallsenheten strävar efter en långsiktigt hållbar avfallshantering i Håbo. Genom att 
ständigt arbeta med omvärldsbevakning, samverkan och utveckling erbjuder 
avfallsenheten hög kvalitet, både ekonomiskt och miljömässigt, på produkter och 
tjänster till kommuninvånare och verksamhetsutövare. 

Avfallsenhetens verksamhet är avgiftsfinansierad och enheten ansvarar för insamling av 
hushållsavfall. Enheten ansvarar inte för att samla in och ta hand om avfallsslag som 
innefattas av producentansvar, men för dessa avfallsslag har enheten 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. 

13.2 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 
in i tre kategorier; 

• Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 
• Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 
• Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 

13.2.1 Produktion 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Antal besök vid återvinningscentralen 86 762 92 627 65 992 96 000 100 000 

Hushållsavfall, kg/inv 222 222 140 200 200 

Grovavfall, kg/inv 281 290 208,6 292 350 

Förpackningar, kg/inv 67,76 79,25 52,8 79,25 73 

13.2.2 Verksamhetsresultat 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

NMI - Sophämtning 8 7,4 7,1  7,2 

NMI - tillgängligheten till återvinningscentralen 8,3 8,2 8,3  8,3 
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13.3 Budgetförändringar till år 2016 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar för drift- och 
investeringsbudget för 2016, plan 2017-2018" där förändringar för år 2016 ingår. Vissa 
förändringar gjordes gentemot ursprungsförslaget. Nedan beskrivs i korthet beslutade 
förändringar från år 2016, samt eventuella senare ändringar från förvaltningen. 

13.3.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

13.4 Drifts- och investeringsredovisning 

13.4.1 Driftsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Förändr 
budget 
15/16 

Not 

Avfallshantering -1 044 -900 0 0 0 1 

1. Budgeten för avfallsenheten hamnar på 0 förutsatt att föreslagen taxehöjning på 
3,5 % på abonnemangsavgiften fastställs i KF 14 december. Taxehöjningen beror främst 
på indexreglering, ökade kapitaltjänstkostnader och ökade OH-kostnader. 
Kapitaltjänstkostnaderna ökar på grund av att kommunen har övergått från traditionell 
avskrivning till komponentavskrivning. OH-kostnaderna ökar på grund av att 
avfallsenheten har fått en ökad omsättning. 
Avfallsenheten har en avfallsfond som inte kommer att användas 2016 för att täcka 
driftsunderskottet utan fonden planeras att användas vid kommande utbyggnad av 
återvinningscentralen i Västerskog. 

13.4.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Progno
s 2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 Not 

Ombyggnad ny ÅVC -165 -335 -335 0  

Säker ÅVC anläggning -143 0 0 0  

TV-skärm utomhus -46 0 0 0  

Markköp inför utbyggnad av ÅVC Västerskog 0 0 0 -1 142 1 

Effektivisering av ytorna inom befintlig ÅVC 0 0 0 -1 000 2 

Summa -354 -335 -335 -2 142  

1. Markköp inför utbyggnad av ÅVC Västerskog  
För att säkra marken inför en eventuell utbyggnad av ÅVC Västerskog bör intilliggande 
fastighet köpas. 

2. Effektivisering av ytorna inom befintlig ÅVC  
På befintlig ÅVC finns en outnyttjad yta som skulle kunna användas för mottagning av 
ris & grenar, löv, gräs & jord med mera. En geoteknisk undersökning har påbörjats och 
på ytan står idag ett flertal träd. Genom att iordningställa denna yta kan utbyggnaden av 
ÅVC:n flyttas fram. 
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14 Överförmyndarnämnden 

14.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Överförmyndarnämnden ansvarar för handläggning av överförmyndarärenden i Håbo 
kommun, och driver sin verksamhet enligt uppdrag från kommunfullmäktige. I 
dagsläget bedriver överförmyndarnämnden tillsyn över ca 250 ställföreträdare. 

Nämnden utövar tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltares verksamhet och 
styrs lagmässigt framför allt av föräldrabalken. 

14.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 
nyckelindikatorer. 

14.2.1 Attraktiva Håbo 

14.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

14.2.2.1 Förvaltningen ska utveckla sina handläggningsrutiner och tydliggöra 
förväntningarna på ställföreträdarna. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Årsräkningarna för föregående år inkomna från 
ställföreträdarna senast  1 mars 

   90 

14.2.2.2 Förvaltningen ska förbättra stödet till huvudmännen genom 
kompetensutveckling av ställföreträdarna. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Andel ställföreträdare som erhållit godkänt på 
genomfört prov. 

   90 

14.2.2.3 Förvaltningens information på hemsidan ska förbättras. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Andel blanketter som kan hämtas via hemsidan.    100 
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14.2.3 Hållbara Håbo 

14.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 
14.2.4.1 Under 2015 ska alla gode män, förvaltare och förmyndare kallas till minst 

2 kurser och 1 informationsträff 

Motivering 

Förebygga rättsförluster och förstärka rättsekerheten för sjuka/funktionsnedsatta 
individer i kommunen 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Utbildning och information  3 3 3 

14.3 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 
in i tre kategorier; 

• Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 
• Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 
• Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 

14.3.1 Produktion 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Andel ensamkommande flyktingbarn som blivit 
tilldelad en god man inom 10 dagar 

  98% 90% 95% 

Andel av inkomna redovisningar där 
ersättningar utbetalas senast 31 juli. 

  60% 90% 70% 

Antal gode män      

Antal förvaltare      

Antal e-tjänster     5 

14.3.2 Verksamhetsresultat 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Högst 5 % av gode männen/förvaltarna väljer 
2016 att avsäga sig uppdrag 

   5% 5% 

14.4 Budgetförändringar till år 2016 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar för drift- och 
investeringsbudget för 2016, plan 2017-2018" där förändringar för år 2016 ingår. Vissa 
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förändringar gjordes gentemot ursprungsförslaget. Nedan beskrivs i korthet beslutade 
förändringar från år 2016, samt eventuella senare ändringar från förvaltningen. 

14.4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Överförmyndarnämnden har fått ökad budget från och med 2016 med totalt -285 tkr. 

• Samordnare helårsfinansieras -95 tkr  
• Nya uppdragstagare -130 tkr 
• Kompetensutveckling och fortbildning för gode män och förvaltare -60 tkr 

Ny ram för överförmyndarnämnden blir -1 628 tkr 

14.4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

14.5 Drifts- och investeringsredovisning 

14.5.1 Driftsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Förändr 
budget 
15/16 

Not 

Överförmyndare -1 364 -1 358 -1 318 -1 603 285  
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15 Bygg- och miljönämnden 

15.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 
bygg- och miljöområdet, för kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen samt för 
handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 

Inom byggnadsväsendet ansvarar nämnden för bygglov, förhandsbesked, anmälan och 
strandskydd enligt gällande lagstiftning inom plan- och bygglagen, miljöbalken och 
angränsande lagstiftning. 

Nämndens uppdrag inom miljöområdet omfattar prövning och tillsyn enligt en mängd 
olika lagar, till exempel miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen och 
smittskyddslagen. I miljöbalken ingår miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska 
produkter, förorenad mark, områdesskydd, avfall och producentansvar med mera. 

Tillsyn och kontroll är en stor del av nämndens uppgifter. Inom nämndens ansvar ligger 
även medverkan i kommunens fysiska planering, allmän intressebevakning inom 
verksamhetsområdena samt information och rådgivning till invånare, byggherrar, 
företag och verksamheter. 

Från 2016 har nämnden utökat ansvar då plan- och utvecklingsavdelningen har 
överförts från kommunstyrelsen. Med förändringen följer ansvar för personal och 
ekonomi medan kommunstyrelsen fortfarande har ansvaret för verksamheten med 
planerings- och exploateringsfrågor liksom avtal, genomförandefrågor och ekonomi 
kopplat till exploatering. 

15.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 
nyckelindikatorer. 

15.2.1 Attraktiva Håbo 
15.2.1.1 Bidra till en god bebyggd miljö som värnar om och uppmärksammar 

kulturvärden. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Goda estetiska och arkitektoniska miljöer 
eftersträvas samt kulturvärden beaktas vid beslut 
om bygglov, förhandsbesked och remissvar. 

   100 % 

Antal genomförda aktiviteter utifrån 
kulturmiljöprogrammet. 

   3 

15.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 
15.2.2.1 Trivsam och effektiv arbetsplats där medarbetarna arbetar i god dialog 

tillsammans och gentemot invånare och företagare. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 
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Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Nöjd-medarbetar-index    100 

Andel inkomna ansökningar via e-tjänsten Mitt 
Bygge. 

10 % 20 % 25 % 30 % 

Antal kartlagda processer med åtföljande digital 
ärendehandläggning inom bygglov. 

 1 0,9 4 

15.2.2.2 Nöjda nyttjare av bygg- och miljöförvaltningens verksamhet. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Nöjd-Kund-index 58 65 65 67 

Rättssäker handläggning    100 % 

Antal Öppet hus på Bygglov. 5 4 2 4 

Antalet genomförda utbildningstillfällen med 
kontaktcenter. 

2 3 1 4 

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

   100 % 

15.2.3 Hållbara Håbo 
15.2.3.1 Stödja en effektiv och balanserad förvaltning av natur- och 

vattenresurser i kommunen. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Medarbetare med kompetensutveckling inom 
natur- och vattenvårdsfrågor. 

5 5 3 5 

Andel genomförda aktiviteter gällande 
förvaltningens del i handlingsplanen för 
kommunens miljöstrategi. 

   100 % 

Antal nya ”godkända” enskilda 
avloppsanläggningar. 

24 50 14 50 

15.2.3.2 Främja en bättre inomhusmiljö inom förskole- och skollokaler genom 
ökad samordning mellan bygglov och miljö. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Antal nya planer för egenkontroll enligt miljöbalken.    5 

Tillsyn enligt miljöbalken inom energiområdet 
kopplat till energieffektivisering. 

   100 % 

15.2.3.3 Öka kunskapen om radonhalten i inomhusmiljön. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Antal hushåll som antar erbjudandet om att mäta 
radonhalten. 

   20 

15.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

Bygg- och miljönämnden sätter inget mål inom målområdet mot bakgrund av att 
kommunfullmäktiges mål främst handlar om övergripande ekonomi. För nämnden är 
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det redan självklart att bidra med att tillse att lagd budget kan innehållas. För personalen 
är det också självklart att vara ekonomiskt medveten. Inom ramen för nämndmålen 
inom kvalitativa och effektiva Håbo ryms även ekonomiska aspekter. 

15.3 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 
in i tre kategorier; 

• Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 
• Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 
• Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 

15.3.1 Resurser 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Bostadsanpassning, kr/invånare 117 111 64 117 115 

15.3.2 Produktion 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Antal beslut, byggavdelningen, st 292 342 246 320 500 

Antal ärenden per handläggare, miljö  163 97 160 160 

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare  81 53 90 90 

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare  59 33 55 60 

Nämndbeslut, bygglovavdelningen, antal 31 35  30 40 

15.3.3 Verksamhetsresultat 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Handläggningstid byggärenden, från komplett 
ärende till beslut, medelvärde i veckor 

3 3,8 2,1 4 3 

Nöjd-Kund-Index - Bygglovsavdelningen 53 61  65 65 

Rättssäkerhet,  andel överklagade byggbeslut 
som står sig, % 

   90 90 

Andel sända inspektionsrapporter inom 3 
veckor (%) procent 

 97 91 90 90 

Andel återkopplade klagomålsärenden inom 
en vecka (%) procent 

 93 85 90 85 

Handläggningstid för tillstånd till värmepump 
(dagar) 

  4 14 7 

Nöjd-Kund-Index - Miljöavdelningen 63 69  65 71 

Rättssäkerhet, andel överklagade miljöbeslut 
som står sig, % 

  0 100 100 

Kundnöjdhet, bostadsanpassning     100 
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Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Handläggningstid nybyggnadskarta, enstaka 
småhus, veckor 

2,4 3,5 4,2 4 4 

Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 
veckor från komplettförklaring 

78 72 98 95 100 

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

    65 

15.4 Budgetförändringar till år 2016 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar för drift- och 
investeringsbudget för 2016, plan 2017-2018" där förändringar för år 2016 ingår. Vissa 
förändringar gjordes gentemot ursprungsförslaget. Nedan beskrivs i korthet beslutade 
förändringar från år 2016, samt eventuella senare ändringar från förvaltningen. 

15.4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Bygg- och miljönämnden får ökat anslag med 1 316 tkr till år 2016, vilket är en ökning 
med 12,6 procent jämfört med år 2015. Följande förändringar ingår för respektive 
verksamhet: 

• Bygglov: Utökning med en tjänst inom bygglov med administrativt fokus samt 
viss parallell tjänstgöring i samband med succession ny bygglovschef -650 tkr 

• Bygglov: Digital bygglovprocess, ny programmodul -30 tkr 
• Miljöavdelningen: Satsning på arkiv- och registervård -100 tkr 
• Miljöavdelningen: Tillsyn enskilda avlopp, högre ambitionsnivå, ny 

handläggartjänst, -550 tkr 
• Kart, Mät, GIS: Snedbilder -150 tkr 
• Kart, Mät, GIS: Övergång till nytt höjddatasystem RH2000 -50 tkr 
• Ökade avgiftsintäkter på grund av volymökningar 419 tkr 
• Löne- och prisökning -206 tkr 

15.4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Internhyrorna har räknats om efter att nämnderna har behandlat sina budgetar. I 
internhyran ingår nu gårdsskötsel för förskolor och skolor, hänsyn har tagits till 
komponentavskrivningens effekter och de nya förskolorna Gröna Dalen och 
Slottsskolans kostnader ingår helt. Budgeten för internhyrorna är justerade med samma 
belopp. För bygg- och miljönämnden innebär det en minskad budgetram om 53 tkr. 

Bygg- och miljöförvaltningens rambudget som kommunfullmäktige beslöt godkänna i 
juni 2015 ligger förutom internhyresförändringen fast oförändrad. Det finns dock ett 
antal justeringar gjorda mellan de olika verksamhetsområdena som redovisas närmare 
under avsnitt 5.1. En av de viktigare konsekvenserna av dessa justeringar är att 
bygglovavdelningen kan ges en tidigareläggning av ny handläggartjänst. Det ger bättre 
förutsättningar att klara den ökande volymen ärenden inom en rimlig handläggningstid 
och samtidigt ge en bra service gentemot kund med förbättrad tillgänglighet. Eftersom 
ärendevolymen ökar så stiger också intäkterna, och därför möjliggörs finansieringen av 
den nya tjänsten genom att ytterligare höja budgeterad intäktsnivå för 
bygglovsverksamheten. 

Kommunstyrelsen beslöt den 23 november 2015 om den omorganisation som medför att 
plan- och utvecklingsavdelningen läggs samman med bygg- och miljöförvaltningen. 
Därefter tog kommunfullmäktige den 14 december 2015 beslut om reviderad budget för 



Budget och mål 2016, plan 2017-2018 60(79) 

bygg- och miljönämnden som en konsekvens av omorganisationen. Det innebär att 
bygg- och miljöförvaltningens rambudget för 2016 har landat på 19 409 tkr. 

  

15.5 Drifts- och investeringsredovisning 

15.5.1 Driftsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Förändr 
budget 
15/16 

Not 

Bygg-  och miljönämnd -178 -236 -206 -209 3  

Nämndsadministration -34 -86 -86 -90 4  

Fysisk  och teknisk planering och 
bostadsförbättring (mät, kart och 
GIS) 

-7 034 -7 406 -8 080 -9 335 1 255 1 

Bygglovavdelningen -1 346 -322 -1 107 -1 704 597  

Bygg-  och miljöförvaltningsledning -1 239 -1 641 -1 726 -2 298 572 2 

Miljöavdelningen -2 012 -2 158 -2 258 -2 796 538  

Bostadsanpassning -2 787 -2 970 -2 970 -2 977 7  

Konsument- och energirådgivning 0 0 0 0 0 3 

Summa  Bygg- och miljönämnden -14 630 -14 819 -16 433 -19 409 2 976  

1. Utökning med en planarkitekt, 0,5 samhällsplanerare. 
2. Administrativ tjänst. 
3. Energirådgivningen finansieras helt av statsbidrag. 

Jämfört med budgetförslaget som förelåg i juni har under hösten en del justeringar 
gjorts (inom beslutad ram) mellan de olika verksamhetsområdena. Den största 
förändringen finns inom bygglovavdelningen, vilket förklaras av den höga 
tillströmningen av ärenden. Det är många som vill bygga och bo eller vara verksam i 
Håbo kommun. Under innevarande år märks uppgången väldigt tydligt såväl i antal 
ärenden som i ökade intäkter. Därför är det motiverat att höja budgeten på intäktssidan 
med ytterligare 350 tkr för 2016. Sammanlagd höjning till 2016 blir 530 tkr jämfört med 
2015. Det ger möjlighet att inrymma en ny tjänst som bygglovhandläggare ett år 
tidigare än vad som har framförts i det ursprungliga budgetförslaget. Detta påverkar 
dock inte nettoramen. 

Inom kart, mät och GIS medför år 2016 en lägre kostnad än 2015 för övergången till 
nytt höjddatasystem RH 2000. De överskjutande medlen har då omfördelats inom 
förvaltningen. Under första halvåret 2016 kommer övergången att kunna genomföras. 

Förvaltningsledningen har via omfördelning tillförts ytterligare medel för att täcka 
ökade kostnader. I övrigt är det endast smärre justeringar som har gjorts inom 
verksamhetsområdena. 

Den största förändringen gällande driftsbudgeten för 2016 har omorganisationen med 
plan- och utvecklingsavdelningen medfört. Avdelningens driftsbudget för 2016 läggs 
naturligen in i bygg- och miljöförvaltningens driftsbudget. 
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Kostnader och intäkter 

Tkr 
Budget 

2015 
Kostnad

er 

Budget 
2015 

Intäkter 

Budget 
2015 

Netto 

Budget 
2016 

Kostnad
er 

Budget 
2016 

Intäkter 

Budget 
2016 

Netto 

Bygg-  och miljönämnd 206 0 206 209 0 209 

Nämndsadministration 86 0 86 90 0 90 

Fysisk  och teknisk planering 
och bostadsförbättring (mät, 
kart och GIS) 

10 493 2 413 
8 080 

12 356 3 020 
9 336 

Bygglovavdelningen 4 378 3 271 1 107 5 265 3 561 1 704 

Bygg-  och 
miljöförvaltningsledning 1 726 0 1 726 2 298 0 2 298 

Miljöavdelningen 3 615 1 357 2 258 4 492 1 696 2 796 

Bostadsanpassning 2 971 1 2 970 2 978 1 2 977 

Summa 23 475 7 042 16 433 27 688 8 278 19 409 
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16 Barn- och utbildningsnämnd 

16.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och kommunala 
musikskola. 

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter omfattar förskola, omsorg på 
obekväm tid, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särvux, svenska för invandrare och 
musikskola. Ansvaret för verksamhetens skolmåltider och lokalvård ligger hos andra 
nämnder. 

Förvaltningen består av fem rektorsenheter inom grundskola, sex förskoleenheter som 
leds av en verksamhetschef, en gymnasieskola inkl. särgymnasium och vuxenutbildning 
samt musikskolan. Det finns även en barn- och utbildningsförvaltning med ansvar för 
central administration, myndighetsansvar och skolutveckling. 

Finansieringen sker främst genom budgetram från kommunfullmäktige men även 
genom reglerade föräldraavgifter, säljintäkter för elever från andra kommuner och 
statsbidrag. 

16.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 
nyckelindikatorer. 

16.2.1 Attraktiva Håbo 

16.2.1.1 Håbos kommunala förskolor och skolor ska nå höga resultat. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

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

70   75 

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

69   75 

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

89   95 

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

92   95 

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

92   95 

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

209   214 

Meritvärden för elever som slutar gymnasiet 14 13,7   14 
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Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

betygspoäng (2014: 13,7 p) 

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

93  92 95 

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

33   35 

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

33   35 

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

82   84 

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

81   84 

Utfall meritvärden åk 9 grundskolan 2015 mäts på 17 ämnen, medan nämndens beslut om måltal utgår 
från värdet mätt på de 16 bästa ämnena 

16.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

16.2.2.1 Alla barn och elever i Håbos kommunala förskolor och skolor ska minst 
nå målen. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Andelen elever i årskurs 9 som når godkänt i 
samtliga ämnen ska för 2016 minst vara 75% 
(2014: 72,6%) 

72,6   75 

Digital uppföljning ska finnas för samtliga elever i 
alla årskurser och alla ämnen, och när de anges i 
årliga uppföljningar ska detta år 2016 uppfyllas till 
100% 

   100 

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen 
inom 4 år i kommunen ska 2016 inklusive IM vara 
minst 74% (2014: 72,5%) 

72,5   74 

Elevernas läsförmåga i slutet av skolår 2 visar sig i 
DLS-tester. Andelen elever med låga 
staninevärden (1 och 2) skall minimeras efter 
insatser under årskurs 3. Alla elever läser efter åk 
3. 

   100 

16.2.3 Hållbara Håbo 

16.2.3.1 Håbos kommunala förskolor och skolor ska vara trygga och främja en 
livslång lust att lära. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Den andel av de som erbjudits plats inom 
förskoleverksamheten har fått plats på önskat 
placeringsdatum ska för 2016 vara 100% 

100   100 

Elevers syn på skolan och undervisningen ur ett 
trygghetsperspektiv ska 2016 öka. (2014: 82,3%) 

82,3   83 

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

95   97 
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Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

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

85,8   88 

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

91,4   93 

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

4,1   3,5 

16.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

16.2.4.1 Håbos kommunala förskolor och skolor ska kännetecknas av en 
resurseffektiv verksamhet. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Kostnad per inskrivet barn i förskolan    86 430 

Kostnad per inskriven elev i fritidshem    19 350 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskola 5,6   5,3 

Inskrivna elever per årsarbetare i fritidshem 22,5   21,8 

Kostnad per elev i grundskolan    77 364 

Kostnad per elev i gymnasieskolan    71 973 

Kostnad per heltidsstuderande inom Komvux     

Kostnad per heltidsstuderande inom SFI     

Ovanstående kostnader avser enbart Barn- och utbildningsnämndens kostnader för verksamhet i egen 
regi. 

Den inre organisationen per förskola och skola är inte helt beslutad ännu. Ett omfattande 
översyn pågår under november 2015. Först därefter kan måltal för årsarbetare inom 
förskola och fritidshem anges. 

År 2016 kommer vuxenutbildningen att övergå alltmer till att köpa utbildningsplatser 
från andra utövare. Därför är inget måltal för 2016 angivet ännu vad gäller kostnad per 
heltidsstuderande inom Komvux. Måltalet kan anges först när kostnadsbilden per köpt 
plats blir klarlagd. Det sker först efter att prislistan från de övriga utövarna inkommit till 
Håbo kommun. 

Med tanke på de oklarheter som råder kring kommande flyktingströmmar till 
kommunen så har det inte ännu fastslagits hur många heltidsstuderande vi förväntar oss 
inom SFI under 2016. Därmed är ännu inget måltal angivet ännu utan uppdateras när ny 
prognos över behovet av SFI gjorts. 

16.3 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 
in i tre kategorier; 

• Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 
• Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 
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• Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 
kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 

16.3.1 Produktion 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Antal barn i förskola, egen regi 987 942 856 951 954 

Antal barn i förskola, annan huvudman 174 164 169 156 164 

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan 
huvudman 

12 13 15 14,5 14 

Antal barn i fritidshem, egen regi 1 119 1 121 1 131 1 108 1 106 

Antal barn i fritidshem, annan huvudman 150 149 162 154,5 152 

Antal barn i förskoleklass, egen regi 257 255 230 258 234 

Antal barn i förskoleklass, annan huvudman 36 32 41 33,5 38 

Antal barn i grundskola, egen regi 2 022 2 077 2 095 2 119 2 189 

Antal barn i grundskola, annan huvudman 474 480 518 487 522 

Antal barn i grundsärskola, egen regi 18 19 19 19,5 16 

Antal elever i gymnasieskola, egen regi 409 420 467 459 515 

Antal elever i gymnasieskola, annan 
huvudman 

514 485 454 475 448 

Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi 20 19 16 17 17 

Antal elever i gymnasiesärskola, annan 
huvudman 

3 4 2 3 2 

16.4 Budgetförändringar till år 2016 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar för drift- och 
investeringsbudget för 2016, plan 2017-2018" där förändringar för år 2016 ingår. Vissa 
förändringar gjordes gentemot ursprungsförslaget. Nedan beskrivs i korthet beslutade 
förändringar från år 2016, samt eventuella senare ändringar från förvaltningen. 

16.4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsnämnden får ökat anslag med 15 575 tkr till år 2016, en ökning 
med 3,3 procent från år 2015. Följande förändringar ingår: 

• Fler elever i grundskola -390 tkr 
• 29 fler elever i gymnasieskola - 1 740 tkr 
• Färre externa elever i gymnasiesärskola -500 tkr 
• Fler elever i vuxenutbildning inklusive Svenska för invandrare SFI -500 tkr 
• Fler ensamkommande barn och med ökat krav på utbildning - 300 tkr 
• Ökad samordning och insatser för ensamkommande flyktingbarn -500 tkr 
• Höjd bemanning på förskolorna - 2 300 tkr 
• Satsning på främst IT-pedagog och specialpedagog i grundskola - 3 000 tkr 
• IT-tekniker och IT-samordnare på förskoleklass och grundskolor -300 tkr 
• Höjd bemanning för omsorg på obekväm arbetstid "Nattis" -700 tkr 
• Utebliven hyressänkning har medfört ökad kostnad för bidrag till fristående 

verksamheter -800 tkr 
• Budget för omställningskostnader upphör, budgetminskning 3 000 tkr 
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• Löne- och prisökning -7 545 tkr 
• Uteblivet effektiviseringskrav på 2 434 tkr 

16.4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Internhyrorna har räknats om efter att nämnderna har behandlat sina budgetar. I 
internhyran ingår nu gårdsskötsel för förskolor och skolor, hänsyn har tagits till 
komponentavskrivningens effekter och de nya förskolorna Gröna Dalen och 
Slottsskolans kostnader ingår helt. Budgeten för internhyrorna är justerade med samma 
belopp. För barn- och utbildningsnämnden innebär det en ökad budgetram om 4 447 tkr. 

I kommunfullmäktiges beslut anges att antalet barnskötare per avdelning ska öka till tre 
per avdelning 2016 och för detta anslås 2,3 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden har 
den 30 september 2015 beslutat att hemställa till kommunfullmäktige om att förändra 
inriktningen på detta mål. Eftersom statsbidrag lämnas till kommunen avseende 
minskning av barngrupperna önskas en samstämmighet så att också kommunens 
satsning sker med samma inriktning som statsbidraget. Att minska barngrupperna och 
därmed öka personaltätheten har en hög prioritet inom förskolan. 

Inom Barn- och utbildningsnämndens budgetram har vissa omfördelningar gjorts sedan 
vårens verksamhetsanalys. Det är dels resultatet av den genomlysning av nämndens 
kostnader som pågått under 2015, dels omprioriteringar och satsningar som planeras 
under 2016. 

• Korrigering av internhyra mellan verksamheterna förskola och öppen förskola 
• Korrigering av internhyra mellan verksamheterna fritidshem, förskoleklass och 

grundskola 
• Omfördelning av ram från nämnd till central administration 
• Omfördelning av ram från nämndadministration till musikskola 
• Omfördelning av ram från vårdnadsbidrag till central administration 
• Omfördelning av ram på grund av lönekostnader av befintlig personal med nya 

arbetsuppgifter 
• Omfördelning av ram från gymnasieskola till grundskola och förskoleklass 
• Omfördelning av ram från särvux till gymnasial vux 
• Omfördelning av ram från förskola och fritids till omsorg på obekväm tid 

16.5 Drifts- och investeringsredovisning 

16.5.1 Driftsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Förändr 
budget 
15/16 

Not 

Barn och utbildningsnämnd -399 -516 -551 -500 -51  

Nämndsadministration -541 -345 -537 -357 -180  

Allmän 
  kulturverksamhet -525 -570 -553 -557 4  

Musikskola -4 552 -5 251 -5 314 -5 567 253  

Öppen förskola -1 559 -1 721 -1 721 -1 938 217  

Omsorg på obekväm tid -1 812 -2 723 -2 500 -3 543 1 043  

Förskola (0-5 år) -93 089 -94 861 -96 460 -103 541 7 081  

Vårdnadsbidrag -659 -516 -891 -400 -491  

Pedagogisk omsorg -1 337 -1 089 -1 093 -1 103 10  
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Tkr Bokslut 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Förändr 
budget 
15/16 

Not 

Fritidshem -22 409 -24 242 -24 655 -24 826 171  

Förskoleklasser -10 663 -11 190 -11 204 -12 745 1 541  

Grundskola -201 978 -212 901 -204 721 -212 650 7 929  

Obligatorisk särskola -8 989 -8 797 -8 088 -8 293 205  

Gymnasieskola -83 678 -82 722 -86 056 -87 189 1 133  

Gymnasiesärskola -7 106 -7 094 -6 945 -7 618 673  

Grundl vuxenutbildning -718 -658 -703 -859 156  

Gymnasial vuxenutb. -2 840 -2 664 -2 438 -2 663 225  

Särvux -992 -1 026 -1 061 -973 -88  

Aktivitetsansvar -191 -293 -563 -569 6  

Svenska för invandrare -2 148 -1 769 -2 027 -2 199 172  

Elevhälsoenhet överg adm -925 -1 144 -1 042 -1 097 55  

Barn och utbildningsförv. -13 150 -14 806 -14 792 -14 694 -98  

Länshälsan -51 -100 -100 -100 0  

It-data -1 937 -1 891 -1 752 -1 800 48  

Facklig tid 
  förbundsövergripande -686 -490 -765 -773 8  

SUMMA -462 934 -479 379 -476 532 -496 554 20 022  

Budget 2014, budget 2015 och prognos 2015 är justerade med internhyresförändringarna mellan 
verksamheterna fritidshem, förskoleklass och grundskola för att få en jämförbarhet med budget 2016 

16.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Progno
s 2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 Not 

Musikskola 0 -161 -161 0  

Förskola -243 -900 -900 -150 1 

Grundskola -1 653 -1 122 -188 -1 995 2 

Grundsärskola -58 -25 -25 -175 3 

Gymnasieskola -644 -900 -1 150 -575 4 

Barn och elevhälsan -61 0 0 0  

Barn och utbildningskontor -37 -32 -32 -105 5 

Summa  -3 140  -3 000  

1. På flertalet förskolor finns behov att byta ut både möbler på grund av slitage. 

2. På flertalet grundskolor finns behov att byta ut både personal- och klassrumsmöbler 
samt teknisk utrustning. Behov av matsalsmöbler på Gröna Dalen samt övriga invest-
eringar till det nya högstadiet. Vissa skolor behöver  ny utrustning till slöjdsalarna. 

3. Investeringar av lekutrustning samt en ljudanläggning till grundsärskolan planeras 
under 2016. 

4. På gymnasieskolan finns behov av både personalmöbler och klassrumsmöbler. I 
investeringsbudgeten finns även medel för fortsatt upprustning av teknikinstitutionen. 

5. Behov av nya arbetsplatser på skolkontoret. Ett hörnrum inreds med två arbetsplatser. 
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17 Vård- och omsorgsnämnd 

17.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Vård- och omsorgsnämndens huvudsakliga ansvarsområde är att svara för den utförande 
delen av socialtjänstens verksamhet. Det innebär att nämnden ansvarar för driften av 
äldreboenden och boenden inom LSS (lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). Man ansvar också för den kommunala hemtjänsten och är beställare 
av hemtjänst enligt LOV (lag om valfrihetssystem). I nämndens ansvarsområde ingår 
också boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning och daglig verksamhet 
i enlighet med LSS. 

I uppdraget ingår också ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser för personer på särskilt 
boende och vissa personer i eget boende. 

Kommunens korttidsboende för unga som tillhör personkretsen för LSS ligger också i 
nämndens ansvarsområde liksom insatser i form av personlig assistans. 

I nämndens ansvarsområde finns också myndighetsutövningen inom färdtjänst, LSS och 
biståndsbeslut enligt SoL 

17.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 
nyckelindikatorer. 

17.2.1 Attraktiva Håbo 

17.2.1.1 Öka det individuella förhållningssättet inom all vård och omsorg 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

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

   90 % 

Andel medarbetare som deltagit i 
fortbildningstillfällen på temat individuellt 
förhållningssätt. 

   80 % 

En lyckad implementering av ÄBIC    100% 

17.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

17.2.2.1 Öka vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet genom att tillvarata 
ny teknik och kompetensutveckla medarbetarna. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Andel verksamhetsställen med trådlös 
uppkoppling. 

   100 % 

Antal utvärderade tekniska lösningar för tillsyn.    3 
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17.2.3 Hållbara Håbo 

17.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

17.2.4.1 Öka det förebyggande och rehabiliterande arbetssättet inom all vård och 
omsorg. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Andelen upprättade vårdplaner för personer som 
har identifierade risker. 

   90 % 

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

   2 

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

   100 % 

17.3 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 
in i tre kategorier; 

• Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 
• Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 
• Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 

17.3.1 Produktion 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro < 14 dagar 
minska med 2% under året 

    5 

Antal tillbud     0 

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10     8 

Antal icke verkställda beslut     0 

Beläggningsgrad, äldreomsorg     87,65 

Antal patienter hemsjukvård, rehab och 
demensteam 

    1500 

Antal behandlingar av fotvård     2 800 

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen 
regi 

    200 

Antal brukare sysselsättning     30 

Antal utförda timmar inom hemtjänsten     72 000 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt     250 

Antal brukare som har trygghetslarm     280 

Antal brukare som har natt-tillsyn     50 



Budget och mål 2016, plan 2017-2018 70(79) 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Antal brukare i Dalängens dagverksamhet     18 

17.3.2 Verksamhetsresultat 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Andelen nöjda brukare inom äldreomsorgen     85 

Kontinuitet i hemtjänsten, mäts genom hur 
många olika personal i snitt en brukare har, 
som har minst 3 besök per dygn, haft under 2 
veckors mätperiod. Håbo bör ligga under 
snittet för landet. 

    15 

Andel utförd tid av beviljad tid i hemtjänsten     80 

Andelen nöjda brukare inom LSS     80 

17.4 Budgetförändringar till år 2016 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar för drift- och 
investeringsbudget för 2016, plan 2017-2018" där förändringar för år 2016 ingår. Vissa 
förändringar gjordes gentemot ursprungsförslaget. Nedan beskrivs i korthet beslutade 
förändringar från år 2016, samt eventuella senare ändringar från förvaltningen. 

17.4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Vård och omsorgsnämnden har fått utökning för att förbättra verksamheterna i följande 
punkter: 

Befolkningsförändringar -4 290 tkr 

Löne- och prisökning -3 182 tkr 

Särskilda satsningar 

• Utökning av daglig verksamhet 1 åa -400 tkr 
• Utökning sysselsättning inom psykiatrin 1 åa (inkl. OB) -450 tkr 
• Tilläggsavtal till TES nyckelfri hemtjänst -300 tkr 
• Förbättra infrastruktur -200 tkr 
• Rätt budget för köp av platser från Attendo -600 tkr 
• Ökade kostnader för hjälpmedel -400 tkr 
• Projekt digitalisering inom vård och omsorg -500 tkr 
• Nya forskningsrön om kost för äldre -350 tkr 
• Implementering av ÄBIC (Äldres behov i centrum), -250 tkr 
• Intern controller/systemansvarig 1,0 åa (finansieras 50 % av socialnämnd och 

50 % av vård och omsorgsnämnd) -335 tkr 
• Handdatorer (ipads/telefoner) till hemsjukvård och rehab -200 tkr 
• Justeringspost -191 tkr 
• Summa -4 176 tkr 

Omprioriteringar 

• Minskning med 1,0 boendecoach +450 tkr 
• Effektivisering på grund av nyckelfri hemtjänst +200 tkr 
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• Effektivisering på grund av digitalisering +200 tkr 
• Prishöjning mat 5 kronor per dygn +100 tkr 
• Summa +950 tkr 

Återställning av nedskärningar inom vård och omsorg -2 165 tkr, avdrag 191 tkr för 
justeringspost. Summa -1 974 tkr. 

Total ökning av ram för vård och omsorg -12 672 tkr till -210 070 tkr. 

17.4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Internhyrorna har räknats om efter att nämnderna har behandlat sina budgetar. I 
internhyran ingår nu gårdsskötsel för förskolor och skolor, hänsyn har tagits till 
komponentavskrivningens effekter och de nya förskolorna Gröna Dalen och 
Slottsskolans kostnader ingår helt. Budgeten för internhyrorna är justerade med samma 
belopp. För vård och omsorgsnämnden har budgeten ökat med -29 tkr. Ökning av ramen 
totalt för vård och omsorg -12 701 tkr. 

Vid utvärdering av uppdelningen av en gemensam nämnd till två (Socialnämnd och 
Vård och Omsorgsnämnd) från och med 2015 har det varit tydligt att ytterligare mindre 
justeringar bör göras av främst ansvarsområde för respektive nämnd. 

Allt inom LSS kommer vara samlat inom Vård och omsorgsnämnden. Viss 
personalkostnad (både kansli och handläggare) bör fördelas ytterligare mellan 
nämnderna. 

LSS att omföras från Socialnämnd till Vård och omsorgsnämnd: 

• Boende enligt LSS 1 570 tkr 
• Övriga insatser enligt LSS 1 634 tkr 

Totalt LSS 3 204 tkr  
Personalbudget att omföras från Socialnämnd till Vård och omsorgsnämnd är: 

• Förvaltningsövergripande 609 tkr 
• Missbrukarvård för vuxna 393 tkr 

Totalt personalbudget 1 002 tkr  
Budgetram för Vård och omsorgsnämnd innan överföring av ovanstående är -210 
070 tkr. Efter överföring är budgetram för Vård och omsorgsnämnd (-4 206 tkr från 
socialen -29 tkr internhyresram) -214 305 tkr. 

Sedan sommaren har det fattats ett antal nya biståndsbeslut för vuxna med rätt till 
boende enligt LSS. Detta har nämnden inte haft någon särskild budgetram för. Efter att 
Dalvägens LSS-boende öppnades i februari 2014 har LSS-boendebeslut kunnat 
verkställas i egen regi, nu kommer dock flera beslut att behöva verkställas externt, 
eftersom vi inte har fler platser. En omprioritering är gjord från verksamheterna 51112 
Köp av hemtjänst & 51131 Köp av särskilt boende till LSS-boende verksamhet 52220. 
Lagd budget förutsätter att ett par nya satellitlägenheter kan knytas till Dalvägens LSS-
boende under år 2016 totalt ökar ramen för verksamheten 52220 med 1 330 tkr. 
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17.5 Drifts- och investeringsredovisning 

17.5.1 Driftsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Förändr 
budget 
15/16 

Not 

Vård-  och omsorgsnämnd -234 -317 -317 -317 0  

Nämndadministration -180 -189 -183 -188 5  

Förvaltningsövergripande 
verksamhet -5 251 -4 886 -5 587 -7 282 1 695 1 

Anhörigstöd 0 -509 -509 -536 27  

Vård och omsorg för äldre -120 313 -134 043 -133 543 -142 283 8 740 2 

Personlig assistans -27 225 -30 791 -29 513 -30 116 603 3 

Boende enligt LSS -2 470 -2 682 -2 895 -4 339 1 444 4 

Övriga insatser enligt LSS -14 433 -15 519 -15 806 -15 812 6  

Färdtjänst -4 843 -5 271 -5 400 -5 535 135 5 

Förebyggande verksamhet äldre -850 -838 -838 -912 74  

Gemensam verksamhet vård och 
omsorg -6 764 -6 620 -6 620 -6 592 -28  

Vård för vuxna -393 -393 -393 -393 0  

Totalt -182 956 -202 058 -201 604 -214 305 12 701  

1. Förvaltningsövergripande verksamhet +1 695 tkr 

Viss del av övergripande arbete har tidigare legat på socialnämndens kansli, den del 
som avser vård och omsorg förs härmed över till nämnden med 609 tkr. Övrig ökning är 
satsning inom alla delar som redovisas under punkten 4.1. 

2. Vård och omsorg för äldre +8 740 tkr 

Återföring av tidigare neddragningar inom äldreomsorg och en mängd satsningar som 
återfinns i punkt 4.1 

3. Personlig assistans +603 tkr 

Den stora personalstyrka som arbetar inom personlig assistans gör att ökningen i sin 
helhet avser lönehöjning för att kunna följa löneutvecklingen. 

4. Boende enligt LSS +1 444 tkr 

En verksamhet som socialnämnden haft ansvar för, överförs till vård och omsorg 
ramöverföring med 1 570 tkr. Verksamheten har även prioriterat om att öka denna ram 
med 1 330 tkr för att säkerställa att de boendebeslut som fattas kan utföras. 

5. Färdtjänst +135 tkr 

Beräknas öka efter vad utfallet visar hittills under år 2015. 

17.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Progno
s 2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 Not 

Möbler till Pomona restaurang och 
dagverksamhet 0 0 0 -350 1 

Summa  0  -350  
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1. Möbler till Pomona restaurang och dagverksamhet 
Möblerna i Pomonas restaurang är slitna och trasiga och har varit i bruk i närmare 25 år. 
Vad gäller dagverksamheten består möblemanget av ihopsamlade möbler som inte är 
funktionella i verksamheten. 
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18 Socialnämnd 

18.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Nämndens anvarsområde är framför allt myndighetsutövningen inom socialtjänstens 
ansvarsområde samt stöd- och behandlingsinsatser till barn och unga och deras familjer 
och till vuxna missbrukare. De lagar som styr nämndens verksamhet är särskilt 
socialtjänstlagen, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga och alkohollagen. 

I nämndens ansvarsområde finns också mottagandet av vuxna flyktingar och 
ensamkommande flyktingbarn och ett samordningsansvar för integrationsfrågor. 

Nämnden ansvarar också för familjerättsliga frågor såsom adoptionsutredningar, 
vårdnadsutredningar och familjerådgivning. 

18.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål för perioden 2016-2018. Varje 
nämnd ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade 
mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kommunfullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 
nyckelindikatorer. 

18.2.1 Attraktiva Håbo 

18.2.1.1 Förtroendet för socialtjänstens verksamhet ska öka. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Andel medborgare med högt förtroende för 
socialtjänstens verksamhet. 

   50 

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

   47 

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

    

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

    

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

    

Andel besökare till barn och ungdomsenheten som 
upplever att  socialsekreteraren visat förståelse för 
besökarens situation. 
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18.2.1.2 Vid beslut om insatser inom vuxenenheten ska barnperspektivet 
beaktas. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Andel beslut inom vuxenheten där 
barnperspektivet har beaktats. 

   90 % 

18.2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

18.2.2.1 Genom individuellt anpassade insatser på hemmaplan ska placeringar 
av barn och unga så långt som möjligt undvikas. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2014 

Måltal 
2015 

Utfall 
Augusti 

2015 

Måltal 
2016 

Antal ”nyskapande” åtgärder på hemmaplan.    1 

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

   2 

18.2.3 Hållbara Håbo 

18.2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

18.3 Mått 

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att 
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas 
in i tre kategorier; 

• Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten. 
• Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 
• Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 

18.3.1 Produktion 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Antal placeringar Institutionsvård vuxna     23 

Antal vårddygn institutionsvård vuxna     2 070 

Antal vårddygn/placeringar enligt  LVM      

Andel med försörjningsstöd som är arbetslösa     160 

Antal hushåll med försörjningsstöd 271 286 208 260 250 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd  1 652 903 1 600 1 300 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 
Håbo kommun. 

  19 25 25 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade 
i  annan kommun 

  41 50 50 
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Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Antal placerade personer institutionsvård 
vuxna 

    21 

18.3.2 Verksamhetsresultat 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
Augusti 

2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Andel elever som ingår i 
ungdomscoachningens insatser vilka ökar sin 
skolnärvaro med minst 50%. 

   20 50 

Andel mottagna nyanlända och andra 
skyddsbehövande av överenskommet antal 

    100 

Andel barnavårdsutredningar som är avslutade 
inom lagstadgad tid, 120 dagar. 

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

Andel av inkomna anmälningar där 
förhandsbedömning har avslutats inom 14 
dagar enligt lagstadgat krav. 

     

Antal upprättade samordnade indviduella 
planer (SIP) under året rörande barn och unga 

  25 30 35 

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

    50 

18.4 Budgetförändringar till år 2016 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar för drift- och 
investeringsbudget för 2016, plan 2017-2018" där förändringar för år 2016 ingår. Vissa 
förändringar gjordes gentemot ursprungsförslaget. Nedan beskrivs i korthet beslutade 
förändringar från år 2016, samt eventuella senare ändringar från förvaltningen. 

18.4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Socialnämnden får ökat anslag med 1 231 tkr till år 2016, en ökning med 2,0 procent 
från år 2015. Följande förändringar ingår: 

• Utveckling av programvara i systemet Treserva -200 tkr 
• Intern controller/systemansvarig, halvtidstjänst -335 tkr 
• Ökning institutionsplaceringar barn och unga -500 tkr 
• Ökning institutionsplaceringar vuxna -1 mkr 
• Löne- och prisökning -750 tkr. 
• Effektiviseringskrav 1 554 tkr 
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18.4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Vid utvärdering av uppdelningen av en gemensam nämnd till två (Socialnämnd och 
Vård och Omsorgsnämnd) från och med 2015 har det varit tydligt att ytterligare mindre 
justeringar bör göras av främst ansvarsområde för respektive nämnd. 

Allt inom LSS kommer vara samlat inom Vård och omsorgsnämnden. Viss 
personalkostnad (både kansli och handläggare) bör fördelas ytterligare mellan 
nämnderna. 

LSS att omföras från Socialnämnd till Vård och omsorgsnämnd: 

• Boende enligt LSS 1 570 tkr  
• Övriga insatser enl LSS 1 634 tkr  

Totalt LSS 3 204 tkr  
Personalbudget att omföras från Socialnämnd till Vård och omsorgsnämnd är: 

• Förvaltningsövergripande 609 tkr 
• Missbrukarvård för vuxna 393 tkr  

Totalt personalbudget 1 002 tkr  
Budgetram för Socialnämnd innan överföring av ovanstående till vård och 
omsorgsnämnden är 63 085 tkr.  Efter överföring är budgetram för Socialnämnd 58 
879tkr 

Internhyrorna har räknats om efter att nämnderna har behandlat sina budgetar. I 
internhyran ingår nu gårdsskötsel för förskolor och skolor, hänsyn har tagits till 
komponentavskrivningens effekter och de nya förskolorna Gröna Dalen och 
Slottsskolans kostnader ingår helt. Budgeten för internhyrorna är justerade med samma 
belopp. För Socialnämnden innebär det en minskad budgetram om 340 tkr, ny ram är nu  
58 539tkr. 

18.5 Drifts- och investeringsredovisning 

18.5.1 Driftsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Förändr 
budget 
15/16 

Not 

Socialnämnd -269 -345 -253 -388 135 1 

Nämndadministration -179 -133 -182 -100 -82  

Konsument- och energirådgivning -105 -110 -110 -110 0  

Tillstånd 54 -35 -35 -40 5  

Anhörigstöd -169 -170 -170 -183 13  

Boende enligt LSS      2 

Övriga insatser LSS      3 

Förvaltningsövergripande 
verksamhet -5 554 -5 362 -6 142 -6 520 378  

Vård för vuxna -10 351 -9 700 -8 025 -9 292 1 267 4 

Barn- och ungdomsvård -30 972 -25 483 -27 092 -26 580 -512 5 

Familjerätt och familjerådgivning -1 495 -1 636 -1 649 -1 674 25  

Övriga insatser till vuxna 0  0 -400 400 6 
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Tkr Bokslut 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Förändr 
budget 
15/16 

Not 

Ekonomiskt bistånd -13 517 -13 558 -13 524 -13 545 21 7 

Flyktingmottagande -245 -500 -500 293 -793 8 

Budget för system till VoN endast 
2015   800  800  

Totalt -62 802 -57 032 -56 882 -58 539 1 657  

1. Socialnämnd  + 135 tkr 

Utökad budget är nödvändig då både socialnämnd och jourverksamhet är 
underbudgeterade under 2015. Dels då medel saknas för vissa arvoden och 
arvodesreglerna för jouren ändras. 

2. Boende enligt LSS - 1 570 tkr 

Överföres enligt förslag till Vård och omsorgsnämnden, se avsnitt 4.2. 

3. Övriga insatser enligt LSS - 1 600 tkr 

Överföres enligt förslag till Vård och omsorgsnämnden, se avsnitt 4.2. 

4. Vård för vuxna + 1 003 tkr 
Budgeten innebär en kostnad för institutionsvård som är i linje med de senaste fem 
årens utfall. Detta innebär dock en minskning av antalet placeringar eftersom ca 600 tkr 
utgörs av redan pågående LVM-placering med ett särskilt förhöjt dygnspris. 

25 % av varje handläggartjänst överförs till Vård- och omsorgsnämnden enligt förslag 
under 4.2, vilket avser socialpsykiatri. 

5. Barn och Ungdomsvård - 514 tkr 

Minskad budget är främst på grund av att boendet för Kämpe elever kommer stängas 
vid halvårsskiftet. 

6. Övriga insatser till vuxna + 400 tkr 

I enlighet med nya föreskrifter kommer skyddat boende framöver att beviljas som en 
insats enligt socialtjänstlagen. Kostnaderna kommer att redovisas på en egen 
verksamhet, medan de tidigare inrymts i handläggningskostnader inom missbruk och 
kostnader försörjningsstöd inom ekonomiskt bistånd. 

7. Ekonomiskt bistånd + 176 tkr 

Budgeten innebär ett något lägre utfall inom utbetalt ekonomiskt bistånd jämfört med 
innevarande år. Detta ska uppnås genom ett internt utvecklingsarbete och den nyligen 
inrättade seniorhandläggartjänsten vars personalkostnader nästan motsvarar 
minskningen av utbetalt bistånd. 

Utökningen av budgeten jämfört med innevarande år beror på att Sociala lägenheter har 
tidigare varit underbudgeterat eftersom visst underhåll löpande krävs av beståndet och 
eftersom mindre avskrivningar görs årligen. 

8. Flyktingmottagande - 792 tkr 

Flyktingmottagandet inom driftbudget består av verksamheter i egen regi för 
ensamkommande flyktingbarn. Det är ett HVB hem och ett stödboende för 
utslussverksamhet. Budget ändras mellan 2015 och 2016 dels på grund av att 
utslussverksamheten redovisas i driftbudget och dels för att statsbidragen fördelas mer 
per verksamhet. 
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18.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2014 

Progno
s 2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 Not 

Kansli stöd till vuxna  -29 0 0  

Myndighetsenheten -198 0 0 0  

Stöd och behandlingsenheten -55 0 0 0  

Boende ensamkommande flyktingbarn -55 0 0 0  

Summa  -29  0  

Socialnämnden har inte äskat investeringsmedel för 2016. 
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